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A empresa de software Adobe
Systems anunciou ontem que
irá comprar a concorrente Ma-
cromedia por cerca de US$ 3,4
bilhões em ações. Na linha de
produtos da Adobe estão o Pho-
toshop, programa de edição de
imagens, e o Acrobat, para
compartilhamento de docu-
mentos eletrônicos. A Macro-
media produz o software
Flash, usado para criar anima-
ções e jogos para a internet. O
Flash Player, usado para ver as
animações, está presente em
mais de 98% dos computado-
res ligados à internet.

A aquisição deve reforçar a

posição da Adobe no mercado
de criação e distribuição de do-
cumentos eletrônicos, ante a
demanda crescente de áudio e
vídeo para computadores e tele-
fones celulares. A empresa
também deve se tornar mais
bem preparada para concorrer
com a Microsoft, que planeja
oferecer um software concor-
rente do Acrobat na nova ver-
são do sistema operacional
Windows. Ontem, as ações da
Adobe caíram 9,86%. Segun-
do analistas, a sobreposição de
produtos e algumas questões
antitruste poderiam reduzir o

faturamento combinado das
companhias. Os papéis da Ma-
cromedia, por outro lado, subi-
ram 9,78%, refletindo o ágio
por ação que será pago pela
Adobe.

O principal pacote de softwa-
re da Macromedia, chamado
Studio MX, compete com o
Creative Suite, da Adobe, que
combina o Acrobat, o Pho-
toshop e outras ferramentas da
empresa. Cada ação da Macro-
media será trocada por 0,69
ação da Adobe, o que equivale
a US$ 41,86, levando-se em
conta a cotação de US$ 60,66
no fechamento da bolsa eletrô-
nica Nasdaq na sexta-feira. O
valor representa ágio de 25%
sobre o fechamento de US$
33,45 dos papéis da Macrome-
dia na sexta-feira, também na
Nasdaq. Os acionistas da Ma-
cromedia ficarão com cerca de
18% da nova empresa.

“É uma questão de cresci-
mento”, afirmou o diretor-exe-
cutivo da Adobe, Bruce Chi-
zen, a investidores. Ele espera
que as empresas cresçam mais
rápido juntas do que cresce-
riam separadas. Chizen tam-
bém espera redução de gastos,
apesar de não ter oferecido
mais informações sobre o as-
sunto. A Adobe também anun-
ciou US$ 1 bilhão em recom-
pra de ações, logo após a com-
pra da Macromedia ser com-
pletada. A aquisição deve ser
finalizada no quarto trimestre
do ano.

Sobre a Microsoft, Chizen
disse que “eles sempre serão
uma ameaça potencial e um
competidor em potencial”, em
entrevista à televisão. “A reali-

dade é que estão tentando al-
cançar o que fazemos bem pe-
los últimos 20 anos.” Chizen
continuará no cargo que ocupa
hoje e o presidente da Macro-
media, Stephen Elop, passará a
ser presidente de operações

mundiais.
Fundada em 1982, a Adobe

emprega 4 mil pessoas e tem
sede em San José, na Califór-
nia. No Brasil, a empresa está
presente há oito anos, com 10
funcionários e uma equipe de

consultores terceirizados. Se-
diada em São Francisco, a Ma-
cromedia foi criada uma déca-
da depois da Adobe, e conta
com 1,5 mil funcionários.

A compra da Macromedia
pela Adobe faz parte de um mo-

vimento forte de consolidação
na indústria de software. Nos
últimos meses, a Symantec
anunciou a compra da Veritas
por US$ 13,5 bilhões e a Ora-
cle a da Peoplesoft, por US$
10,3 bilhões. ● Reuters e EFE

AdobecompraarivalMacromedia
Transação de US$ 3,4 bilhões consolida liderança da empresa no mercado de criação edistribuição de documentos na internet

Qualcomm defende
leilão de 3G este ano
Presidente da empresa diz que País corre
risco de ficar atrasado na tecnologia

PRIMEIRA – Escritórios da Adobe em Seattle (EUA). Empresa é conhecida principalmente pelos programas Photoshop e Acrobat

COMPETIÇÃO – Wiegandt, da Dell, aponta relação direta entre imposto alto e mercado ilegal de PCs

Dell aposta em serviços para
acelerar crescimento no País
De acordo com vice-presidente, o ano passado ultrapassou as expectativas

Aquisição deve tornar
a Adobe mais bem
preparada para
encarar a Microsoft

CLAYTON DE SOUZA/AE

Alessandra Saraiva
RIO

O mercado brasileiro está atrasa-
do na implementação da tercei-
ra geração de telefonia celular,
que inclui serviços de voz e de
dados em alta velocidade. A ava-
liação é do presidente da Qual-
comm do Brasil, Marco Aurélio
Rodrigues. Ele atribui o atraso
ao fato de o País ainda não ter
realizado leilões para licenças
de freqüências em W-CDMA,
uma das principais tecnologias
usadas no mundo para serviços
de terceira geração.

O executivo citou dados da
consultoria Strategy Analytics,
em estudo feito em dezembro
de 2004, mostrando que, se hou-
vesse um leilão de licenças em
2005, a expectativa seria de
que em 2008 haveria um mi-
lhão de assinantes de W-CD-
MA no Brasil. “No resto do
mundo, os assinantes dessa tec-
nologia serão cerca de 349 mi-
lhões de usuários no mesmo
ano. Ou seja, o Brasil, mesmo
realizando o leilão este ano, ain-
da estaria muito atrás do resto
do mundo.”

Para melhorar este cenário, o
executivo defendeu a realiza-
ção ainda este ano dos leilões,
mas com uma ressalva: que a
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) imponha
um “prazo mais liberal” para as
operadoras desenvolverem o
serviço no mercado brasileiro,
que seria em torno de três a qua-
tro anos. O executivo alertou
ainda que, se não for feito em
2005, o leilão dificilmente ocor-
rerá em 2006, já que o próximo
ano será de eleições.

“O ano de 2006, por ser ano
eleitoral, é extremamente arris-
cado para começar um tema co-

mo este, que é polêmico. Corre-
mos o risco de nos atrasarmos
demais. Estamos perdendo o
compasso com o resto do mun-
do”, disse.

Rodrigues citou ainda outras
previsões, dessa vez da consul-
toria In-Stat/MDR, de que em
2008 o crescimento das vendas
de celulares de terceira gera-
ção no mundo vão superar o
das vendas de aparelhos de se-
gunda geração, os digitais,
mais utilizados hoje. Ele infor-
mou também que, de acordo
com dados da consultoria Stra-
tegy Analytics, em 2008 existi-
rão 785,5 milhões de assinan-
tes das duas principais tecnolo-
gias utilizadas para serviço de
terceira geração, sendo 436,7
milhões usuários de CD-
MA-2000 – uma extensão do
padrão CDMA – e o restante
em W-CDMA.

Na avaliação de Rodrigues,
se houvesse leilão de freqüên-
cia no mercado brasileiro para
uso da tecnologia W-CDMA,
em serviços de terceira geração
de telefonia celular, o mais pro-
vável seria a oferta de quatro li-
cenças: duas na freqüência de
15 megahertz e duas na freqüên-
cia de 10 megahertz.

Os serviços de terceira gera-
ção podem ser a grande arma
das operadoras para aumentar a
receita média por usuário, na
avaliação do presidente da
Qualcomm. Como estes servi-
ços estimulam fortemente o
uso de dados, normalmente
mais caros do que os serviços
de voz, isso poderia beneficiar
financeiramente as operadoras.
“No Brasil e no mundo, todas
as operadoras que começaram
a se dedicar à parte de dados
têm tido uma compensação de
receita”, disse. ●

Renato Cruz

A Dell, fabricante americana de
computadores, aposta na presta-
ção de serviços para acelerar seu
crescimento no País. “A expan-
são da Dell em serviços é forte
em todo o mundo”, explicou Pe-
terWiegandt, vice-presidente e di-
retor-geral da empresa para Amé-
rica Latina. “Os serviços crescem
mais rápido que nosso negócio
básico.” Além dos serviços con-
vencionais, como pré e pós-ven-
da, suporte e pré-instalação de
software, a empresa oferece ou-
tras linhas, como os serviços pro-
fissionais e a terceirização, para
competir com outras gigantes da
informática, como a IBM e a HP.

Nos serviços profissionais, a
Dell trabalha com projetos, ofere-
cendo treinamento, migração de
um software para outro e instala-
ção de pacotes complexos de soft-
ware. Na terceirização, a empresa
conta com uma divisão chamada
Dell Managed Services, em que
assume a infra-estrutura de infor-
mática dentro das instalações do
cliente. Os equipamentos podem
ser oferecidos na forma de lea-
sing. A empresa não oferece a
modalidade de terceirização fora
da casa do cliente.

Wiegandt classificou a subsi-
diária brasileira como uma opera-
ção de muito sucesso, “principal-
mente no ano passado”. De acor-
do com a empresa de pesquisa
IDC, o mercado brasileiros de
PCs cresceu 32% em 2004, so-
mando 4 milhões de unidades
vendidas. De acordo com a Dell,
seu crescimento ficou acima da
média do mercado. No terceiro
trimestre, a companhia liderou o
mercado, sendo desbancada en-
tre outubro e dezembro pela bra-
sileira Positivo Informática, de
Curitiba.

Quando chegou ao Brasil, em
1999, a Dell instalou-se proviso-
riamente em Eldorado do Sul
(RS), a 15 quilômetros de Porto
Alegre, planejando ocupar instala-
ções maiores na cidade vizinha
Alvorada. A reposta do mercado
não foi a esperada e, até agora, a
empresa não mudou. “Deu um
pouco de trabalho alcançar as me-
tas traçadas nos planos iniciais pa-
ra o Brasil”, reconheceu o vice-
presidente da Dell. “Mas, hoje, es-
tamosultrapassando.” Apesar dis-
so, a empresa, que emprega cerca
de 700 pessoas no País, não plane-
ja ampliar suas instalações.

O maior competidor, porém,
não é nenhum gigante internacio-
nal ou grande empresa brasileira,
mas o chamado mercado cinza,

pequenos montadores de compu-
tadores que usam peças contra-
bandeadas e sonegam impostos.
No ano passado, a participação
do mercado cinza subiu de 70%
para 74% do total do mercado.
Na visão da Dell, um dos princi-
pais motivos foi o aumento do
PIS e da Cofins. Além de alíquo-
ta ter passado de 3,25% para
9,65%, passou a incidir também
sobre componentes importados,
o que não acontecia antes.

“O que fazer com o mercado
cinza é a pergunta eterna no Bra-
sil”, disseWiegandt. “O que éme-
lhor: manter o imposto alto e co-
brar de poucos ou cotar o impos-
to e cobrar de todos? Acho que se-
ria melhor o segundo caso. Era
melhor para o País ter todo mun-

do legalizado.”
O vice-presidente da Dell

afirmou que o Brasil é líder
de mercado cinza na América
Latina. “Tirando o Brasil, o
mercado ilegal na região fica
em cerca de 50%.” Não por
coincidência, também é o
campeão em impostos sobre
a cadeia produtiva do compu-
tador. O governo brasileiro
planeja cortar as taxas para o
Programa PC Conectado, que
tem como objetivo colocar no
mercado 1 milhão de compu-
tadores de baixo custo, finan-
ciado a juros baixos. “É um
projeto ambicioso, que não é
tão fácil”, disse Wiegandt. “O
que irá determinar o sucesso é
sua execução.” ●
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