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Equipamentos Atenção antes concentrada em
software, hoje está voltada a design e facilidades de uso

Em TI, usuário dá
mais valor a funções
do que a ‘bits e bytes’
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O mundo da tecnologia já tes-
temunhou brigas históricas entre
grandes empresas para ver quem
seria a principal referência em
uma área. Basta lembrar da bata-
lha entre a Microsoft e a Netscape
pelo segmento dos navegadores
para a internet (vencida pela Mi-
crosoft) ou, mais recentemente,
entre o Google e o Ya h o o na área
de pesquisas na web (na qual o
Google levou a melhor).

Às vezes, porém, as disputas se
encerram por fatores externos aos
rivais que estão em campo. É o caso
da guerra dos chips, travada entre
as fabricantes americanas Intel e
A M D. A disputa, que se estendeu
pela década de 90 e a primeira me-
tade dos anos 2000, foi esvaziada
por uma mudança no comporta-
mento dos consumidores.

O centro da disputa era a rapi-
dez com que os processadores fa-
ziam cálculos matemáticos. Isso
era importante nos primeiros
tempos. Dependendo do softwa-
re usado — como os jogos, que se
sofisticaram rapidamente —, o
computador ficava lento ou sim-
plesmente travava. Era a hora de
trocar o equipamento por uma
máquina nova, com chip mais rá-
pido. A Intel sempre foi muito
maior que a AMD, mas a briga en-
tre ambas movimentava o setor.

Às vezes, as novas gerações de
produtos eram lançadas com dias
de diferença, mas 24 horas faziam
diferença, mesmo que fosse ape-
nas uma vitória do marketing. Tri-
mestre a trimestre, jornalistas e
consumidores de todo o mundo se
apressavam para saber das novida-
des das companhias e ver quem ti-
nha roubado espaço de quem.

A velocidade dos componentes
era o termômetro da capacidade
de inovação das fabricantes e o
chamariz de vendas. Chips mais
rápidos representavam a capaci-
dade de um PC fazer tarefas simul-
tâneas e trabalhar com programas
complexos, como os softwares de
edição de imagem e os de enge-
nharia. O que estava debaixo do
capô era o que mais importava.

Esse cenário mudou radical-
mente. Com o avanço da tecnolo-
gia, a maioria dos chips tornou-se
capaz de dar conta das tarefas mais
básicas, deixando a corrida pelo
processador mais veloz restrita a
consumidores que usam recursos
muito sofisticados. Para o usuário
comum, fatores como design, du-
ração de bateria, peso do equipa-
mento e, claro, preço, passaram a
ser mais determinantes na hora de
decidir qual computador comprar,
principalmente no caso dos portá-
teis. O foco mudou dos bits e bytes
para o que se faz com a tecnologia.

Hoje, é muito difícil ver um fa-
bricante destacando apenas ca-

racterísticas técnicas de um celu-
lar, PC ou tablet. O discurso enfa-
tiza a praticidade de uso e os be-
nefícios do produto para o usuá-
rio. Há algumas semanas, no lan-
çamento do smartphone G2, a LG
não fez praticamente qualquer
referência às especificações técni-
cas do aparelho. O que o software
do aparelho permite que o con-
sumidor faça foi o mote do anún-
cio. Mesma estratégia foi adotada
pela Motorola — que agora opera
como uma empresa do Google —
para seu recém-lançado Moto X:
o foco são aspectos como coman-
dos de voz e design.

O novo campo de batalha trans-
formou profundamente o cenário
competitivo da tecnologia. Com-
panhias estabelecidas como as ja-
ponesas Sony e Pa n a s o n i c viram
sua hegemonia ser desbancada pe-
los concorrentes coreanos Sam -
sung e LG. A líder do mercado de
telefones celulares, a finlandesa
Nokia, também perdeu espaço.

Para os próximos anos, a tendên-
cia é que novas mudanças aconte-
çam. O uso de sistemas de análise
de dados em tempo real dará opor-
tunidades para o surgimento de
novos modelos de negócios e criará
oportunidades, tanto para compa-
nhias estabelecidas quanto para
iniciantes. As disputas pela lideran-
ça continuarão, mas o que está de-
baixo do capô tende a ser cada vez
menos importante.

Supercell fará jogos para Android

D I V U LG A Ç Ã O

“Clash of Clans”, um dos ‘games’ para iPhone mais baixados no mundo, terá versão para sistema operacional do Google

Est rat é g i a
Richard Milne
Financial Times, de Helsinque

A empresa finlandesa de jogos
para dispositivos móveis Super -
cell, que encabeça os rankings de
aplicativos da Apple para o iPad e o
iPhone, está estudando “intensa -
m e n t e” a possibilidade de lançar
jogos para o sistema operacional
Android, do Google.

A iniciativa, se concretizada, re-
presentará uma grande mudança
para uma das empresas de cresci-
mento mais acelerado do mundo,
uma vez que, até agora, ela se con-
centrou na Apple, em que seus jogos
“Clash of Clans” e “Hay Day” lideram
a lista de aplicativos mais vendidos
desde a China e o Japão até os Esta-
dos Unidos e o Reino Unido.

Ilkka Paananen, principal exe-
cutivo e cofundador da Supercell,
quer que sua empresa seja a pri-
meira de jogos para dispositivos
móveis a ser grande na Ásia e no
Ocidente. “Não dá para ser mun-
dial sem estar na Ásia, e não dá pa-

ra ser grande na Ásia sem estar no
Android. Imagino que isso seja
uma maneira prolixa de dizer que
estamos pensando intensamente
n i s s o”, disse ele.

A Supercell tornou-se um dos fe-
nômenos da produção de jogos para
dispositivos móveis após lançar o
primeiro de seus dois jogos, no ter-
ceiro trimestre de 2012. No primeiro
trimestre deste ano, obteve uma re-
ceita de US$ 179 milhões e lucro
operacional de US$ 106 milhões, e
uma de suas apoiadoras — a empre-
sa de compra de participações Accel
Pa r t n e r s , que respaldou o Fa c e b o o k ,
a Spotify e o Groupon, entre outras
— qualificou a empresa finlandesa
de sua companhia de crescimento
mais acelerado.

Paananen tinha minimizado
anteriormente perspectivas de um
lançamento para o Android e dito
que não havia planos de lança-
mentos. E ressaltou que “a frag-
mentação do mercado do An-
droid”, com diferentes versões do
sistema operacional, levava à con-
clusão de que projetar para a pla-
taforma do Google era mais difícil.

A Supercell é uma das fabrican-
tes mais bem-sucedidas de jogos
gratuitos. Seus aplicativos são bai-
xados gratuitamente, mas ela ga-
nha dinheiro com a venda de bens
virtuais. Em sua última rodada de
captação de recursos, em fevereiro,
a empresa foi avaliada em US$ 800
milhões. Paananen disse que um
lançamento para o Android está
consumindo muita atenção.

“Um dos nossos principais valo-
res é e sempre foi o foco; por isso
que ficamos tão bons no que faze-
mos, porque focamos em fazer
poucas coisas, mas da melhor ma-
neira possível. Incorporar o An-
droid é um risco desse ponto de
vista, mas acho que estamos fican-
do cada vez mais tranquilos com a
i d e i a .” Ele disse que a última roda-
da de captação — que introduziu a
A t o m i c o, a Index Ventures e a Insti -
tutional Venture Partners como in-
vestidores — reduziu as pressões
por uma oferta pública inicial. Dis-
se ainda que sua ambição é criar a
primeira empresa verdadeiramen -
te mundial de jogos para
dispositivos móveis.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Empresas, p. B2.




