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Disputa pelo tempo do consumidor marca fase atual
De São Paulo

A nova geração de consoles de
videogame, composta pelo Wii U,
da Nintendo (lançado no fim de
2012), o PlayStation 4, da Sony, e o
Xbox One, da Microsoft, vai en-
frentar um cenário mais competi-
tivo que seus antecessores. Dife-
rentemente do que ocorreu há oi-
to anos, quando os consoles da
atual geração (Wii, PlayStation 3 e
Xbox 360) chegaram ao mercado,

a disputa passou a incluir outras
categorias de aparelhos.

Agora, companhias como Apple
e Samsung, que fazem celulares e
tablets, estão no páreo. Nenhuma
delas manifestou intenção de pas-
sar a fabricar videogames, mas elas
não precisam disso. Esses disposi-
tivos portáteis, que passam boa
parte do dia no bolso — ou na bol-
sa — de milhões de pessoas ao re-
dor do mundo, tornaram-se um
ingrediente importante para o

mercado de jogos. Para se ter uma
ideia, os jogos compõem metade
da lista dos aplicativos mais baixa-
dos na loja on-line da Apple, que
na semana passada atingiu a mar-
ca de 50 bilhões de downloads
desde seu lançamento, em 2008.

Especialistas e executivos do se-
tor amenizam a concorrência en-
tre os consoles e os dispositivos
móveis, ao argumentar que esses
últimos não chegam a ser concor-
rentes diretos. Na opinião deles,

celulares e tablets funcionam mais
como uma porta de entrada para o
entretenimento digital.

Há, de fato, diferenças entre os
jogos disputados nessas platafor-
mas. Joguinhos mais simples co-
mo “Angry Birds” e “Where´s My
Water ”, que fazem sucesso nos ce-
lulares, não são os produtos que os
aficionados fazem fila para com-
prar e jogar nos consoles. Mesmo
assim, observam analistas do mer-
cado, eles fazem concorrência aos

jogos mais sofisticados ao manter
o usuário ocupado. A disputa é pe-
lo tempo do consumidor.

O que perdem em qualidade
gráfica e sofisticação, os jogos para
dispositivos móveis ganham em
praticidade. No smartphone ou no
tablet é possível jogar no caminho
para casa depois do trabalho, ou
no consultório do dentista, o que
acaba atraindo o consumidor.

Serviços de música e vídeo pela
internet, redes sociais e agrega-

dores de notícias, que sequer
existiam na primeira metade dos
anos 2000, hoje também dispu-
tam a atenção dos consumido-
res. É outro complicador.

Os fabricantes de consoles estão
atentos a essas mudanças com a
integração de recursos de redes so-
ciais e outras novidades aos novos
produtos. Mas com as rápidas mu-
danças no mundo da tecnologia, é
difícil dizer qual abordagem será
bem-sucedida. (GB)

Novo console Xbox é apresentado
Videogame
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Microsoft apresentou, ontem,
o console de videogame Xbox One,
sucessor do Xbox 360, que está no
mercado há quase oito anos. O
anúncio foi feito durante um even-
to realizado na sede da compa-
nhia, em Redmond, pequena cida-
de próxima a Seattle, nos Estados
Unidos. Com o One, a proposta da
Microsoft não é só fazer um novo
console de videogame, mas uma
central de entretenimento.

Segundo a companhia, além de
permitir acessar conteúdos de mú-
sica e vídeo, o que já é possível hoje
com o Xbox 360, o novo console
dará acesso a programas de TV ao
vivo, mediante acordo com canais
e operadoras. A Microsoft anun-
ciou acordos com a NFL (liga de fu-
tebol americano) e com o diretor
Steven Spielberg para colocar con-
teúdo exclusivo e interativo no
console. “Esse é o começo da verda-
deira TV inteligente”, disse Yusuf
Mehdi, vice-presidente da unidade
de entretenimento interativo da
Microsoft. De acordo com Don

Mattrick, presidente da divisão de
entretenimento, esse mercado
mudou muito desde o lançamento
do Xbox 360, em 2005. O Xbox
One, afirmou o executivo, incorpo-
rou os novos conceitos.

A Microsoft não é a única em-
presa que vem trabalhando há al-
guns anos na ideia de transformar
o console em uma central de entre-
tenimento residencial. A japonesa
S o n y, dona do PlayStation, seguiu
a mesma abordagem. Mas a Micro-
soft quer avançar nessa proposta
ao integrar diversos elementos ao
equipamento desde sua concep-
ção — e não por meio de aplicati-
vos e atualizações de software, co-
mo foi feito com o Xbox 360.

O mercado de jogos movimen-
ta US$ 65 bilhões por ano, sendo a
maior parte (mais de 40%) gerada
pela Microsoft, Sony e Nintendo,
que são as donas dos consoles
mais vendidos e criam jogos para
seus aparelhos. Nos últimos anos,
o aparecimento de dispositivos
móveis como tablets e smartpho-
nes gerou um grande desafio pa-
ra as fabricantes, pois se torna-
ram importantes meios para os
consumidores aproveitarem jo-
gos e outros tipos de conteúdo.

O Xbox One traz uma mudança
significativa em termos de tecno-
logia. A Microsoft resolveu aban-
donar o formato DVD usado no
Xbox 360 e adotar o Blu-ray, tecno-
logia desenvolvida e defendida pe-
la rival Sony. Apesar de representar
o pagamento de royalties para o
concorrente, o uso do Blu-ray pos-
sibilita avanços ao Xbox One. Os
discos desse formato têm maior
capacidade para armazenar da-
dos, o que permite criar jogos com
mais qualidade gráfica. Além dis-
so, é mais difícil fazer cópias de jo-
gos no formato Blu-ray, o que aju-
da a combater a pirataria.

O One também funciona de for-
ma mais integrada à nova versão
do sensor de movimentos da Mi-
crosoft, o Kinect, que deixa de ser
um item opcional. Todos os paco-
tes do Xbox One passam a vir com
um Kinect na caixa. Durante a
apresentação, Mehdi usou coman-
dos de voz e gestos para alternar
entre um jogo, um filme, uma
transmissão de TV e uma chamada
de vídeo pelo Sk ype.

A exemplo do que ocorreu com
a Sony, em fevereiro, quando o
PlayStation 4, sucessor do PlaySta-
tion 3, foi apresentado, o anúncio

do Xbox One decepcionou os fãs
mais fervorosos de games, que
sentiram falta da apresentação de
mais jogos e recursos. Na avaliação
de Marcos Khalil, fundador e presi-
dente da varejistas de jogos UZ Ga-
mes, o investimento em entreteni-
mento pode funcionar muito bem
nos Estados Unidos, mas será de
difícil implementação em outros
países. “Eu não acredito que eles
vão evoluir muito nisso no primei-
ro ano do One no Brasil”, disse.

A Microsoft ainda não informou
quando o novo console será lança-
do, nem a estimativa de preço. A
expectativa é que o produto esteja
disponível no varejo no quarto tri-
mestre, a tempo das compras de
Natal. A companhia prometeu dar
mais detalhes sobre o Xbox One na
E3, maior feira do mercado de jo-
gos, que ocorre em Los Angeles en-
tre 11 e 13 de junho. Durante o
evento, a Sony também dará novas
informações sobre o PlayStation 4.

No encerramento do pregão
da bolsa de Nova York, ontem, as
ações da Sony listadas nos EUA
fecharam em alta de 9%, contra
uma queda de 0,66% apresenta-
da pela Microsoft na bolsa ele-
trônica Nasdaq.

TED S. WARREN/AP

Don Mattrick, da Microsoft: mercado sofreu muitas mudanças desde 2005
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Kevin Turner, diretor global de operações da Microsoft: Pesquisa feita pela companhia identificou interesse dos usuários brasileiros em usar sistemas

Est rat é g i a Softwares criam sites
de relacionamento empresariais

Mic rosoft
tenta levar
rede social
ao escritório
Moacir Drska
De São Paulo

O sucesso das redes sociais e
sua presença no dia a dia de
grande parte das pessoas são fe-
nômenos que estão modificando
empresas dos mais variados seg-
mentos. Para os gestores, ainda é
difícil definir políticas para ado-
tar, restringir ou proibir o acesso
a sites como o Fa c e b o o k no am-
biente de trabalho. Mas é na bus-
ca por respostas a esse dilema
que um novo mercado começa a
ganhar fôlego: os sistemas e ser-
viços que ajudam as companhias
na criação de suas próprias redes
sociais empresariais.

A Microsoft é uma das empre-
sas que enxergam boas perspec-
tivas nesse segmento. O interes-
se da companhia ficou evidente
com a aquisição, em junho do
ano passado, da americana Yam -
m e r, especializada em softwares
e serviços para a implantação de
redes sociais empresariais. O
acordo foi fechado por US$ 1,2
bilhão. Desde então, a Microsoft
tem incorporado gradativamen-
te as tecnologias da Yammer em
sua oferta de sistemas de cola-
boração dentro do pacote de
programas Office.

“As redes sociais empresariais
serão umas das áreas de cresci-
mento mais agressivo para a Mi-
crosoft nos próximos anos”, disse
Kevin Turner, diretor global de
operações da Microsoft. O execu-
tivo teve uma passagem rápida
pelo Brasil nesta semana, para
conversar com clientes e parcei-

ros sobre as ofertas da compa-
nhia sob essa nova vertente.

As projeções da consultoria IDC
para o mercado global de redes so-
ciais empresariais acompanham
esse otimismo. A empresa de pes-
quisas prevê que o setor vá movi-
mentar US$ 4,5 bilhões em 2016.
No ano passado, a receita do seg-
mento foi de US$ 1 bilhão, com al-
ta de 25% sobre 2011.

Na avaliação de Turner, o Brasil é
um dos mercados mais promisso-
res para o segmento de redes so-
ciais empresariais. Uma pesquisa
feita pela Microsoft durante março
e abril com profissionais de 321
empresas que atuam no país aju-
dou a fundamentar essa visão. O
estudo mostra que o índice de
companhias que estimulam o uso
de redes sociais internas ainda é re-
lativamente baixo, de 20%. Mas
51% dos participantes destacaram
que poderiam ser mais produtivos
caso suas companhias adotassem
essas ferramentas. Outros 57% dis-
seram acreditar que essas tecnolo-
gias possibilitariam maior colabo-
ração no ambiente de trabalho. “A
pressão pela adoção está partindo
dos funcionários e consumidores.
As empresas não podem ignorar
essa demanda”, disse Turner.

A Microsoft oferece recursos se-
melhantes aos de sites como o Fa-
cebook. É possível criar redes que
conectam todos os funcionários
de uma companhia ou apenas os
profissionais de uma área especí-
fica, por exemplo. Da mesma for-
ma, o portfólio permite criar re-
des de relacionamento com for-
necedores e consumidores.

Com a nova investida, a Micro-
soft reforça a estratégia para se po-
sicionar como uma fornecedora
não apenas de sistemas, mas tam-
bém de serviços e equipamentos,
disse Turner. Quatro grandes ver-
tentes tecnológicas estão no radar
da empresa. Além das redes so-
ciais, a relação inclui a mobilidade,
a explosão de dados — conhecida
como “big data”  — e a computação
em nuvem, modelo pelo qual os
sistemas são acessados pela inter-
net, a partir de centros de dados,
sem que precisem ser instalados
no computador dos usuários.

Sobre a possibilidade de a Mi-
crosoft investir US$ 2 bilhões em
uma operação para fechar o capi-
tal da Dell, nos Estados Unidos,
Turner disse que esse recurso não é
uma exclusividade desse movi-
mento. “Sempre que for preciso,
vamos avaliar os investimentos pa-
ra que o ecossistema de fabrican-
tes [de computadores] continue
s a u d áv e l ”, afirmou o executivo.

Aquisições acirram concorrência
De São Paulo

A Microsoft não é a única com-
panhia de tecnologia interessada
em ganhar participação no novo
mercado de redes sociais empresa-
riais. Nos últimos anos, grandes
empresas do setor passaram a di-
recionar esforços para se posicio-
nar nesse segmento. A relação in-
clui nomes como Oracle, IBM e Sa -
lesforce.com. O principal caminho
adotado por essas companhias foi
o investimento em aquisições de
empresas de menor porte especia-
lizadas nesse tipo de sistema. “O
mercado ainda está aberto para
fornecedores de todos os portes e
existe espaço para a entrada de no-
vas companhias”, disse o analista
Mike Gotta, da empresa de pesqui-
sas G a r t n e r, ao Va l o r .

Para se posicionar no setor, a
americana Oracle investe em um

portfólio que combina tecnolo-
gias próprias e sistemas de em-
presas adquiridas nos últimos
dois anos, como I nv o l v e r, Collec -
tive Internet, Fa t w i r e e Endeca.

Na América Latina e no Brasil, a
Oracle começou a investir na ven-
da desses softwares há cerca de três
meses. A estratégia inicial da com-
panhia é oferecer os sistemas para
sua base instalada de clientes na
região. “Temos seis projetos piloto
no Brasil e outros seis projetos na
América Latina”, disse Jorge Tole-
do, diretor de produtos de relacio-
namento com cliente da Oracle pa-
ra a região. Entre os segmentos que
estão puxando a adoção das redes
sociais empresariais no Brasil, o
executivo citou setores como fi-
nanças e bens de consumo.

A América Latina também é
uma das prioridades na estraté-
gia global da americana Jive. A

empresa inaugurou duas opera-
ções diretas na região em 2012,
mais especificamente no Brasil e
no México. Como pano de fundo
para esses investimentos, Fernan-
do De Allende, vice-presidente da
Jive para a América Latina, citou o
fato de os dois países estarem en-
tre os cinco principais em termos
de número de usuários do Face -
book. “É um bom indicador da
aderência do conceito de rede so-
cial e do potencial desse mercado
na região”, afirmou o executivo.

A Jive está em negociação para a
implantação de cerca de vinte pro-
jetos no Brasil. De Allende estima
que o mercado local vai responder
por mais da metade da receita da
companhia na América Latina.

Procurada pelo Va l o r , a Sales-
force.com não encontrou um exe-
cutivo para comentar as estraté-
gias da empresa no setor. (MD)

.
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