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Microsoft + Nokia
Operações combinadas no Brasil

A receita combinada das 
companhias pode ficar próxima 
de US$ 2 bilhões ao ano 
com a conclusão do negócio

Na fábrica de Manaus, a Nokia 
monta mais de 17 modelos
de aparelhos entre smartphones 
e celulares mais simples

Também em Manaus, a Microsoft tem 
contrato com a Flextronics para a 
fabricação do videogame Xbox 360  

A operação da Nokia no Brasil tem 
2 mil funcionários, a maior parte 
deles na fábrica, em Manaus. 
A Microsoft tem 800 pessoas

O Instituto Eldorado, de Campinas, 
tem parceria com a Microsoft para 
desenvolvimento de aplicativos 
para o Windows Phone

Recentemente, a Microsoft instalou 
um laboratório de pesquisa e uma 
equipe para trabalhar na adaptação 
do buscador Bing para o Brasil   

A Nokia mantém em Manaus o 
Instituto Nokia de Tecnologia (Indt), 
que faz a adaptação de produtos para 
o Brasil e também projetos para a 
matriz da companhia

Estratégia Integração das companhias resultará em receita superior a US$ 2 bilhões no país

Microsoft crescerá no Brasil com Nokia
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Quando concluir a compra da
unidade de celulares da Nokia no
começo do ano que vem, negócio
anunciado ontem por US$ 7,18 bi-
lhões, a Microsoft poderá atingir
uma receita anual próxima a US$ 2
bilhões no Brasil, segundo analis-
tas consultados pelo Va l o r. É mais
que o dobro do patamar atual. A
maior parte do resultado viria dos
negócios da Nokia, que são maio-
res que os da Microsoft no país.

Os negócios de celular da Nokia,
que estão sob o comando do exe-
cutivo Almir Narcizo há seis anos,
empregam 2 mil pessoas. A maior
parte delas está na fábrica da No-
kia na cidade de Manaus. Lá, são
produzidos 17 aparelhos, entre
smartphones e telefones mais sim-
ples. Tradicionalmente, a Nokia só
não fabrica no Brasil seu modelo
top de linha, que chega ao país por

meio de importação. A Microsoft
também tem fabricação no Brasil.
Desde 2011, a empresa tem acordo
com a Flextronics para produzir o
videogame Xbox 360. A Microsoft
tem 800 funcionários no Brasil.

Ao fim de 2012, o Brasil ocupava
a 5a posição na ordem de relevân-
cia dos negócios globais da Nokia,
atrás de China, Índia, Japão e Esta-
dos Unidos. A colocação represen-
tou uma queda de duas posições
na comparação com ranking de
2011. A companhia tem 39 pontos
de venda no país, entre lojas pró-
prias e franquias.

Na Microsoft o país também
tem sido uma das prioridades. Em
2011, a companhia inaugurou no
país um centro de dados para a
oferta de serviços pela internet, no
modelo conhecido como compu-
tação em nuvem. No ano passado,
foi anunciado um investimento de
R$ 200 milhões em atividades de
pesquisa e desenvolvimento, e

apoio a empresas iniciantes.
A companhia também tem

uma equipe trabalhando na
adaptação do buscador Bing pa-
ra o mercado local. O serviço está
em versão de testes e a expectati-
va é que o modelo final seja lan-
çado no país até o fim do ano.

As atividades de pesquisa e de-
senvolvimento da Microsoft pode-
rão ser complementadas pelos
projetos desenvolvidos pelo Insti-
tuto Nokia de Tecnologia (Indt),
mantido pela Nokia. Instalada em
Manaus, a entidade faz projetos de
desenvolvimento de software es-
pecíficos para a Nokia brasileira e
também para o escritório central
da companhia, na Finlândia.

Para Fernando Belfort, analista
da empresa de pesquisa Frost &
Sullivan, o Brasil continuará entre
os mais importantes para a Micro-
soft, já que todas as áreas a que se
dedica atualmente (oferta de servi-
ços pela internet, smartphones e

tablets) têm apresentado cresci-
mento acelerado no país.

Assim como no resto do mundo,
a Nokia vinha apresentando no
Brasil melhoras nas vendas de tele-
fones com o sistema operacional
Windows Phone, da Microsoft. O
aparelho foi adotado como pa-
drão em seus smartphones da li-
nha Lumia no começo de 2011. Se-
gundo a empresa de pesquisa Niel -
sen, o sistema atingiu uma partici-
pação de mercado de 3,3% ao fim
do primeiro semestre. Parece pou-
co, mas é uma evolução importan-
te frente à parcela de mercado no
ano anterior: zero.

Na avaliação de Jorge Monteiro,
da Superfones, loja virtual e con-
sultoria na área de mobilidade,
com a Nokia, a Microsoft terá co-
mo grande desafio oferecer uma li-
nha de produtos que se encaixe
nas demandas do mercado, espe-
cialmente de países emergentes,
como o Brasil. Segundo ele, a parti-

cipação da Nokia vinha sendo
mantida muito por conta da venda
de aparelhos mais simples, os cha-
mados “feature phones”.

Esses modelos funcionam com
sistemas operacionais próprios
desenvolvidos pela Nokia, que
nada tem a ver com o Windows
Phone. Agora, a Microsoft terá
que decidir o que fará com a li-
nha. “Eles poderiam fazer uma
versão do Windows Phone para
esses aparelhos mais baratos, ou
abandonar de vez esse segmento
e criar opções da linha Lumia
mais baratos”, disse o executivo.

Os negócios da Microsoft no
Brasil trocaram de comando no
começo de agosto. Na mudança, o
executivo Michel Levy, que ocupou
a presidência por sete anos, deu lu-
gar a Mariano de Beer, ex-executi-
vo da Te l e f ô n i c a que liderava a uni-
dade de educação do grupo RBS
desde o começo do ano passado.
Ver mais sobre o assunto à página B10

Aquisição põe fim à era de grupos focados em um só negócio
Análise
De São Paulo

A compra da Nokia pela Mi -
crosoft marca um passo impor-
tante no caminho da companhia
de software para se tornar uma
empresa de serviços e dispositi-
vos, mas também põe fim a uma
era no mundo de telefonia mó-
vel: foi-se o tempo dos “cachorros
de um truque só”.

Na era dos tablets, smartpho-
nes e computadores de vestir, é
preciso ter escala para ser com-
petitivo. E para isso não é possí-
vel para uma companhia ser uni-
camente fabricante de apare-
lhos. É preciso estar debaixo de
uma estrutura maior, que ofere-

ça mais capacidade e tranquili-
dade para fazer investimentos —
se isso for possível sem a cobran-
ça trimestral de analistas e inves-
tidores, melhor ainda.

O primeiro grande fabricante
unicamente de aparelhos a de-
saparecer foi a Palm. Depois de
anos de dificuldades, a compa-
nhia foi adquirida pela H P, fabri-
cante de computadores que pre-
tendia entrar no mundo da mo-
bilidade. Mas, após a aquisição,
o plano foi abandonado com a
reestruturação da HP, em 2011.
No mesmo ano, a Motorola foi
comprada pelo Google. Nesse
caso, entretanto, o negócio co-
meça a mostrar resultados com
o lançamento do smartphone
Moto X —, que já está à venda

nos Estados Unidos e chegará às
lojas do Brasil em duas semanas.

O smartphone tem uma inte-
gração muito forte com os servi-
ços do Google, uma empresa
que nasceu para serviços de in-
ternet, e mostra um futuro pro-
missor para iniciativas que
unam companhias que possam
ser complementares.

Por outro lado, quem continua
independente apresenta dificul-
dades, como é o caso da taiwane-
sa HTC e da canadense BlackBer -
r y. A própria Nokia estava às vol-
tas com uma recuperação que
deu poucos sinais de avanços nos
últimos três anos.

Agora, ao vender sua unidade
de celulares para a Microsoft e
abandonar esse mercado, dedi-

cando-se às outras linhas de ne-
gócios, o grupo Nokia sela o fim
do que pode ser chamado de o
primeiro ciclo de desenvolvi-
mento de smartphones. Nessa
primeira fase, que começou em
2007 com o lançamento do iPho-
ne, da Apple, o mercado nasceu e
atingiu a maturidade.

No novo cenário que se dese-
nha, para se diferenciar, as com-
panhias terão que oferecer mais
do que equipamentos potentes
com muitos gigahertz de proces-
samento e dezenas de megapi-
xels de resolução nas câmeras. O
que as pessoas vão fazer com o
aparelho e os benefícios que eles
terão no dia a dia serão muito
mais relevantes. Para que isso
aconteça é preciso ter controle

sobre o desenvolvimento do
equipamento e também do
software. A fórmula vem sendo
demonstrada pela Apple desde o
lançamento da App Store, em
2008, e foi copiada pelo Google,
em 2011. Com esse movimento, a
Microsoft reforça a tendência.

Nesse mercado de smartpho-
nes, os fabricantes também terão
que lidar com margens muito
mais apertadas. Com a saturação
do mercado em países desenvol-
vidos (nos quais as vendas de
aparelhos inteligentes já repre-
sentam 50% do total) e com o ofe-
recimento de aparelhos mais ba-
ratos para consumidores de paí-
ses emergentes, lucrar na área de
mobilidade, que já não era fácil,
ficará mais difícil.

Segundo o banco canadense
Cannacord, Apple e Samsung fi-
caram com todo o lucro gerado
pelas vendas de smartphones no
segundo trimestre. O levanta-
mento do banco indica que as
outras companhias ficaram no
zero a zero, ou perderam dinhei-
ro com essa atividade.

E é esse cenário que reforça a
ideia de ter equipamento e softwa-
re juntos, debaixo do mesmo cha-
péu. Se a venda de aparelhos vai
mal, os serviços atrelados a ele e o
reconhecimento de marca que le-
variam o consumidor a comprar
outros produtos da empresa po-
dem compensar as perdas. E fazer
esse tipo de vendas cruzadas fica
difícil para quem não aprendeu a
fazer mais de um truque. (GB)

Possível uso de biometria
em iPhone aquece indústria

MIRO KUZMANOVIC/REUTERS

Para analistas, se a Apple conseguir uma boa solução de biometria em celular, haverá mudança de paradigma

I n ova ç ã o
Marie Mawad e Adam Ewing
Bloomberg Businessweek

A grande oportunidade para a
tecnologia de tela sensível ao to-
que surgiu em 2007, com o lan-
çamento do iPhone. O sucesso do
smartphone da Apple — dotado
de uma interface que permitia
uma navegação rápida, intuitiva,
na internet — levou a maioria dos
concorrentes a adotar pronta-
mente a tecnologia, o que remo-
delou o setor em torno de movi-
mentos de pinça, para ampliar, e
de rolagem. Com a previsão de
amplos círculos de analistas de
que o próximo modelo do iPho-
ne trará uma leitora de impres-
sões digitais, os fabricantes de
aparelhos de segurança biomé-
trica estão usufruindo de gran-
des saltos nos preços de suas
ações. Os investidores apostam
que outros fabricantes de telefo-
nes vão adotar rapidamente os
identificadores físicos como
substitutos das senhas e nomes
de usuários convencionais.

A Apple adquiriu a fabricante
de leitoras de impressões digitais
AuthenTec por US$ 350 milhões,
no ano passado. Pouco depois, a
empresa recém-adquirida dei-
xou de vender seus produtos às
concorrentes da Apple, entre as
quais a H e w l e t t - Pa c k a r d , a  Dell, a
Lenovo e a arquirrival em celula-
res Samsung. A Apple vai apre-
sentar uma nova versão do iPho-
ne no mês que vem, de acordo
com pessoa bem-informada so-
bre os planos da empresa, que
não foi autorizada de falar sobre
eles publicamente.

A ABI Research e a KGI Securi -
ties Thailand estão entre as em-
presas de pesquisa de mercado
que dizem que o aparelho terá
uma leitora de impressões digi-
tais para acelerar os pagamentos
eletrônicos e a recuperação de ar-
quivos de música, documentos e

Outras fabricantes de smart-
phones e tablets adquiriram um
novo interesse pela biometria
após a compra da AuthenTec pela
Apple, diz Thomas Marschall,
principal executivo da fabricante
sueca de leitoras de impressões
digitais Precise Biometrics. “To -
das as concorrentes procuram al-
ternativas para se equiparar à Ap-
p l e”, diz ele. “Estamos acelerando

as turbinas na ponta da produção
industrial nos Estados Unidos”
(ele preferiu não fornecer núme-
ros específicos.). As ações da em-
presa de Marschall quase dobra-
ram de valor desde o anúncio do
negócio da AuthenTec, em julho
de 2012; os papéis da Fingerprint
Cards, outra empresa sueca de
biometria, tiveram sua cotação
multiplicada por dez, e as ações
da empresa norueguesa de bio-
metria Idex mais do que quadru-
plicaram de valor.

Empresas de biometria como
a G e m a l t o, a  Morpho e  a Ober -
thur Tecnologies já estão experi-
mentando algum sucesso, na
medida em que governos e ban-
cos começam a adotar leitoras
de impressões digitais e de reti-
na e sistemas de reconhecimen-
to facial. Em abril, a empresa de
pesquisa SmartMetric disse que
o mercado mundial de leitoras
de impressões digitais vai movi-
mentar sozinho mais de US$ 10
bilhões nos próximos cinco
anos. O fundador e vice-presi-
dente-executivo da Morpho,
Bernard Didier, cuja empresa
emite carteiras de motorista
com chips biométricos em 42
Estados americanos e vende pa-
ra governos que vão desde a Al-
bânia até o Chile, diz que a com-
plexidade dos documentos de

Fonte: Bloomberg Businessweek e Bloomberg
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Apple comprou a Authen Tec e 
deixou de vender suas leitoras de 
impressões digitais às concorrentes

Fingerprint Cards Idex Precise Biometrics

da Motorola, vendido pela AT & T
dois anos atrás, tinha uma leito-
ra de impressões digitais, mas
essa tecnologia não estava pre-
sente no Atrix 2, lançado poste-
riormente, em 2011. “Está longe
de ser certeza que a biometria é
a próxima tecnologia a ser con-
siderada de uso obrigatório”,
afirma Neil Mawston, diretor-
executivo da empresa de pesqui-
sa Strategy Analytics.

A Apple é uma das empresas
mais bem-preparadas para ven-
cer os céticos, diz o principal exe-
cutivo da Fingerprint Cards,
Johan Carlström. Se “a Apple
conseguir fazer sua solução de
impressão digital funcionar de
maneira perfeitamente integra-
da e oferecer uma ótima expe-
riência ao usuário, [a biometria]
significará uma mudança de pa-
r a d i g m a”, diz ele. (Tradução de
Rachel Warszawski)

identidade emitidos pelos go-
vernos continuará a aumentar.

O principal executivo da Ge-
malto, Olivier Piou, afirma que o
governo de Omã, um de seus
clientes, acrescenta selos de im-
postos, de estacionamento e de
pagamento eletrônico de pedá-
gio a seu documento de identi-
dade biométrico. As ações da
Gemalto, sediada em Amsterdã,
deram um salto de 41% nos últi-
mos 12 meses; os papéis da Sa -
fran, mantenedora da Morpho,
dispararam 52%.

As fabricantes de leitoras, no
entanto, tiveram problemas em
introduzir o recurso nos telefo-
nes celulares. Sistemas de identi-
ficação pelas impressões da pal-
ma da mão e digitais de uso in-
tensivo empregam leitoras ópti-
cas grandes e onerosas demais
para serem embutidas em um
smartphone, e mesmo os siste-

mas encontrados em muitos lap-
tops voltados para o consumidor
têm pouca vida útil. Em fevereiro,
o Pentágono assinou um contra-
to de US$ 3 milhões com a em-
presa de biometria AOptix, com
sede na Califórnia, para desen-
volver um dispositivo para
smartphones que possibilite aos
soldados escanear rostos, olhos,
vozes e polegares das pessoas.

Para os consumidores, a iden-
tificação biométrica ainda não
chegou aos pagamentos por ce-
lular e a outros empregos de pra-
ticidade suficiente para tornar
seu uso indispensável, diz Fran-
cisco Jeronimo, analista da em-
presa de pesquisa de mercado
IDC. “A única maneira de essa tec-
nologia se tornar dominante é
que agregue, verdadeiramente,
valor para os usuários”, diz Jero-
nimo. “É uma aposta arriscada.”

O primeiro smartphone Atrix

Apple adquiriu a
fabricante de leitoras
de impressões digitais
AuthenTec por US$ 350
milhões, no ano passado

outros da armazenagem remota
em nuvem. A Apple preferiu não
comentar. “Consideramos que o
iPhone continuará a superar os
telefones Android e o Windows
Phone por ampla margem em
tecnologia de leitura de impres-
sões digitais e design”, escreveu o
analista Ming-Chi Kuo, da KGI,
em nota de pesquisa. “Nessa con-
dição, a Apple, provavelmente,
conseguirá oferecer aos usuários
uma maneira mais segura e mais
intuitiva para realizar transações
de pagamento, e acesso aos servi-
ços de computação em nuvem
por celular.”
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