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INTERNACIONAL

A Microsoft, gigante americana 
da tecnologia, anunciou que 
lançará este ano uma versão 
atualizada do seu sistema ope-
racional Windows 8, apenas seis 
meses depois de ter sido lançado. 
A nova versão, o Windows Blue, 
marcará o início de uma nova 
estratégia na qual a Microsoft 
fará mudanças mais frequentes 
nos seus principais programas.

A Diageo, fabricante britânica 
de bebidas, divulgou que seu 
diretor de operações, Iván 
Menezes, vai assumir em 1o de 
julho o posto de diretor-presi-
dente, substituindo Paul Walsh, 
que ficou mais de dez anos no 
comando. Espera-se que Mene-
zes, que já dirigiu as operações 
latino-americanas do grupo, 
continue a expandir a Diageo 
nos mercados em desenvolvi-
mento, onde ela pretende obter 
50% de sua receita até 2015.

A montadora americana GM 
informou que recebeu autori-
zação do governo da China para 
construir uma fábrica da sua 
marca Cadillac no país. A planta, 
que custará US$ 1,3 bilhão e terá 
capacidade de 150.000 veículos 
por ano, vai fortalecer a GM no 
mercado chinês de carros de luxo.

O investidor Carl Ichan e a firma 
de investimento Southeastern, 
ambos acionistas da Dell, estão 
negociando uma aliança para 
apontar membros do conselho 
da fabricante americana de 
PCs, disseram pessoas a par do 
assunto. O objetivo seria impedir 
a compra da empresa pelo fun-
dador Michael Dell e a firma de 
private-equity Silver Lake.

A Média Industrial Dow Jones 
fechou ontem acima dos 15.000 
pontos pela primeira vez na 
história das bolsas americanas, 
concluindo a jornada de nego-
ciação com alta de 0,6%, para 
15.056 pontos. Os investidores 
parecem estar mais confiantes na 
economia depois da divulgação 
de dados animadores sobre o 
mercado de trabalho nos EUA. 

O banco britânico HSBC 
informou que eliminou US$ 4 
bilhões em custos anuais como 
parte de uma campanha para se 
livrar de ativos não rentáveis e 
compensar a desaceleração da 
economia. O banco, que já cor-
tou 46.000 vagas desde 2011 e 
vendeu ou fechou 50 unidades,  
divulgou um lucro de US$ 6,4 
bilhões no primeiro trimestre, 
comparado com US$ 2,6 bilhões 
no mesmo período de 2012.
 
A Baidu, empresa chinesa de 
internet, anunciou a compra, 
por US$ 370 milhões, da unidade 
de vídeo on-line da PPStream, 
dona de um popular serviço de 
transmissão de TV por internet 
na China. O mercado de vídeo no 
país está crescendo à medida que 
mais pessoas assistem programas 
de TV em dispositivos móveis.

O J.P. Morgan, banco dos EUA, 
deveria separar os cargos de dire-
tor-presidente e presidente do 
conselho, afirmou a Glass Lewis, 
uma firma que orienta acionistas. 
A sugestão se junta à de outra 
firma, a ISS, e aumenta a pressão 
sobre James Dimon, que ocupa 
os dois postos. A mudança será 
votada na próxima assembleia 
anual de acionistas, no dia 21.

REGIONAL

O México teve aumento de 16% 
na produção de carros e cami-
nhonetes de abril em relação 
ao mesmo mês de 2012, para 
238.766 unidades, um recorde no 
mês, informou a Amia, associa-
ção do setor. As exportações para 
os EUA cresceram 3,8%, mas as 
para a América Latina caíram 12% 
devido a novas cotas de importa-
ção no Brasil e Argentina.

A produção de cobre do Peru vai 
dobrar até o fim de 2016, para 
2,8 milhões de toneladas, graças 
a projetos como as minas Las 
Bambas e Toromocho e o plano 
de expansão de US$ 4,4 bilhões 
da mineradora Cerro Verde, disse 
o ministro das Minas e Energia, 
Jorge Merino. Caso a projeção se 
confirme, o país voltará a ser o 
segundo maior produtor mun-
dial, depois do Chile.

A OGX, empresa de petróleo de 
Eike Batista, divulgou ontem 
que sua produção média diária 
no campo de Tubarão Azul caiu 
para 1.800 barris equivalentes 
em abril, comparados com 
8.300 em março. Dois dos três 
poços produtores do campo 
estão fechados desde março 
para manutenção.

Roberto Azevêdo, diplomata 
brasileiro, foi escolhido como 
novo diretor geral da Organi-
zação Mundial do Comércio. 
Analistas acreditam que ele foi 
favorecido pela posição do Bra-
sil como defensor dos interesses 
das nações em desenvolvimento 
nas negociações globais de 
comércio. Críticos questionam 
as credenciais do país para lide-
rar a organização devido às suas 
posições protecionistas.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Yun-Hee Kim e Thomas Gryta 
The Wall Street Journal

Alguns dos maiores fabri-
cantes e operadoras de celula-
res do mundo estão adotando 
este ano sistemas operacionais 
alternativos para seus disposi-
tivos móveis, num esforço de 
transformá-los em concorrentes 
confiáveis dos smartphones que 
usam as plataformas da Apple 
Inc. e do Google Inc.

Essas companhias esperam 
superar as tentativas da Microsoft 
Corp. e da Research In Motion 
Ltd. de emergirem como uma 
terceira plataforma alternativa 
aos aparelhos iPhone e Android, 
que dominam o mercado.

Fabricantes como a Huawei 
Technologies Co., a LG Electro-
nics Inc. e a ZTE Corp. estão pro-
duzindo celulares para o sistema 
Firefox OS, da Mozilla, que deve 
ser lançado este ano, com o apoio 
de várias grandes operadoras.

O primeiro celular usando o 
Tizen, um sistema que está sendo 
desenvolvido em conjunto pela 
Samsung Electronics Co. e a Intel 
Corp., deve ser lançado no tercei-
ro trimestre. A britânica Canoni-
cal Ltd. está fazendo uma versão 

para celulares do seu sistema 
operacional de computadores 
Linux, chamada Ubuntu, e pla-
neja lançar o software em smar-
tphones de operadoras parceiras 
no início de 2014. Já a Jolla Ltd., 
uma empresa novata da Finlândia 
formada por ex-engenheiros da 
Nokia, espera laçar a plataforma 
que desenvolveu para celulares, a 
Sailfish, no fim deste ano.

Os fabricantes de celulares e as 
operadoras alegam que a diver-
sificação é necessária para redu-
zir os custos dos aparelhos e os 
subsídios aos clientes. Alguns 
também temem que o líder de 
mercado, o Google, esteja se tor-
nando muito dominante.

Mas qualquer novo sistema 
operacional móvel terá de enfren-
tar uma árdua batalha contra os 
endinheirados Google e Apple.

Para ganhar uma significativa 
participação de mercado, uma 
terceira alternativa precisa con-
tar com o apoio de fabricantes 
de celulares, de operadoras e de 
desenvolvedores de aplicativos. 

Mesmo alguns executivos de 
fabricantes de celulares que 
apoiam sistemas operacio-
nais alternativos como o Fire-
fox expressam, privadamente, 
algum ceticismo.

As plataformas alternativas 
precisam ser capazes de atrair 
um número suficiente de desen-

volvedores de software para criar 
bons aplicativos feitos especial-
mente para esses aparelhos, os 
chamados aplicativos nativos 
— algo que mesmo o BlackBerry 
e a Microsoft têm tido dificulda-
de para conseguir.

Por anos, a Samsung e a Nokia 
Corp., duas das maiores fabri-
cantes mundiais de celulares, 
investiram em sistemas opera-
cionais próprios e obtiveram 
pouco sucesso porque não foram 
capazes de atrair desenvolvedo-
res para criar bons aplicativos.

O Symbian, da Nokia, e o Bada, 
da Samsung, têm interfaces com-
plexas, navegadores lentos e eles 
não sincronizam facilmente com 
outros aparelhos. A Nokia aca-
bou abrindo mão da plataforma 
Symbian para produzir apare-
lhos baseados no Windows, da 
Microsoft. A Samsung planeja 
integrar o Bada ao Tizen.

“Se a Microsoft, com recursos 
praticamente ilimitados, não 
consegue entrar [nesse mer-
cado], isso leva a pensar duas 
vezes”, diz Hugues de la Vergne, 
analista do Gartner.

Em 2012, o Android e o iOS da 
Apple representaram 87,6% dos 
722,4 milhões de celulares vendi-

dos no mundo, segundo a firma 
de pesquisa de mercado IDC.

A Samsung é a maior fabricante 
individual de celulares Android e 
vai continuar a usar o software do 
Google. Mas J.K. Shin, um dos dire-
tores-presidentes da Samsung, 
disse que a empresa também está 
aberta a outras plataformas ope-
racionais, como o Tizen.

Para melhorar a interface de 
usuário e o software do Tizen, a 
Samsung tem atraído desenvol-
vedores de aplicativos e enge-
nheiros de software de países 
como a Índia, segundo Shin.

O gerente de produto da Cano-
nical, Richard Collins, disse que 
o Ubuntu tem uma comunidade 
de desenvolvedores crescente e 
que apoia aplicativos nativos. A 
Canonical também fez parceria 
com a americana Qualcomm Inc. 
para usar circuitos integrados 
dela num novo aparelho.

O Mozilla diz que custos meno-
res são a principal motivação para 
os novos ecossistemas. Enquanto 
no mundo desenvolvido o uso de 
smartphones é amplamente dis-
seminado, isso ainda não é uma 
realidade nos mercados emer-
gentes. E ter um preço acessível 
será algo importante. A empresa 

espera que os aparelhos Firefox 
OS sejam lançados nos próximos 
meses, inicialmente na Colômbia, 
Polônia, Espanha e Venezuela.

 “No curto prazo, estes novos 
sistemas operacionais móveis 
não farão uma diferença signifi-
cativa no mercado”, diz Ramon 
Llamas, gerente de pesquisa da 
IDC. “Mas numa perspectiva 
de longo prazo, espero que o 
Android sinta mais pressão [...] 
e até que a Apple apresente um 
iPhone de baixo custo; outros sis-
temas operacionais vão estar em 
condição de conquistar partici-
pação de mercado”, acrescenta.

As operadoras de telefonia 
consideram as novas platafor-
mas bem-vindas.

“Queremos que o ecossistema 
se expanda. Nós achamos que 
isso é bom para a inovação, é 
ótimo para a concorrência e, com 
o tempo, vai reduzir o custo dos 
aparelhos”, diz Fran Shammo, 
diretor financeiro da operadora 
americana de telefonia Verizon 
Communications Inc. Ele espera 
que a nova variedade de apare-
lhos faça com que os preços dos 
smartphones caiam nos próxi-
mos dois a três anos.

(Colaborou Amir Efrati.)

Domínio da Apple e Google em celulares terá desafiantes

Fonte: IDC
The Wall Street Journal

Guerra de smartphones
Os sitemas Android, do Google, e iOS, da Apple, têm ampla liderança
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Andy Pastor
The Wall Street Journal

Pode uma multinacional com 
mais de 71.000 empregados se 
manter fiel à sua origem como 
uma empresa de menor porte e 
familiar? O diretor-presidente 
da Bombardier Inc., Pierre Beau-
doin, que substituiu seu pai em 
2008 no comando da fabricante 
de trens e aviões, espera que sim.

O pai de Beaudoin, Laurent, 
entrou na Bombardier 50 anos 
atrás, quando a firma tinha 700 
empregados e fazia motos de 
neve. Hoje, a companhia, que é 
sediada em Montreal, no Cana-
dá, está presente em mais de 20 
países e pretende se expandir 
nos setores de aviação e siste-
mas de  transporte público de 
massa ao redor do mundo.

Como diretor-presidente, 
Pierre Beaudoin vem enfatizan-
do a importância de investir 
para proteger o meio-ambiente, 
argumentando que a economia 
de combustível e a redução de 
ruído serão características cada 
vez mais importantes para as 
aeronaves. 

Ainda assim, a Bombardier, 
cujas ações são negociadas na 
bolsa de Toronto, está concor-
rendo com empresas endinhei-
radas dos Estados Unidos e 
Europa e penando para encon-
trar compradores para a sua 
nova série C de aviões comer-
ciais. Problemas técnicos atrasa-
ram os lançamentos desses jatos 
e do seu novo avião regional, 
mercado no qual é forte rival da 
Embraer S.A.

Enquanto isso, a Bombardier 
está tentando crescer em setores 
como os de monotrilhos, trens 
de alta velocidade e sistemas 
de sinalização automatizados e 
está entusiasmada com a pers-
pectiva de vender seus trens na 
África e outras regiões.

Beaudoin conversou com o 
The Wall Street Journal recente-
mente e falou sobre a estratégia 
da Bombardier, seu esforço para 
reter empregados altamente qua-
lificados, a possibilidade de abrir 
o capital nos EUA e a confiança 
nos conselhos de seu pai para o 
planejamento de longo prazo.

Eis trechos editados da entre-
vista:

WSJ: Que parcela do seu tempo 
o sr. dedica ao setor ferroviário, 
comparado com o de aviação?

Pierre Beaudoin: Eu diria que 
é como nossas vendas, cerca de 
meio a meio. Estamos agora no 
meio de grandes programas 
de aviação, então, claro, estou 
acompanhando isso de perto. 
Mas se você pensar nas oportu-
nidades globais, há muito mais 
no [setor] ferroviário.

Amo produtos complicados 

que proporcionam algo único 
aos clientes. Veja o  nosso Zephi-
ro 380, um trem que viaja a 380 
quilômetros por hora, projetado 
juntamente com nossos empre-
gados chineses e alemães. Para 
mim, ele é tão excitante quanto 
um jato executivo Global 5000.   

WSJ: O sr. já disse que produ-
zir aviões simplesmente “não é o 
suficiente”, não é uma proposta 
vencedora. O sr. não se preocupa 
com os riscos de  promover muitas 
inovações tecnológicas?

Beaudoin: Veja a série C. Ela 
é 20% mais econômica que o 
melhor avião lá fora. Se você 
quer ser bem-sucedido nessa 
indústria, você tem que tra-
zer inovação. Hoje, as pessoas 
esperam um grande desempe-
nho desde o início, na primei-
ra entrega, então você tem que 
fazer um monte de testes antes. 
Essa é a parte que mais me 
anima na série C: o quanto já a 
testamos em terra.

Mas eles são produtos com-
plexos. Estamos juntando mais 
de 100.000 peças e temos que 
fornecer confiabilidade perfeita 
desde o começo. Assim, é claro, 
isso gera algum estresse. Se há 
muitas coisas que você não sabe 

quando está na fase de pesquisa 
e desenvolvimento, vai se depa-
rar com momentos em que os 
desafios serão maiores do que 
o previsto.

WSJ: Como abrir o capital nos 
EUA ajudaria a Bombardier?

Beaudoin: É mais uma ques-
tão de avaliar se os investidores 
ficariam mais interessados na 
Bombardier. Acreditamos que 
é algo a ser considerado um 
pouco mais para frente. Agora, 
quanto a se tornar uma compa-
nhia mais global, não creio que 
[a venda de ações nos EUA] vá 
necessariamente ajudar.

WSJ: Quais são as perspectivas 
do desenvolvimento de trens de 
alta velocidade nos EUA?

Beaudoin: Essas coisas têm 
que ser vistas no longo prazo. 
Os americanos estão viajando 
pelo mundo todo e andando de 
trem-bala na China e na Europa: 
França, Alemanha e Espanha. E 
eles estão vendo os benefícios. 
Então, creio que existe uma 
tendência aí.

Pode acontecer no curto 
prazo? Há muitos desafios.

Vou dar um exemplo. Uma das 
grandes rotas na China hoje é a 
de Xangai a Pequim. Isso pode-
ria ser Chicago a Nova York, 
uma viagem de quatro horas 
que seria um ótimo passeio num 
trem de alta velocidade.

WSJ: O quanto o sr. é orientado 
pelo seu pai, o atual presidente do 
conselho da Bombardier?

Beaudoin: Nós conversamos 
bastante. É claro, [conversá-
vamos] mais sobre o dia-a-dia 
quando ele era o diretor-pre-

sidente e eu tocava a área aero-
espacial. Hoje, é mais sobre a 
estratégia — onde queremos ir 
com a empresa. Quando tenho 
um problema no desenvolvi-
mento de um programa, posso 
recorrer a ele para uma discus-
são geral sobre qual é a visão 
dele para a situação.     

WSJ: Que lições o sr. tira dos 
problemas de bateria que impedi-
ram a jato 787 da Boeing Co. de 
voar por três meses?

Beaudoin: Eu acho que vai 
haver mais parcerias entre os 
reguladores e os fabricantes 
para certificar-se de que as 
perguntas certas sejam feitas 
no processo de certificação [de 
novas aeronaves]. Precisamos 
encontrar maneiras de simpli-
ficar um pouco a certificação. 
Estamos investindo bilhões de 
dólares para desenvolver um 
avião, por isso precisamos ter 
certeza que o número certo de 
pessoas do governo nos apoia-
rão nesse processo de certifi-
cação. E se isso significa que é 
preciso que coloquemos [mais] 
dinheiro para fazer a certifica-
ção, certamente estamos aber-
tos a isso.

WSJ: Como a Bombardier esti-
mula o desenvolvimento de talento 
nas suas áreas?

Beaudoin: Os funcionários 
podem publicar seus interesses 
e o que querem fazer on-line. 
Como temos uma empresa tão 
mundial, os jovens estão dis-
postos a se deslocar e podemos 
dar a eles uma oportunidade na 
China ou na Rússia. E se fizer-
mos isso, eles vão querer ficar.

Bombardier, uma empresa 
global com laços familiares 

JORDAN EHRLICH PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Testar o produto à exaustão antes de lançá-lo ao mercado é uma das estratégias do diretor-presidente Pierre Beaudoin

‘Se você quiser 
ser bem-sucedido 
nessa indústria, 
tem que promover 
inovação.’
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