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á dez anos, parecia que a in
dústria da tecnologia estava 
dividida em dois reinos distin

tos: os criadores de programas (softwares) 
e os fabricantes de aparelhos (hardwares). 
A Microsoft, com base nesse modelo, 
espalhou seu sistema Windows e pro
gramas populares nas máqu inas de 
dezenas de fabricantes, como Dell e 
HP. Chegou a dominar 90% dos PCs. 
A Apple, que inventou o computador 
pessoal e insistia em fazer tanto as 

máquinas (os Macs) quanto o sistema 
(o Mac OS) parecia fadada a um nicho 
de mercado. 

Tudo mudou desde então. Quando a 
Apple transformou celulares e tablets 
em computadores de mão, mostrou as 
vantagens de combinar software e 
hardware. Isso mudou o jogo. O iPhone 
e o iPad são os líderes de vendas e de 
lucros do mercado. O sucesso da Apple 
inspirou os concorrentes. Agora, a M i 
crosoft parece querer copiar sua fórmu

la. Na semana passada, ela comprou por 
US$ 7,2 bilhões a divisão de celulares e 
serviços da finlandesa Nokia. A compra 
consolida uma nova direção para a cria
dora de software. 

O namoro entre as empresas come
çou em 2011, quando a Nokia decidiu 
usar exclusivamente o sistema para ce
lulares feito pela Microsoft, o Windows 
Phone. Foi ótimo para a Microsoft, que 
conseguiu um bom vendedor para seu 
sistema. Nem tanto para a Nokia, que 

Rafael Bar i fouse 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

continuou a queda épica de dominante 
absoluta do mercado mundial de celu
lares para a quase irrelevância. 

Com a compra da Nokia, a Microsoft 
espera, primeiro, conquistar uma posi
ção melhor na disputa pela telefonia. 
Atualmente, mais de 93% dos aparelhos 
são da Apple ou de fabricantes equipa
dos com o sistema Android, do Google. 
A Microsoft precisa colocar o Windows 
nesse jogo, fundamental para o futuro 
da computação. Ela também quer usar 
os conhecimentos e patentes da Nokia 
para desenvolver outros aparelhos mó
veis, como tablets e seus derivados. 

A Microsoft entrou no negócio do 
hardware com o console Xbox, em 
2001, e virou líder em videogames. Fra
cassou depois. O tocador de música 
Zune sumiu depois de cinco anos de 
vendas fracas. Com o tablet Surface, a 
Microsoft faturou US$ 853 milhões no 
último ano, menos que os US$ 900 mi
lhões dos quais abriu mão para baixar 
o preço. Hoje, o Windows detém 4,5% 
do mercado dos tablets. É quase o sêx-
tuplo do que há um ano, mas ainda bem 
abaixo de Apple (32,5%) e Google 
(62,6%). A Microsoft nem sequer está 
entre as cinco maiores fabricantes. "Ela 
percebeu que não teria sucesso se não 
controlasse toda a cadeia", diz Francisco 
Jeronimo, da consultoria IDC. 

A compra traz desafios para a Micro
soft. Como reagirão as demais fabrican
tes de celulares e tablets que usam o 
Windows? Elas já não o prestigiavam. 
Lançaram aparelhos com ele cerca de 
seis meses depois das versões com An
droid. "Tentar agradar a seu próprio 
time e suas licenciadas gera conflitos e 
dificilmente funciona na prática", diz 
Michael Mace, ex-executivo da Palm e 
da Apple. A Microsoft também não es
tará sozinha na estratégia de unir softwa
re e hardware, como a Apple estava há 
alguns anos. O Google comprou a Mo
torola e lança aparelhos próprios usando 
mão de obra alheia, na linha Nexus de 
tablets e celulares. A Microsoft terá ain
da a concorrência da Samsung, criadora 
do sistema Tizen com a Intel.Fazer har
dware e software com maestria é com
plexo. Outras empresas como Sony, 
Palm, BlackBerry e a própria Nokia fra
cassaram. Será que a Apple é a exceção 
em vez da regra? 
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