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Jogo bate
recorde de
vendas
Videogame
Cliff Edwards
Bloomberg, de San Francisco

A Ta k e - Tw o Interactive Software
divulgou que as vendas mundiais
do jogo “Grand Theft Auto V” no
primeiro dia passaram de US$ 800
milhões e superaram o recorde an-
terior, de “Call of Duty: Black Ops
II”, verificado em novembro. Foi o
melhor dia de lançamento tanto
para a empresa quanto para os jo-
gos da série “Grand Theft Auto”, se-
gundo comunicado da Take-Two.
O recorde anterior do “Call of Du-
ty ” foi de US$ 500 milhões em um
dia, segundo a programadora Ac -
tivision Blizzard.

O forte começo derruba as pro-
jeções que indicavam vendas de até
US$ 1 bilhão no varejo no primeiro
mês. Em apenas duas semanas a re-
ceita poderia superar as estimati-
vas para as vendas totais de todo o
trimestre da Take-Two, que se en-
cerra em setembro, disse o analista
Michael Olson, da Piper Jaffray, em
Mineápolis, que classifica as ações
com recomendação de “c o m p r a”.

Os clientes compraram entre 10
milhões e 12 milhões de unidades
nas primeiras 24 horas, segundo
Olson. Sua estimativa inicial era de
vendas de 14 milhões de unidades
nas duas primeiras semanas.

I n ova ç ã o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação publicou ontem
um edital que oferece um total de
R$ 14 milhões para bolsas de estu-
do em pesquisa, desenvolvimento
e inovação no Brasil. O valor pode-
rá ser distribuído em diversos pro-
jetos, com teto máximo de R$ 2 mi-
lhões cada. Podem participar da
chamada, instituições ou Institu-
tos de Ciência e Tecnologia (ICTs), e
empresas que mantêm centros de
pesquisa no país.

Os recursos poderão ser aplica-
dos na contratação de pesquisado-
res e especialistas para desenvolver
projetos por um período de até
três anos. O total investido pode
chegar a R$ 28 milhões, já que a
previsão é que as empresas apli-
quem outros R$ 14 milhões nos
projetos. É a primeira vez que um
edital do governo permite a parti-
cipação direta de empresas. “Ge -
ralmente, empresas com centros
de pesquisa no Brasil não conse-
guem participar porque seus cen-
tros ficam embaixo de um único
CNPJ para aproveitar benefícios de
isenção fiscal. Com o edital, abre-
se essa possibilidade”, disse Rafael
Moreira, coordenador de serviços
e de software do ministério, du-
rante evento em São Paulo.

Segundo Moreira, o edital tam-

bém traz mudanças na forma como
as propostas devem ser apresenta-
das. Em vez de se candidatar a inicia-
tivas predefinidas, como costuma
ser feito, as companhias poderão

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Ministro Marco Antônio Raupp: incentivo para que pesquisadores atuem no país

Governo libera recursos para bolsas de estudo

apresentar uma espécie de plano de
negócios dos projetos que preten-
dem realizar, descrevendo o perfil
de pesquisador desejado. Poderão
ser contratados profissionais brasi-

Mercado desaprova dividendos, mas Oi fecha em alta
Te l efo n i a
Daniele Madureira e
Mônica Izaguirre
De São Paulo e Brasília

O total de R$ 500 milhões em di-
videndos que a Oi começará a pa-
gar para os seus acionistas em ou-
tubro é considerado elevado por
analistas ouvidos pelo Valor . A ci-
fra foi confirmada na noite de
quarta-feira pela companhia, de-
pois de ter sido anunciada no mês
passado, durante a divulgação dos
resultados trimestrais. Os analistas
opinam que a Oi poderia ter esta-
belecido um valor menor, para se

concentrar na redução da sua dívi-
da e nos investimentos.

Ontem, a operadora conseguiu,
junto à Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), a redução
de R$ 2,4 milhões no valor de mul-
tas aplicadas pela autarquia pelo
descumprimento de metas de uni-
versalização da telefonia fixa.

A operadora encerrou o pregão
de ontem como a maior alta da
BM&FBovespa. A ação preferencial
subiu 4,13%, para R$ 4,79, e a ordi-
nária avançou 2,79%, para R$ 5,15.
No dia, o Ibovespa caiu 1,09%, para
55.095 pontos. No acumulado de
setembro, segundo o Valor Data,
as ações da Oi valorizaram 35,53%.

O Ibovespa, por sua vez, subiu
10,17% no período. Para o merca-
do, a alta não está relacionada à ex-
pectativa de mais dividendos.

“A empresa nunca esteve em uma
situação tão ruim de caixa”, disse um
analista que não quis ser identifica-
do. Para ele, a alta pode estar relacio-
nada a um movimento societário.
“Espera-se que a Portugal Telecom
faça um aumento de capital na Oi,
que é urgente, porque em um ano o
caixa da controladora Te l e m a r vai
zerar ”, afirmou, referindo-se ao fato
de a Telemar ter os dividendos como
única fonte de receita e ainda ter dí-
vidas para pagar. “Será que os sócios
Andrade Gutierrez e Jereissati vão

permitir que a Portugal Telecom as-
suma o controle?”, questionou.

O Va l o r apurou que Andrade
Gutierrez e Jereissati (La Fonte) —
que têm, cada um, 19,35% da Tele-
mar — estão dispostos a acompa-
nhar a Portugal Telecom em um
eventual aporte para que suas par-
ticipações não sejam diluídas. O
sócio português tem 25,61% da Te -
l e m a r, contando suas participa-
ções indiretas na Andrade Gutier-
rez Telecom e na La Fonte Telecom.

Para Marcelo Torto, da Ativa
Corretora, a alta da Oi pode estar
relacionada à recuperação do pa-
pel, que havia perdido muito nas
semanas anteriores.

Smartphones Lançamento de aparelhos e novidades
em software convivem com preocupações do investidor

BlackBerry luta para
recuperar espaço

ALINE MASSUCA/VALOR

João Stricker, diretor-geral da BlackBerry no Brasil: renovação tecnológica e revisão para se adequar ao mercado

João Luiz Rosa
De São Paulo

Há boas e más notícias na Bla -
ckBerr y, a fabricante canadense
de smartphones. A companhia,
que até o início do ano se chama-
va Research In Motion (RIM), co-
meça a vender no exterior, nos
próximos dias, seu mais novo
aparelho, o Z30, com o qual espe-
ra recuperar o brilho perdido em
seu mercado central, de produ-
tos mais caros, voltados princi-
palmente ao uso empresarial. A
companhia também está esten-
dendo a usuários de telefones
com os sistemas Android e iOS —
dos rivais Google e Apple — seu
prestigiado e até agora exclusivo
sistema de comunicação BBM,
uma mudança vista internamen-
te como uma prova de força da
empresa em sua nova fase.

As novidades, porém, têm sido
eclipsadas por notícias sobre o de-
sempenho da companhia e os re-
ceios do mercado sobre seu futuro.
No início da semana, o “The Wall
Street Journal” publicou que a Bla-
ckBerry prepara-se para cortar 40%
de sua força total de trabalho até o
fim do ano. Em março, o dado mais
recente disponível, a companhia
tinha 12,7 mil funcionários.

Ontem, os investidores inter-
nacionais foram surpreendidos
com outra notícia, de que os es-
toques de aparelhos não vendi-

dos da BlackBerry estariam pró-
ximos de US$ 1 bilhão, aumen-
tando a chance de que a compa-
nhia faça uma baixa contábil —
a quarta em dois anos — ao di-
vulgar seus resultados financei-
ros na semana que vem.

A reação da BlackBerry no
mercado de smartphones come-
çou em 2010, com a compra da
canadense QNX, dona de um sis-
tema operacional de mesmo no-
me, muito usado em tecnologias
embarcadas. “Cerca de 60% dos
carros que circulam hoje usam o
QNX”, disse João Stricker, dire-
tor-geral da BlackBerry no Brasil,
em entrevista ao Va l o r .

Foi com base no QNX que a
companhia remodelou o softwa-
re básico de seus telefones e lan-
çou sistema BlackBerry 10, o mo-
tor por trás dos lançamentos
mais recentes da empresa.

A BlackBerry também reconsi-
derou aspectos importantes no
design de seus aparelhos. Em
2007, quando a Apple lançou o
iPhone original, com o qual pro-
pôs uma nova aparência aos
smartphones — grandes telas
sensíveis ao toque e um teclado
digital no lugar do físico — muita
gente torceu o nariz. A avaliação
inicial de parte dos consumido-
res era o de que o iPhone servia
para diversão. Quem quisesse
mesmo pegar no batente, deve-
ria ficar com o BlackBerry.

Com essa percepção, a Black-
Berry demorou para lançar pro-
dutos com teclados digitais,
quando todos os concorrentes já
haviam embarcado na onda.
Agora, a empresa tenta recuperar
o atraso. Dois modelos — o Q10 e
o Q5 — mantêm o teclado físico
para satisfazer os puristas. O Z10,
que desembarcou no Brasil em
meados do semestre passado,
têm teclado virtual, da mesma
maneira que o Z30, que será ven-
dido primeiramente no Reino
Unido e no Oriente Médio, e ain-
da não tem data para chegar ao
Brasil. “Estamos tratando de
questões como homologação,
certificação e adequação ao por-
tuguês”, disse Stricker. “O proces-
so está bem avançado e a expec-
tativa é que o aparelho esteja dis-
ponível no país nos próximos
m e s e s .” O preço ainda está sendo
negociado com as operadoras.

A BlackBerry tem um longo
caminho pela frente. A compa-
nhia que chegou a deter metade
do mercado de smartphones na
América do Norte hoje responde
por uma fatia de 3,4%, segundo
a empresa de pesquisa G a r t n e r.
No Brasil, não há números pú-
blicos das consultorias sobre a
participação da companhia.

A renovação do software básico,
feita com o lançamento do sistema
BlackBerry 10, é uma parte essen-
cial do trabalho. O mercado mun-

dial dividiu-se em três grandes sis-
temas: além do iOS, exclusivo da
Apple; e do Android, usado pela
maioria dos demais fabricantes,
com destaque para a Samsung, es-
tá no jogo o Windows Phone, da
Microsoft, a gigante americana de
software que recentemente com-
prou a operação de aparelhos da
finlandesa Nokia. A tarefa da Bla-
ckBerry é posicionar-se nesse cená-
rio extremamente competitivo.

Os aplicativos — os pequenos
programas para fins específicos
usados em celulares e tablets —
são outra parte da missão. E a de-
cisão de tornar o BBM compatível
com sistemas rivais parece inte-
grar essa visão. O BBM permite
trocar mensagens e arquivos, co-
mo fotos e pequenos vídeos, com
outros usuários, sob um sistema

mais seguro que os geralmente
disponíveis, uma herança do fo-
co central da BlackBerry, de aten-
der o mercado empresarial.

O BBM é muito popular. Segun-
do a BlackBerry, 60 milhões de
usuários do programa trocam
mais de 10 bilhões de mensagens
por dia. O tempo médio também é
alto: cerca de 90 minutos diários.

O movimento não significa,
pelo menos a princípio, uma fon-
te de receita adicional para a Bla-
ckBerry. O BBM está disponível
gratuitamente para os clientes da
companhia e também será ofere-
cido sem custo nas lojas virtuais
do Android, onde chega no sába-
do, e da Apple, a partir de domin-
go. Mas os recursos avançados do
software podem ajudar a captu-
rar a atenção de quem é usuário

de outras fabricantes, aproxi-
mando a marca de um público
que, de outra maneira, permane-
ceria distante da BlackBerry.

A companhia também tem se
esforçado para abraçar aplicati-
vos populares que já estavam dis-
poníveis em outros sistemas, ca-
so do Skype, Tw i t t e r, Fo u r s q u a r e
e Dropbox. “Cerca de dois terços
dos aplicativos para Android po-
dem ser migrados pelos desen-
volvedores para o BlackBerry em
poucos minutos”, disse Stricker.

Quanto à notícia das demissões,
o executivo disse que a BlackBerry
não comenta especulações. “O que
existe de oficial, e há bastante tem-
po, é que a empresa passa por uma
revisão para se adequar ao merca-
do, com as pessoas certas no lugar
c e r t o”, afirmou.

leiros e estrangeiros. Os projetos
precisam se enquadrar nas diretri-
zes do programa de estímulo ao
mercado de tecnologia da informa-
ção do governo federal, o TI Maior.

“A ideia é que esses pesquisado-
res trabalhem no desenvolvimen-
to de produtos no Brasil”, disse o
ministro da Ciência e Tecnologia,
Marco Antônio Raupp. As propos-
tas poderão ser apresentados nos
próximos 45 dias. O resultado sai-
rá em dezembro. A avaliação será
feita por uma banca formada por
membros do mundo acadêmico e
profissionais da área de negócios.
De acordo com o coordenador do
ministério, a ideia é garantir que as
iniciativas tenham relevância nes-
ses dois aspectos e que gerem a es-
trutura para que participantes do
programa Ciência sem Fronteiras
retornem ao Brasil depois de está-
gios no exterior.

O edital era aguardado pelas
empresas participantes do progra-
ma TI Maior que instalaram cen-
tros de pesquisa e desenvolvimen-
to no Brasil nos últimos 12 meses.
Quando o programa foi lançado, a
meta do governo era atrair quatro
companhias até o fim de 2015. A
lista, que já contava com EMC, Intel
e Microsoft, dos EUA, foi completa-
da ontem pela S A P, da Alemanha,
que incluiu no projeto seu centro
de pesquisa, localizado na cidade
de São Leopoldo (RS), conforme
adiantado pelo Va l o r , ontem.

O investimento de R$ 60 milhões

anunciado em 2012 pela SAP dobra-
rá a capacidade do centro para mil
profissionais e permitirá que a em-
presa faça projetos personalizados
para os clientes, disse Daniel Duarte,
diretor do laboratório da SAP. A
inauguração da nova área será em
dezembro. Segundo Raupp, apesar
de a meta ter sido cumprida, o mi-
nistério discute iniciativas com ou-
tras empresas, que resultarão em
mais projetos a serem anunciados
em 2014. “As parcerias do governo
com as empresas é a forma de acele-
rar a inovação no Brasil”, disse.

Um dos projetos pode ser de um
centro de pesquisa e desenvolvi-
mento de software para computa-
dores de alto desempenho da em-
presa francesa Bull. O investimen-
to faria parte da negociação de um
supercomputador para ser usado
por instituições de pesquisa den-
tro da Rede Nacional de Pesquisa
(RNP). O investimento é estimado
em € 30 milhões, segundo o secre-
tário de políticas de informática
do ministério, Virgílio Almeida.

Almeida disse que a máquina
teria capacidade de processamen-
to suficiente para incluí-la na lista
das 20 mais potentes do mundo e
poderia ser usada em projetos de
pesquisa nas áreas de petróleo,
energia e TI. Também faz parte da
negociação o investimento da
Bull na produção local de partes
do equipamento. A expectativa é
que o acordo seja concretizado
até o fim de 2014.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. B6.




