
Microsoft aposta em nuvem e mobilidade nos próximos anos 
Anderson Neco 
 
Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a norte-americana Microsoft aposta em 
cloud computing (tecnologia de nuvem) e expansão do Windows Phone no mercado brasileiro e 
mundial nos próximos anos. Consagrada no modelo de softwares, a companhia já disponibiliza 
boa parte de sua tecnologia na nuvem.  
 
"Temos um mundo de dispositivos conectados e de serviços em nuvem contínuos - como os do 
pacote Office - de qualquer lugar", revela Victor Gureghian, gerente comercial de pequenas e 
médias empresas e distribuição da Microsoft Brasil. No quesito mobilidade, uma das apostas da 
empresa é o Windows Phone, sistema operacional para celulares criado pela empresa. "O 
Windows Phone deve se tornar o segundo sistema operacional para smartphones no Brasil e 
no mundo até 2015", profetiza Gureghian.  
 
Com grande foco no mercado local, recentemente a Microsoft anunciou um investimento de R$ 
200 milhões no Brasil para alavancar a competitividade nacional por meio de pesquisas e 
desenvolvimentos. "A companhia tem reforçado constantemente seu compromisso com o 
País", completa o executivo.  
 
Outro ponto que comprova a importância do Brasil na estratégia mundial da Microsoft é o 
anuncio da produção do Xbox Live, novo console da empresa, em território nacional. Além da 
China, o Brasil é o primeiro país a receber uma fábrica de Xbox. "O mercado brasileiro é uma 
das prioridades para a Microsoft e a empresa investiu na fabricação local para trazer o melhor 
preço para o consumidor final".  
 
E o mercado de games continua sendo uma aposta da Microsoft para os próximos anos. Até 
outubro, a empresa já havia vendido 76 milhões de Xbox 360 em todo o mundo. A divisão de 
Entretenimento e Dispositivos da empresa cresceu 6% neste ano fiscal, encerrado em junho, e 
registrou receita de US$ 10 bilhões no mesmo período. "Estamos entusiasmados com a 
perspectiva de uma excelente temporada de fim de ano com o Xbox One", revela Gureghian ao 
DCI.  
 
Os mais recentes números da empresa, divulgados no fim de outubro, são equivalentes ao 
primeiro trimestre fiscal de 2014, encerrado dia 30 de setembro. A receita total da Microsoft 
foi de US$ 18,5 bilhões, 16% superior ao mesmo período do ano anterior. O lucro total foi de 
US$ 5,2 bilhões. "Estamos muito satisfeitos com o progresso que estamos fazendo. 
Continuamos a ver uma forte demanda por soluções empresariais e seguimos com avanços 
significativos nas áreas de dispositivos e consumo", diz.  
 
Reconhecimento  
 
A Microsoft é vencedora do 11º Prêmio DCI na categoria Tecnologia da Informação. A 
premiação, que anualmente elege as 27 empresas mais admiradas do País, este ano contou 
com consultoria da Target Marketing e quase 5 mil votos de consultores e empresários, 
principalmente de pequeno e médio porte. A Microsoft venceu companhias como Apple e 
Google.  
 
"Receber uma premiação como essa é motivo de grande satisfação para a Microsoft. As PMEs 
são um importante motor da economia brasileira e nós nos esforçamos constantemente para 
mostrar a essas empresas como elas podem tirar proveito da tecnologia para atingir um 
crescimento cada vez mais expressivo", conta Gureghian. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 14 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A8. 

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
.


