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S of twa re Reformulação mostra que ritmo de inovação
mais acelerado tornou-se uma exigência no setor

Windows tem nova
versão após um ano

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Priscila Alves, gerente-geral de Windows na Microsoft: consumidores pedem mudanças com frequência maior

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Menos de um ano depois de
lançar o Windows 8, o sistema
operacional com que planejava
unificar o funcionamento de
computadores e tablets — e, de
quebra, aproximar esses equipa-
mentos dos smartphones —, a Mi -
crosoft está de volta com um novo
software, que tenta preservar as
vantagens de seu antecessor sem,
no entanto, repetir seus erros.

Chamado de Windows Blue na
fase de desenvolvimento, o novo
sistema chega ao mercado, hoje,
em todo o mundo, com o nome
de Windows 8.1, o que deixa cla-
ra a intenção da Microsoft de fa-
zer uma atualização do que já
existia, em vez de conceber um
produto inteiramente novo.

Chama a atenção a chegada de
um Windows reformulado em
um espaço de tempo tão curto.
Para comparar, o Windows 8 ori-
ginal levou três anos para ficar
pronto — o ciclo tradicional do
sistema —, o antecessor Win-
dows 7 ficou dois anos na mesa
de trabalho e o Windows Vista,
de 2007, consumiu cinco anos,
um atraso que abalou a divisão
de engenharia da Microsoft.

A rapidez de agora é, em parte,

uma reação ao novo perfil dos
usuários de tecnologia. Com dis-
positivos conectados o tempo to-
do à internet, ciclos de atualiza-
ções muito longos deixaram de
fazer sentido, algo a que a Micro-
soft quer se adaptar. “Estamos no
momento ideal para essa mu-
dança, com um sistema que per-
mite que isso seja feito [o Win-
dows 8] e consumidores que es-
tão acostumados e pedem mu-
danças mais frequentes”, disse ao
Va l o r Priscila Alves, gerente-ge-
ral de Windows no Brasil.

Não há um cronograma defi-
nido para que outras atualiza-
ções sejam lançadas. A ideia, se-
gundo a executiva, é fazer algo
parecido com o que acontece no
mundo dos smartphones, com
novidades regulares que não
atrapalham o cotidiano do usuá-
rio ao ser instaladas. Especialis-
tas já avaliam que a versão 8.2
possa estar disponível em outu-
bro do ano que vem.

Adaptar-se ao ritmo mais acele-
rado do mercado, porém, não é o
único objetivo da Microsoft. O
Windows, lançado pela primeira
vez em 1985, continua o líder no
mundo dos PCs, mas vem perden-
do espaço entre os consumidores,
com o crescente uso de tablets e
smartphones equipados com os ri-

vais Android, do Google, e iOS, da
Apple. Esse cenário representa um
grande risco para a Microsoft. No
ano fiscal 2013, encerrado em 30
de junho, a unidade responsável
pelo Windows representou um
quarto da receita global (US$
19,24 bilhões) e um terço do lucro
(US$ 9,5 bilhões) da companhia.
Reinventar um de seus carros-che-
fe com mais frequência, portanto,
é uma necessidade de negócio.

O Windows 8 foi a primeira
versão do software a romper com
seu design tradicional, baseado
em janelas que se abrem umas
sobre as outras. Em vez disso, a
Microsoft criou uma interface de
blocos coloridos com conteúdo
dinâmico, que exibem fotos e
mensagens de e-mail, por exem-
plo, sem que o usuário tenha de
entrar no programa específico. O
desenho foi criado para favore-
cer o uso de equipamentos com
telas sensíveis ao toque, como os
tablets. Para não evitar um cho-
que no público, a companhia es-
tabeleceu a coexistência entre as
duas áreas de trabalho — a tradi-
cional, com os ícones dos progra-
mas, e a renovada, parecida com
a do Windows Phone, o sistema
da Microsoft para smartphones.

O que parecia uma boa ideia,
no entanto, revelou-se uma ar-

cionais, a Microsoft jogou a toa-
lha no ringue após tentar em-
purrar sua nova interface de
usuário, caracterizada por “tijo -
los” coloridos. Em máquinas ba-
seadas no Windows 8.1 os usuá-
rios poderão iniciar o computa-
dor com a interface tradicional.

Não impor a nova interface a
clientes que preferem usar os te-
clados de seus computadores
nada mais é que mostrar o míni-
mo respeito ao usuário. Mas,
após ter desistido de coagir os
usuários do Windows a dar o
salto para entrar no novo mun-
do das telas sensível ao toque, a
Microsoft terá de trabalhar mui-
to melhor para vender os méri-
tos dos recursos de seu software.

No ano passado, a fria recep-
ção ao Windows 8 poderia ser
atribuída à falta de equipamen-
tos decentes projetados para
permitir exibir o efeito máximo
do sistema. Isso já não é mais
desculpa. Os chips Haswell, da
Intel, que apresentam baixo
consumo de energia, estão em
plena produção, possibilitando
a fabricação de máquinas bem
mais baratas com baterias de
maior duração. Os fabricantes
de computadores também tive-
ram mais tempo para experi-
mentar novos formatos de equi-
pamentos, como os “conversí -
veis” híbridos de PC e tablet, cu-
jo objetivo é aproveitar ao máxi-
mo o novo sistema operacional.

Se esses híbridos não forem
vendidos em grande número,
não haverá escapatória.

A ruptura com o passado é ain-
da mais gritante devido à antipatia
que a investida da Microsoft em
oferecer tablets provocou entre ex-
aliadas do mundo dos PCs. Meg
Whitman, diretora-presidente da
H e w l e t t - Pa c k a r d (HP), disse enfa-
ticamente a seus investidores, na
semana passada, que a Microsoft e
a Intel estão transformando-se em
“claras concorrentes”.

Não há como retroceder. A
questão, para o próximo executi-
vo-chefe da Microsoft, será com
que rapidez a empresa consegui-
rá ir além da política de Steve
Ballmer — de cobrir simultanea-
mente os mundos dos PCs e dos
tablets — e quanto dos lucros tra-
dicionais da empresa de software
será possível colocar em risco.

O jeito diferente como Microsoft e Apple reagem a pressões
Richard Waters
Financial Times, de San Francisco

Você sempre pode contar com a
Apple para estragar uma festa da
Microsoft. É o que acontecerá na
terça-feira, quando está prevista a
apresentação dos mais recentes
modelos do iPad, no mesmo dia
em que a Microsoft já havia marca-
do o lançamento de seus novos ta-
blets Surface. O evento da Apple
também ocorre na esteira do lan-
çamento, amanhã, do Windows
8.1, quando a Microsoft espera su-
perar os erros cometidos no lança-
mento de seu primeiro sistema
operacional para telas sensíveis ao
toque no ano passado.

Os eventos dos próximos dias
também vão mostrar como é dife-
rente a maneira como as empre-
sas que vêm dominando a com-
putação pessoal estão se adaptan-
do às enormes mudanças no mer-
cado de tablets. Uma inundação
de máquinas baratas baseadas no
sistema Android, do Google,
transbordaram do mercado de
smartphones para o mundo dos
tablets. E a demanda por tablets
de dez polegadas pode ter atingi-
do um pico, com o crescimento
agora migrando para os modelos
mais baratos, de sete polegadas.

A Microsoft, por sua vez, ain-
da tenta fazer o possível para
combinar PCs e tablets. Mas o fa-
to de a empresa estar ficando
mais competente nessa tarefa
não torna a estratégia a melhor
em termos de produto.

Para os usuários de PCs tradi-

Paulo Bernardo defende
Lei das Antenas na Câmara
Celular
Raphael Di Cunto
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, defendeu ontem,
em audiência pública na Câmara
dos Deputados, a aprovação do
projeto da Lei Geral das Antenas
(PL 5013/13) para melhorar a qua-
lidade dos serviços prestados pelas
empresas de telefonia celular.
“Não vou jurar que o preço [da li-
gação] vai cair, mas a qualidade vai
melhorar com o aumento no nú-
mero de antenas”, disse.

O PL 5013/13, de autoria do se-
nador Vital do Rêgo (PMDB-PB),
estabelece normas gerais para a

implantação e o compartilhamen-
to da infraestrutura de telecomu-
nicações. Um dos pontos mais po-
lêmicos é que as empresas rece-
bam uma licença automática para
instalação de antenas e infraestru-
tura se as prefeituras, responsáveis
por dar a autorização, não respon-
derem ao pedido em até 60 dias.

Para Bernardo, o prazo é factível.
“Se a antena for padronizada, em
termos de aparência e radiação, se
faz isso de forma massiva. Mas se for
um equipamento mais complicado,
teremos que discutir melhor”, disse.

O ministro deu como exemplo de
burocracia a Prefeitura de Porto Ale-
gre, onde o requerimento para ins-
talação de antenas e infraestrutura
passa pela análise de sete órgãos.

madilha. A possibilidade de al-
ternar as áreas de trabalho dei-
xou parte dos usuários confusos
— o que deu origem a uma série
de reclamações. Uma das maio-
res críticas foi o fim do botão
“Iniciar ”. Sem ele, muita gente
simplesmente não sabia como
fazer o computador funcionar.

No novo sistema, o botão está de
volta e o usuário poderá escolher
se o dispositivo será iniciado com a
tela tradicional ou a nova, que até
era porta de entrada obrigatória
no Windows 8. Para Fábio Gaspar,
gerente de Windows na Microsoft,
a opção pode ser particularmente
interessante para as empresas. Nos
escritórios, boa parte dos progra-
mas usados ainda não está adapta-
da à interface para telas sensíveis
ao toque, o que torna a interface
tradicional mais apropriada.

Para o usuário comum, o sis-
tema traz novidades na busca de
arquivos, nas configurações de
papel de parede e de cor da área
de trabalho, entre outros itens.
Aplicativos para a edição de fo-
tos e vídeos, que se tornaram po-
pulares com os dispositivos mó-
veis, também ganharam atenção
no Windows 8.1.

A atualização do sistema será
gratuita para quem já usa o Win-
dows 8, a partir de hoje. A expec-
tativa é que PCs e tablets novos
com 8.1 cheguem às lojas até o
Natal. Quem quiser comprar o
sistema para atualizar uma má-
quina com Windows 7, ou insta-
lar em um disco rígido novo, pa-
gará R$ 410 para a versão consi-
derada padrão e R$ 699 para a
chamada de Pro — os mesmos
preços do Windows 8.

De acordo com a Microsoft, o
Windows 8 é seu sistema opera-
cional com adoção mais rápida
até agora. Desde seu lançamen-
to, em 25 de outubro do ano
passado, foram vendidas 100
milhões de cópias do sistema. A
expectativa da companhia é que
no ano que vem a demanda seja
acelerada por conta da aposen-
tadoria do Windows XP. O siste-
ma, lançado em 2001, é até hoje
um dos mais usados no mundo
e detém 31% de participação de
mercado, segundo a empresa de
pesquisa NetMarketShare. Em
abril de 2014, no entanto, a Mi-
crosoft encerrará de vez o supor-
te ao sistema. Com isso, empre-
sas precisarão trocar o XP por
uma versão mais nova do Win-
dows para não colocar suas in-
formações em risco.
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A Apple também está em
transição, reagindo à evolução
do mercado de máquinas sensí-
veis ao toque que inventou. Mas
sua adaptação é muito mais
bem estruturada.

Assim como aconteceu duran-
te a apresentação dos novos
iPhones no mês passado, uma
das questões mais importantes
em seu evento centrado no iPad
será o preço. O lançamento do
iPad mini no ano passado mos-
trou que a Apple estava disposta
a assumir uma pequena redução
em sua margem de lucros para
atenuar a erosão de sua partici-
pação no mercado de tablets.

O dilema, agora, é manter os ní-
veis de preços e ceder mais partici-
pação de mercado ou, como ocor-

reu no caso do iPhone, cindir o
iPad mini em dois dispositivos.

A Apple poderá oferecer um no-
vo iPad para exibir as mais recentes
tecnologias sem alterar os preços,
bem como um “modelo do ano
p a s s a d o” com roupagem renova-
da, mas a um patamar de preço
mais baixo — como o iPhone 5c.

Se a história recente pode dar al-
gum sinal sobre o futuro, reduções
de preços, neste momento, serão
provavelmente mínimas. A Apple
tomou uma decisão baseada na
convicção de que tem condições
de manter-se — e até expandir sua
presença — no segmento de maior
“q u a l i d a d e” (leia-se, rentabilida-
de), baixando muito pouco seus
preços e aceitando reduções míni-
mas em suas margens de lucro.

O problema é que o estreita-
mento das margens e o encolhi-
mento da participação de merca-
do são mensagens difíceis de
transmitir a Wall Street. Os inves-
tidores observam as tendências e
tendem a extrapolar o que veem:
quem garante que o ajuste para
baixo não se transformará em
um escorregão irresistível?

Tim Cook, o executivo-chefe
da Apple, foi monotonamente
coerente ao insistir que a Apple
manterá seu posicionamento, re-
cusando-se a sacrificar a qualida-
de em resposta à enchente de
imitações mais baratas de seus
tablets e smartphones que estão
chegando ao mercado. A semana
que vem certamente trará
mais do mesmo.

TUPY S.A.
CNPJ nº 84.683.374/0003-00 - NIRE nº 42 3 0001628-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA/HORA: 16 de outubro de 2013 às 20:00 horas. LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo nº 1.666, 6º andar, Vila Olímpia,
São Paulo (SP). MESA: Presidente: Gabriel Stoliar; Secretária: Lia Gomes Valente. PRESENÇAS: Conselheiros Claudia
Pimentel Trindade Prates, Francisco Cláudio Duda, Gabriel Stoliar, Haroldo do Rosário Vieira, Leonardo Mandelblatt de
Lima Figueiredo, Ricardo Reisen de Pinho e Sedat Özmen. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude do
comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração. CONVIDADOS: Os membros do Conselho Fiscal
da Companhia, João Augusto Monteiro, Claudio Morais Machado e Luis Antônio Aleixo.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
(1) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações de emissão do Tupy S.A. (“Companhia”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária de ações de emissão da Companhia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de fevereiro de 2013 (“Oferta”);(2) o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, no montante
necessário para a realização da oferta primária de ações de emissão da Companhia, aprovada na Reunião do Conselho
de Administração mencionada no item (1) acima (“Oferta Primária”), mediante a emissão de ações ordinárias;
(3) a verificação do número de ações de emissão da Companhia, todas ordinárias, nominativas e escriturais e sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, subscritas em razão do aumento de capital social da
Companhia, nos termos do item (2) acima, no contexto da Oferta; (4) a homologação do aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do item (1) acima; e (5) a autorização à Diretoria da
Companhia para tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações acima
mencionadas. I. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: (1) aprovar o preço de emissão
das ações objeto da Oferta, o qual foi fixado em R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) por ação ordinária (“Preço
por Ação”), após (a) a efetivação dos pedidos de reserva e (b) a apuração do resultado do procedimento de coleta de
intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), realizado pelo BB - Banco de Investimento S.A., pelo
Banco BTG Pactual S.A., pela Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
pelo Banco Itaú BBA S.A.e pelo Brasil Plural S.A.Banco Múltiplo, no Brasil, bem como pelo Banco do Brasil Securities LLC,
pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Citigroup Global Markets Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc.e pelo Brasil Plural
Securities LLC, no exterior, conforme previsto no artigo 23, §1°, e no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), justificando-se a escolha do critério de
determinação do Preço por Ação de acordo com o artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na medida em que o valor de mercado das ações ordinárias a serem
subscritas ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, que reflete o valor pelo qual os
investidores apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta, não promovendo, portanto, diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia; (2) aprovar o aumento do capital da Companhia, dentro do limite do seu
capital autorizado, conforme parágrafo único, do artigo 5º do seu estatuto social, que passará de R$537.050.760,04
(quinhentos e trinta e sete milhões, cinquenta mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos), dividido em 114.277.500
(cento e quatorze milhões, duzentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, para R$992.050.760,04 (novecentos e noventa e dois milhões, cinquenta mil, setecentos e sessenta
reais e quatro centavos), dividido em 140.277.500 (cento e quarenta milhões, duzentas e setenta e sete mil e quinhentas)
ações ordinárias, com um aumento, portanto, no montante de R$455.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco
milhões de reais), mediante a emissão de 26.000.000 (vinte e seis milhões) de novas ações ordinárias, ao preço de
R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), por ação, com exclusão do direito de preferência dos acionistas da
Companhia, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do
artigo 7º do estatuto social da Companhia; e (3) aprovar a verificação da subscrição de 26.000.000 (vinte e seis milhões)
de novas ações de emissão da Companhia, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, correspondente à totalidade das ações emitidas em razão do aumento
do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 13 de fevereiro de 2013, no contexto da Oferta; (4) homologar o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no contexto da Oferta, no montante de 455.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta e cinco milhões de reais), o qual passará de R$537.050.760,04 (quinhentos e trinta e sete
milhões, cinquenta mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos) para R$992.050.760,04 (novecentos e noventa e
dois milhões, cinquenta mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos), em consequência da emissão de 26.000.000
(vinte e seis milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, passando a composição do capital social da Companhia de 114.277.500 (cento e
quatorze milhões, duzentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias para 140.277.500 (cento e quarenta
milhões, duzentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias;e (5) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as
providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nos itens anteriores.
II. OBSERVAÇÕES GERAIS E DE ENCERRAMENTO: (1) O Conselho de Administração da Companhia esclareceu que,
a partir da data da publicação do Anúncio de Início da Oferta, todas as mencionadas ações conferirão aos seus titulares
direito integral a todos os benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia e os mesmos direitos atribuídos aos
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do estatuto social da Companhia e da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. III.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata, na forma de sumário, que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos presentes, tendo o Senhor Presidente
encerrado a reunião. CERTIDÃO: Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 33/13, lavrada no Livro
de Atas nº 18 das Reuniões do Conselho de Administração daTUPY S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa:Gabriel Stoliar
e Lia Gomes Valente. Conselheiros: Claudia Pimentel Trindade Prates, Francisco Cláudio Duda, Gabriel Stoliar,
Haroldo do Rosário Vieira, Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo, Ricardo Reisen de Pinho e Sedat Özmen.
São Paulo, SP, 16 de outubro de 2013. Lia GomesValente - Secretária.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Empresas, p. B9.




