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Negócios Ensino superior
Grupo Anima, de
Minas, também vai
abrir o capital. Pág. B10

A Apple marcou para a próxima
terça-feira um evento de lança-
mento em sua sede em Cuperti-
no, na Califórnia, em que é espe-
rada a apresentação de um no-
vo modelo do iPhone.

Ontem a empresa começou a

distribuir os convites para o
evento, confirmando rumores
publicados em sites de tecnolo-
gia. A imagem do convite mos-
tra o logotipo da Apple no cen-
tro com bolas coloridas em vol-
ta, acompanhada da frase: “Isto
deve iluminar o dia de todos.”

Em junho, a fabricante apre-
sentou a nova versão do iOS,
software usado no iPhone e no
iPad, com um série de mudan-
ças. O novo sistema inclui uma
nova central de configurações,
para acessar os principais co-

mandos dos aparelhos, e tam-
bém novos padrões gráficos
e efeitos visuais. Na época, a
empresaafirmou que se trata-
va da maior mudança do iOS
desde o lançamento do iPho-
ne em 2007. A expectativa é
de que a empresa apresente
os novos modelos do celular
que vão usar o sistema.

Segundo reportagem do
Wall Street Journal publicada
em 19 de agosto, a Apple enco-
mendou a produção de dois
novos modelos do iPhone pa-
ra este mês. Porém, é antiga a
expectativa de que a empre-
sa lançaria diferentes ver-
sões do iPhone (mais baratas
e em tamanhos variados), o
que nunca se confirmou.

Camilo Rocha

A Motorola lançou ontem o seu
principal modelo de smartpho-
ne, o Moto X, para o mercado
brasileiro. Apresentado no
mês passado nos EUA, o smart-
phone é o primeiro aparelho de-
senvolvido pela Motorola de-

pois que a compra pelo Google,
por US$ 12,5 bilhões, foi finali-
zada em maio. O celular chega
em duas semanas ao mercado
brasileiro, por R$ 1.799.

O Moto X vem para brigar
com os mais caros da pratelei-
ra, aparelhos como o Samsung
Galaxy S4 e o iPhone 5. Um de
seus pontos fortes é seu siste-
ma de reconhecimento de voz,
que já vem com capacidade de
entender o português do Bra-

sil, “inclusive com sotaque”, co-
mo explicou Renato Arradi, ge-
rente de produto da Motorola.

O reconhecimento de gestos
e movimentos também é uma
das atrações do Moto X. O celu-
lar reconhece situações em que
o usuário está (em reunião, diri-
gindo, dormindo) e muda confi-
gurações automaticamente, co-
mo entrar em modo silencioso
ou ler mensagens no viva-voz.
Também é possível acionar a câ-

mera do Moto X chacoalhando
o aparelho duas vezes.

Outro destaque do Moto X
só chega ao consumidor brasi-
leiro em 2014. Trata-se do Mo-
to Maker, uma opção para per-
sonalizar o acabamento do Mo-
to X, escolhendo entre uma am-
pla variedade de cores e mate-
riais como madeira.

O Brasil só receberá uma ver-
são do celular, com armazena-
mento de 16 gigabytes (GB).

No exterior, também há uma
de 32 GB. Mas o aparelho não
permite expandir essa capaci-
dade com um cartão de memó-
ria externo.

Evolução. O evento de lança-
mento contou com a presença
de Guy Kawasaki, consultor da
Motorola que trabalhou por
anos na Apple e com Steve
Jobs. Ele também é autor de li-
vros e especialista em tendên-

cias de tecnologia.
Perguntado se seu maior ini-

migo seria Apple ou Samsung,
Kawasaki deu a segunda opção
como resposta: “Eles são líde-
res do mercado, têm o mesmo
sistema operacional que o nos-
so e dinheiro infinito.” Para
ele, a Apple não é mais referên-
cia de inovação.

A declaração dá uma medida
da ambição do projeto Google/
Motorola. A empresa, que che-
gou a ter 22% do mercado glo-
bal em 2006, hoje está atrás. No
primeiro trimestre, tinha 1%
das vendas de smartphones.

AMicrosoft e a Nokia perderam
espaço na transição do mercado
para tablets e smartphones. Na

segunda-feira à noite, a companhia de
software anunciou a compra da divisão
de celulares e serviços da Nokia. Ape-
sar de ser a segunda maior fabricante
de celulares do mundo, depois da Sam-
sung, a empresa finlandesa não está na
lista das cinco maiores em smartpho-
nes, segundo a consultoria Gartner.

A Nokia, que já foi a maior do mun-
do, apostou sua estratégia de smart-
phones no Windows Phone, da Micro-
soft. O sistema está em terceiro lugar
entre os softwares para celulares inteli-
gentes, com só 3,7% do mercado, de-
pois do Android (Google) e do iOS
(Apple).

O presidente da Nokia, Stephen
Elop, foi diretor da Microsoft. Com o
anúncio da aquisição, ele passa a ser
apontado como o principal candidato a
substituir Steve Ballmer, atual presi-
dente da Microsoft, que anunciou a
aposentadoria.

No fim de 2011, quando visitou o Bra-
sil, respondeu à pergunta se os funcio-
nários da Nokia não o viam como agen-
te duplo. Na época, ele defendeu a esco-
lha do Windows Phone e afirmou: “O
mercado havia mudado e a Nokia não
mudou suficientemente rápido”. Elop
acrescentou que a decisão pelo sistema
da Microsoft não foi pessoal, mas resul-
tado de análise e conversa na empresa.

A Nokia tem passado por uma situa-
ção difícil, depois de ter perdido a lide-
rança na transição do mercado para
smartphones. Uma das maiores críti-
cas à administração de Steve Ballmer
na Microsoft era de não ter conquista-
do uma posição relevante em celulares
inteligentes e tablets.

Agora, é observar se a compra será
suficiente para as empresas reverte-
rem esse cenário.
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COLUNISTA DO ‘ESTADO’

Apple marca evento de
lançamento para o dia 10

Motorola e Google lançam celular Moto X no Brasil

✽

ANÁLISE: Renato Cruz

DIVULGAÇÃO

Com Nokia, Microsoft avança no
segmento de smartphones e tablets

Empresas tentam
recuperar espaço
no mercado móvel

Em parceria
com a Nestlé, o
Google batizou
a versão 4.4 do
Android com a
marca do cho-
colate. A Nes-
tlé vai criar bar-
ras no formato
do robô símbo-
lo do sistema.

‘KitKat’
é nome
do novo
Android

● União

Tecnologia. Stephen Elop, que estava à frente da Nokia, retorna à Microsoft como potencial sucessor do Steve Ballmer; a empresa
finlandesa, que nos últimos anos perdeu espaço para Samsung e Apple, era a principal parceira do sistema operacional Windows Phone

Expectativa é de que a
empresa vai apresentar
o próximo modelo
do iPhone que terá o
novo sistema iOS

Nick Wingfield
THE NEW YORK TIMES / SEATTLE

A compra da Nokia pela Mi-
crosoft por US$ 7,2 bilhões
(cerca de R$ 17 bilhões), anun-
ciada na noite de segunda-fei-
ra, será uma tentativa auda-
ciosa de preparar a fabrican-
te de software para uma era
de comunicações móveis, ig-
norada pela empresa no pas-
sado.

As duas companhias anuncia-
ram que 32 mil funcionários da
Nokia serão incorporados à Mi-
crosoft, o que significa que a pio-
neira da telefonia celular vai se
tornar o motor da Microsoft na
sua nova estratégia.

Stephen Elop, ex-executivo
da Microsoft que dirigiu a No-
kia até o acordo ser assinado,
retorna à Microsoft, o que o co-
loca como potencial sucessor
de Steve Ballmer, diretor execu-
tivo da companhia americana
que na semana passada anun-
ciou sua aposentadoria.

“O acordo é de fato um passo
corajoso da Microsoft na dire-
ção do futuro”, disse Ballmer
numa entrevista por telefone
da Finlândia. “Estamos entu-
siasmados com os talentos que
virão para a Microsoft.”

Cogitado pela primeira vez
entre os executivos das duas
companhias em fevereiro, o
acordo é a mais recente trans-
formação nos 150 anos da em-
presa finlandesa. A Nokia nas-
ceu como um conglomerado, fa-
bricante de produtos como bo-
tas de borracha e pneus de car-
ros, antes de passar por uma
grande reformulação nos anos
80 e se tornar a maior fabrican-
te de celulares do mundo.

Mas a posição antes proemi-
nente da Nokia no setor foi per-
dida com a chegada dos smart-
phones. Samsung e Apple divi-
dem quase todas as receitas das
operações globais com os celu-
lares inteligentes.

Embora os telefones Nokia
sejam apreciados na Ásia e em
países em desenvolvimento
por sua durabilidade e valor, a
companhia demorou para ado-
tar inovações como telas sensí-
veis ao toque. Diante disso, os

aparelhos Apple e Samsung ocu-
param o mercado de aparelhos
mais caros.

Na faixa de celulares mais ba-
ratos, são as fabricantes chine-
sas que atendem às demandas,
oferecendo aparelhos com re-
cursos similares aos dos líderes
por uma fração do preço.

Risto Siilasmaa, diretor exe-
cutivo interino da Nokia, disse
ontem que a venda da produção
de aparelhos móveis é uma me-
dida lógica na evolução da em-
presa, mas ainda assim mexe
com seus sentimentos. “Ven-
der uma empresa, às vezes, é o
correto, mas emocionalmente

é complicado”, afirmou.

Ligação. Um acordo entre No-
kia e Microsoft era especulado
por especialistas e analistas des-
de que Elop ingressou na Nokia
em 2010 e firmou um pacto
com a Microsoft em 2011 para
adotar o sistema operacional
Windows Phone.

O destino das empresas ficou
interligado desde o acordo, mas
essa relação não transformou
nenhuma das duas companhias
numa líder de mercado. Os apa-
relhos que rodavam o Windows
Phone representaram apenas
3,7% das vendas de smartpho-
nes no segundo trimestre, de
acordo com a consultoria IDC.

A grande dúvida é se Micro-
soft e Nokia terão sucesso co-
mo uma única empresa em
áreas em que não foram bem-su-
cedidas como parceiras. Ball-
mer disse que, separadas, am-
bas não têm sido tão ágeis quan-
to seriam juntas.

Stephen Elop disse em entre-
vista que o setor passa por um
“momento crítico” em que uma
terceira plataforma, com base
no Windows Phone, surgirá co-
mo a alternativa melhor ao iPho-
ne e aparelhos que rodam o sis-
tema Android, do Google.

Num sinal de como a parceria
com a Nokia é vital para a Micro-
soft, Ballmer afirmou que os pri-
meiros telefonemas que fez, fo-
ra da Microsoft, para discutir
sua aposentadoria e um plano
de sucessão, foram para Elop e
Siilasmaa. Ele afirmou que suas
discussões com a Nokia envol-
vendo a aquisição “se intensifi-
caram nos últimos meses”, mas
haviam começado em feverei-
ro, durante uma conferência do
setor em Barcelona.

Para a Microsoft, o acordo é
financeiramente atraente. Co-
mo a Nokia é sediada na Finlân-
dia, a Microsoft pode usar uma
parte das reservas mantidas no
exterior para pagar a aquisição,
o que dribla os pesados impos-
tos que teria de pagar se o di-
nheiro fosse para os EUA.

A compra da Nokia deverá in-
comodar outras empresas que
utilizam o sistema operacional
Windows Phone da Microsoft
em seus aparelhos, especial-
mente a HTC e, numa menor
extensão, a Samsung. Mas, nes-
te caso, a Microsoft não deve
perder muita coisa. Ballmer afir-
mou que mais de 80% dos siste-
mas Windows Phone vendidos
são para os aparelhos Nokia. /

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

● Acordo
Microsoft paga-
rá US$ 4,87
bilhões pela
unidade de pro-
dutos e servi-
ços da Nokia e
US$ 1,97 bi-
lhão para licen-
ciar patentes
da finlandesa

“Este acordo é de fato um
passo corajoso da Microsoft
na direção do futuro.”
Steve Ballmer
PRESIDENTE EXECUTIVO DA MICROSOFT

“Vender uma empresa às
vezes é o correto, mas
emocionalmente é
complicado.”
Stephen Elop
EX-PRESIDENTE EXECUTIVO DA NOKIA.

DEIXOU O CARGO DEPOIS DO ACORDO E

SERÁ VICE-PRESIDENTE DA MICROSOFT

● Antes líder nas vendas de celulares, a Nokia concordou em vender seu negócio de telefonia 
móvel à Microsoft, por € 5,44 bilhões (R$ 17 bilhões)

GIGANTE FINLANDESA

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: NOKIA

A empresa

Espoo, na Finlândia

Participação de mercadoPreco das ações
OUTROS SAMSUNG

NOKIA

APPLE

54%
27 DE MARÇO
DE 2000

SEDE

Será vice-presidente na Microsoft, de onde 
saiu em 2000. Ele está na lista de 
possíveis opções para substituir o CEO da 
Microsoft, Steve Ballmer, que vai se 
aposentar em 12 meses

Presidente executivo Stephen Elop

RECEITA* PREJUÍZO*

Cerca de 98 mil em todo o mundo; cerca de 
32 mil serão transferidos para a Microsoft

FUNCIONÁRIOS

US$ 39,9
bilhões

US$ 4,1 bilhões

*Em 2012

História

1871
Nokia é fundada 
como uma 
empresa de 
produção de 
papel; durante os 
100 anos 
seguintes, fabrica 
pneus, botas de 
borracha e cabos

1987
Lança seu 
primeiro 
celular

1992
Vende todas 
as unidades 
sem relação 
com celular; 
lança 
primeiro 
celular com 
tecnologia 
GSM

2000
Preço da 
ação chega 
a US$ 230

2003
Lança o 
modelo 
1100, que se 
tornaria o 
celular mais 
popular do 
mundo

2011
Muda para 
o sistema 
operacional 
Windows 
Phone

2013
Lança o Lumia 1020, 
com câmera de 41 
megapixels; adquire 
a fatia da Siemens 
na joint-venture 
Nokia Siemens 
Network; vende 
divisão de celulares 
para a Microsoft
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 set. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




