
Telexfree pode perder R$ 16 milhões
A Telexfree pode perder alguns milhões de reais num investimento

que fez em um hotel em construção no Rio. A empresa, cujas contas

já foram bloqueadas, deve quatro parcelas à incorporadora Tijuca

Design Hotel SPE, o que permite a rescisão do contrato. Caso não

consiga manter os pagamentos em dia, a Telexfree ficará sem parte

dos R$ 15,8 milhões que alega já ter pago à incorporadora. iG

Reprodução

A Microsoft está discutindo com
a HTC a incorporação do seu siste-
ma operacional Windows nos
smartphones da taiwanesa, que
usam Android, segundo fontes
do setor, o que evidência as difi-
culdades por que passa a fabri-
cante de software para ganhar
território no mercado de celula-
res. Terry Myerson, diretor da
unidade de sistemas operacio-
nais da Microsoft, solicitou no
mês passado à HTC que carregas-
se Windows Phone como segun-
da opção nos aparelhos com o
software rival da Google, o An-
droid, afirmaram as fontes, que
solicitaram o anonimato pelo ca-
ráter privado das reuniões.

A disposição em acrescentar o
Windows como segundo sistema
operacional ressalta até onde a
Microsoft pode chegar para que
os fabricantes incorporem seu
software. A HTC, primeira com-
panhia a fazer telefones com Win-
dows e Android, não apresentou
dispositivos com o Windows des-
de junho e atualmente não pos-
sui planos para mais lançamen-
to, disse uma das fontes.

A Microsoft, que detém 3,7%
do mercado de sistema operacio-
nais para smartphones, está con-
siderando fazer concessões de-
pois adquirir a Nokia por US$ 7,2
bilhões para garantir a disponibi-
lidade de telefones com seu soft-
ware e ajudar a incentivar a de-
manda dos dispositivos.O An-
droid domina esse mercado,
com 79% de participação de mer-
cado. O segundo colocado é o
iOS, da Apple, com 13%. Os da-
dos são da consultoria IDC.

Myerson estavaplanejando visi-
tar a Ásia neste mês e reunir-se
com executivos da HTC, sediada
em Taoyuan, Taiwan, para discutir
a proposta,disse uma das fontes.

A Microsoft está tentando re-
crutar parceiros. O presidente
Steve Ballmer e outros executivos
reuniram-se com fabricantes de
celulares na semana passada, du-

rante uma viagem a Pequim. Eles
enfatizaram que a Microsoft dese-
ja continuar trabalhando com ou-
tros parceiros além da Nokia e
que espera poder assinar acordos
com alguns fabricantes de telefo-
nes que anteriormente se foca-
ram no Android, disse a fonte.

Os detalhes técnicos ainda não
foram discutidos. Não estava cla-

ro se o telefone da HTC utilizará
Windows e Android ao mesmo
tempo ou se permitirá que os usuá-
rios escolham um sistema padrão.

Tony Imperati, porta-voz da
Microsoft, não quis comentar. A
HTC não respondeu.

A Microsoft cobra um taxa de li-
cenciamento aos fabricantes dece-
lulares por cada Windows Phone

vendido, além de possuir acordos
de cobrança de royalties nos dispo-
sitivosqueusamAndroidcomopar-
tedeacordosporpatentes.Diferen-
temente,osfabricantesdosdisposi-
tivos com Android não pagam o
Google. Em vez disso, concordam
empré-instalarosserviçosdacom-
panhia como buscas e mapas, nos
telefones com Android. Bloomberg

A HTC, que já foi a maior vendedo-
ra de smartphones nos EUA, tem
registrado declínio nas suas ven-
das globais e participação no mer-
cado devido a passos em falso
com os produtos e o marketing,
que permitiram o avanço de rivais
como Samsung, LG e ZTE Corp.

Na sexta passada, a HTC divul-
gou um prejuízo operacional tri-
mestral de US$ 120 milhões, com
as vendas caindo em um terço em

comparação ao ano passado, pon-
tuando um declínio dramático pa-
ra uma empresa que possui smar-
tphones premiados, mas que não
consegue desenvolver uma ima-
gem durável da marca. Seu princi-
pal modelo, o One, não conseguiu
deter uma queda nas vendas em
meio a demoras nos produtos e
mudanças de estratégia.

A Samsung foi a principal ven-
dedora de telefones com Android
no segundo trimestre e a HTC foi a
oitava colocada, conforme o IDC.
No Windows Phone, a HTC ficou
atrás da Nokia e da Samsung.

Os resultados trimestrais da
taiwanesa HTC ficaram no verme-

lho pela primeira vez no terceiro
trimestre desde 2008, reforçando
o argumento para que a fabricante
de smartphones em dificuldade
abandone sua independência e
busque quem a salve.

Como outras empresas do setor
na mesma situação, a HTC foi der-
rubada pelo poder de marketing e
de produtos da Apple e da Sam-
sung,dificuldades internas ena ca-
deia de fornecimento.

Mas contrariamente à Nokia,
que caiu nos braços da Microsoft, e
Blackberry, que está agora em ne-
gociaçõescomumaoferta já revela-
da e outra sendo considerada, a
HTC insiste que não está à venda

apesar de enfrentar perspectivas
cada vez piores, segundo analistas.

“Existem fundamentalmente
muitas coisas que precisam ser
consertadas”, disse Laura Chen
do BNP Paribas, complementan-
do que a HTC precisa trabalhar em
marketing, administração da ca-
deia de fornecimento e em otimi-
zar sua linha de produtos. “Não há
sinal de uma recuperação tão ce-
do.” Os problemas da HTC puxa-
ram suas ações para baixo em cer-
ca de 55% desde o começo de
2013. Uma nota do JPMorgan em
julho pedia que a HTC buscasse
uma fusão com a Huawei, que dis-
se não estar interessada. Reuters
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Problemas internos na
cadeia de fornecedores
e tropeços em marketing
foram os responsáveis

Microsoft em busca de parcerias

HTC tem prejuízo de US$ 120 milhões no 3º tri

79%
éaparticipaçãodemercadodo
Android,doGoogle.Éseguidopelo
iOS,daApple, com 13%.

3,7%
Éa fatia do Windows Phone,da
Microsoft,no mercadode sistema
operacionais para smartphones.
Acompanhia de Bill Gates
adquiriua Nokia por
US$7,2 bilhõespara garantir
a disponibilidade de telefones
com seu software.
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TerryMyerson,daMicrosoft,pediuàHTCqueincluísseWindowsPhonenossmartphonescomAndroid

Na Ásia, executivos tentam ampliar utilização de seu sistema operacional para smartphones, o Windows Phone

A Samsung foi a
principal vendedora de
telefones com Android
no segundo trimestre
e a HTC foi a oitava
colocada, conforme
o IDC. No Windows
Phone, a HTC ficou atrás
da Nokia e da Samsung
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Empresas, p. 15.




