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Na semana passada, a Microsoft anun
ciou a compra da área de celulares da 

Nokia por US$ 7,2 bilhões. O comunica
do ao mercado assinala que a aquisição, 
que está prevista para ser concluída até o 
primeiro trimestre de 2014, reforça a pre
sença da companhia de Bill Gates no se
tor de telefonia e permite à empresa fin
landesa a continuidade de suas opera
ções em rede celular e serviços de loca
lização geográfica. “Este é um passo forte 
para o futuro, em uma relação vantajosa 
para funcionários, parceiros e consumi
dores de ambas as companhias”, decla
rou o CEO Steve Ballmer. 

Mas o acordo dividiu opiniões. Para es
pecialistas, o movimento da Microsoft faz 
sentido quando se pensa na preservação 
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do sistema operacional do Windows pa
ra a telefonia. Isso porque, ao valorizar o 
Windows Phone — parceria sacramen
tada no ano passado quando surgiram 
os primeiros aparelhos da Nokia equipa
dos com o sistema —, a gigante tecnoló
gica irá se credenciar com boas cartas na 
manga na batalha pelo mobile, já que os 
consumidores estão utilizando mais seus 
smartphones para se conectar.

O ponto fundamental é que, nessa guer
ra, a Apple e o Google estão na frente. O 
iPhone, embora não seja o mais vendi
do do mundo, encontra sólida vantagem 
porque conquistou o coração dos desen
volvedores. O Google, por sua vez, avança 
com seu sistema operacional, o Android, 
que está embarcado nos celulares da Sam

sung, a líder global desse mercado. “O que 
importa não é o telefone em si, mas um 
ecossistema dinâmico de aplicativos e ser
viços”, afirmou ao The New York Times um 
exexecutivo da Microsoft, Brad Silverberg, 
hoje um investidor baseado em Seattle. 

Ressaltese que foram vendidos global
mente, no segundo trimestre, 435 milhões 
de celulares, sendo 225 milhões de smar
tphones, segundo números do Gar tner. 
Pelo relatório, a cada cinco smartphones 
comercializados, quatro estão equipados 
com Android. O sistema do Google es
tá presente em 79% dos celulares inteli
gentes vendidos no planeta. Do total dos 
smartphones, 14,2% usam iOS (Apple). O 
Windows Phone tem 3,3% de share.

Outros analistas observam que o acor
do da Microsoft confirma o acerto da rival 
Apple ao investir na telefonia anos atrás. 
De certo modo, a Microsoft vivenciará 
uma experiência que a Apple chegou a 
amargar no passado. Nos anos 1990, a 
empresa fundada por Gates dominava o 
setor de computadores e era a preferida 
dos desenvolvedores de softwares.

Como se não bastasse, paira mais uma 
dúvida no ar. A incorporação da Nokia 
acontece num momento de transforma
ções da própria Microsoft. Ballmer está 
com a aposentadoria anunciada, busca 
seu sucessor e ficará cerca de um ano na 
companhia. “A questão é a quanti dade 
de complexidade que a Microsoft está 
assumindo ao absorver a Nokia, ao mes
mo tempo em que está se reorganizando 
e em que o Windows 8 está fraquejando”, 
comentou Michael Mace, dono de uma 
empresa de desenvolvimento de app e que 
já foi um diretor da Apple, em entrevista 
ao The New York Times. O tempo dirá se 
a possível última grande jogada de Ball
mer deu certo.

Com KitKat, Nestlé 
se une a Android

Desde 2009, quando lançou a 
versão Android Cupcake, o Google 
tem escolhido nomes relacionados a 
doces para seu sistema operacional. 
Na décima edição da brincadeira, 
a empresa, pela primeira vez, 
associou outra marca a seu produto. 
O novo sistema operacional foi 
chamado de Android KitKat, em 
homenagem ao wafer de chocolate 
produzido pela Nestlé.

Em contrapartida, a Nestlé 
decidiu criar uma embalagem 
comemorativa do wafer. Cerca 
de 50 milhões de barras estarão 
disponíveis em 19 mercados, como 

Alemanha, Japão, Rússia e EUA. Os 
produtos não chegarão ao Brasil.

O batismo também ensejou 
uma campanha digital, criada 
pela JWT Londres, que cutucou a 
rival do Google. A ação, liderada 
pelo brasileiro Ricardo Figueira, 
diretor executivo de criação digital 
da agência, contou com um filme 
que alude à forma como a marca 
da maçã costuma divulgar suas 
novidades. O personagem principal 
do vídeo é o chief breaks officer 
da KitKat, uma espécie de chefe 
do departamento de pausas da 
companhia, um cargo fictício que faz 
referência ao icônico slogan “Have a 
Break. Have a KitKat”.

Fernando Murad

Ballmer e Stephen Elop, da Nokia: forças aliadas para aparelhos e sistema operacional
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 31, 9 set. 2013.




