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ÉPRAVALER–ParaNeilHolloway, daMicrosoft, o lançamento ‘nãodeixaráoGooglemuito feliz’

MicrosoftdesafiaGoogleepromete
melhorsitedebuscasem6meses

TECNOLOGIA

David Lawsky
REUTERS
PARIS

Agoraabrigaparece ter ficado
realmente séria. Ontem, a Mi-
crosoft informou que planeja
lançar um mecanismo de bus-
camelhor que oGoogle nosEs-
tados Unidos e na Inglaterra,
em seis meses. Segundo Neil
Holloway,presidentedaMicro-
soft para a Europa, o Oriente
Médio e a África, o serviço de-
ve ser lançado na Europa. “Es-
tamosdizendoque, numperío-
dodeseismeses, seremosmais
relevantes no mercado ameri-
canoqueoGoogle”,disseHollo-
way, durante o Encontro Glo-
baldeTecnologia,MídiaeTele-
comunicações da Reuters. “A
qualidade de nossa busca, sob
o ponto de vista do consumi-
dor, serámais relevante.”
Comseucrescimentoexplo-

sivo, o Google tem feito vários
inimigosna indústriade tecno-
logia. Bill Gates, fundador da
gigante do software, chegou a
dizer que oGoogle é a empresa
maisparecida comaMicrosoft
“que qualquer outra empresa
com que competimos”. O Goo-
gle vem criando vários servi-
ços via internet, que podem fa-
zer comque o usuário não pre-
cise instalar software em seu
computador para usá-los. A
primeira medida da Microsoft
contraesta tendência foianun-
ciar o Windows Live e o Office
Live, emnovembrodoanopas-
sado, em que tornou pública
suaestratégiadeserviçospara
a internet.

INTEGRAÇÃO
Em1995,naépocadabem-suce-
dida aberturade capital de sua
empresa, Marc Andreeseen,
co-fundadordaMicrosoft, jádi-
zia que o sistema operacional
(leia-seWindows)nãoimporta-
va, já que tudo iria rodarno na-
vegador de internet. A reação
daMicrosoft foi integrarumna-
vegador próprio, o Explorer,
ao Windows, o principal moti-
voparaarivalNetscape terde-
saparecido domercado.
Adecisãode integraronave-

gador ao sistema operacional,
e pressionar os fabricantes a
não aceitarem distribuir o Na-
vigator,daNetscape,pré-insta-
lado nos computadores, fez a
empresa enfrentar ações anti-
truste em seu país. NaEuropa,

a empresa sofre ação antitrus-
te por ter integrado o Media
Player,softwaredemúsicaeví-
deo,aoWindows,oqueprejudi-
ca competidores como a Real-
Networks.
No caso doGoogle, no entan-

to, a estratégia de integrarpro-
dutos é mais difícil, porque os
serviçosdaempresaestãonain-
ternet, e não rodam direto no
Windows, como os de outros
competidores. Holloway disse
que aMicrosoft não planeja in-

tegrarseumecanismodebusca
aoVista,novaversãodoWindo-
ws, que tomará lugar doXPaté
o começodo próximoano.Ape-
sar disso, umadas característi-
cas do novo sistema operacio-
nal é um serviço de busca inte-
grado, que procura, ao mesmo
tempo, informações no compu-
tador do usuário e na internet.
“Deveríamos acrescentar
um mecanismo de busca como
o Google, mas com um núcleo
duas vezes melhor, no Windo-
ws?Adivinhe. Se fizéssemos is-
so, acho que uma companhia
chamada Google não ficaria
muito feliz”, afirmouHolloway.

“Éprecisodarumpassoatráse
dizer onde será integrado.” A
Microsoft planeja integrar o
serviçodebuscaaos seus servi-
ços de comunicação Windows
Messenger eHotMail.
O lançamentonaEuropade-
veseseguiraodosEstadosUni-
dos. “Na Inglaterra, provavel-
mente será ao mesmo tempo.
Na França, talvez três meses
depois. Na Alemanha, talvez
depoisdemais trêsmeses.Não
será dois anos depois”, disse o
executivo daMicrosoft.
De acordo com ele, o objeti-
vo daMicrosoft, ainda que não
no lançamento do serviço, é ir

alémda busca de endereços na
internet, e focar informações
específicasbuscadasporusuá-
rios da web.
“Geralmente, o que as pes-
soasconseguemhoje sãoende-
reços de internet e, tendo co-
mobasepesquisas,50%dotem-
po em que as pessoas fazem
umabuscanãoencontramoen-
dereço que procuram.”
De acordo com Holloway, a
Microsoftquerofereceracapa-
cidade de procurar mais pro-
fundamente. Por exemplo,
quem quiser comprar uma ca-
sa poderá encontrar umgrupo
de imóveis dentro da faixa de
preço em que procura, e com
as características em que es-
tão interessados. Ou um inter-
nauta poderia encontrar um
restaurante com o tipo de me-
nuqueprocura,numaáreageo-
gráfica particular.
Ocenáriodescritopelopresi-
dentedaMicrosoftparaaEuro-
pa descreve também a estraté-
gia do Google. A gigante da in-
ternetcriouserviçoscomoGoo-
gleEarth(comimagensdesaté-
lites), Maps (mapas), Base
(anúncios e outras informação)
e Froogle (preços), que podem
levar a este tipo de cenário. O
Google escolheu, como missão
corporativa, “organizara infor-
mação mundial e torná-la uni-
versalmente acessível e útil”. ●
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Disputadosnovosformatos
deDVDcomeçaemmaio
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HD-DVD, da Toshiba, chega aomercado este mês,
e o Blu-Ray, da Sony, será lançado em 23 de maio

NEGÓCIOS

Segundo executivo, o serviço, ‘mais relevante’ que o do concorrente, será lançado nos EUA e na Inglaterra

LucrodaTelefónica
cresceu40%em2005

ELETRÔNICOS
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MADRI

Agiganteespanholadasteleco-
municações Telefónica supe-
rouasexpectativasdomercado
ao registrar aumento de 40%
emseu lucro líquidonoanopas-
sado, impulsionadopela expan-
são da base de consumidores e
poraquisiçõescomoadaopera-
dora checa Cesky Telekom. A
companhia anunciou ontem
um lucro líquido de € 4,45 bi-
lhões (US$ 5,28 bilhões) e salto
de25%no lucrooperacional an-
tes de juros, depreciação e
amortização, que ficou em €

15,28 bilhões.
Asreceitasdaempresaavan-
çaram25%noperíodo, chegan-
doa€37,88bilhões, impulsiona-
daspela incorporaçãodenovas
unidades na América Latina e
da Cesky – que contribuíram
com € 1,04 bilhão –, além do
crescimento natural em negó-
cios como o acesso à internet
embanda larga.
Analistas consideraram os
resultados muito melhores do
que o esperado. Sondagem fei-
ta pela Reuters com 11 analistas
apontava para alta de 36% no
lucro líquido,para€4,3bilhões,
e receita de€ 37,55 bilhões.

AMÉRICA LATINA
As receitas dogrupo naAméri-
ca Latina cresceram 22,5%, pa-
ra€8,27bilhões.Essedesempe-
nhofoifavorecidopelavaloriza-
çãodasmoedasdepaíseslatino-
americanos, especialmente o
real, em relação ao euro.
As atenções do mercado pa-
ra o futuro da companhia espa-
nholaestãoagoravoltadasprin-
cipalmente para a fatia que de-
tém na Portugal Telecom e as

operaçõesque têmemparceria
no Marrocos e no Brasil, onde
controlam juntas a operadora
de telefonia celular Vivo.
Em fevereiro, o grupo portu-
guês Sonae fez uma oferta pela
Portugal Telecom e disse que
não teria interesse em conti-
nuarnaVivo, oque levantoues-
peculações de que a Telefónica
poderia fazer uma oferta pelos
50% detidos pela parceira na
operadora. ● REUTERS

TELEFONIA

NOVA YORK

Aguerra pelo novo formato de
DVDs já tem data para come-
çar: 23 de maio, dia em que a
Sony lançará os primeiros dis-
cos Blu-Ray, para competir
com a tecnologia HD-DVD de
outro gigante, a Toshiba.
Comoocorreuháduasdéca-
das comabatalha entre osmo-
delos de fitas de vídeo Beta e
VHS, os dois gigantes japone-
ses da tecnologia competirão
com todas as suas armas para
dominar um mercado, o do
DVD, que movimenta a cada
ano US$ 25 bilhões.
Na prática, a batalha já está
emandamento, pois a Toshiba
informou que lançará os pri-
meiros discos e aparelhos de
sua tecnologia HD-DVD este
mês, enquanto a Sony entrará
na disputa em 23 demaio, com
o lançamento dos primeiros tí-
tulos emBlu-Ray. Fracassou a
tentativa das duas compa-
nhiasdeentraremnumacordo

sobreumformatocomum.Por-
tanto,seráomercadoqueesco-
lherá umdeles comoodefiniti-
vo, como ocorreu com o vídeo.
Oque está em jogo éomode-
lo de aparelho de DVD, discos
de dados e discos ópticos que
serão escolhidos majoritaria-
mente para a gravação e a re-
produção de conteúdo visual
nas próximas duas décadas.
Alémdisso,a indústriacinema-
tográfica está consciente da
importância da batalha, pois a
venda de DVDs se transfor-
mou num negócio melhor que
a venda de ingressos de cine-
ma. Os estúdios de cinema re-
cebemUS$0,80por cadaUS$
1 arrecadado na venda de
DVD, enquanto que atualmen-
te as bilheterias rendem US$
0,50 por cada US$ 1.

ALIANÇAS
Paraobteravitória,SonyeTo-
shiba trataram de formar
alianças com osmaiores fabri-
cantes de equipamentos ele-

trônicos e de produtores de
conteúdoda indústriaaudiovi-
sual mundial.
A Toshiba terá ao seu lado

Paramount Pictures, Univer-
salPictures,NewLineCinema
e Warner Brothers, além da
Microsoft, que adotou a tecno-
logia de alta definição HD-
DVD para sua nova platafor-
madevideogames,oXbox360.
A Sony, por sua vez, conta

com o respaldo da Samsung e
daPioneer, quevão fabricaros
primeiros aparelhos Blu-Ray,
ecomaajudadeseufuturocon-
sole de videogame, o PlaySta-
tion 3, que será lançado em
poucos meses. Além disso, re-
cebe o apoio das empresas ci-
nematográficasSonyPictures
Entertainment, Twentieth-
CenturyFoxFilmeMetroGol-
dwynMayer.
Serão desta última os pri-

meiros filmes lançados emfor-
mato Blu-Ray, no dia 23 de
maio. Entre os títulos, O Quin-
toElemento,Hitch - Conselheiro

Amoroso,ComoseFosseaPri-
meira Vez e O Clã das Ada-
gas Voadoras, entre outros.
Estes filmes serão cerca de
20% mais caros que os
atuais DVDs.
Quase ao mesmo tempo,

chegará ao mercado o pri-
meiro aparelho, fabricado
pela Samsung, o BD-P1000,
que mais tarde receberá a
companhia de outro apare-
lho fabricado pela Pioneer,
o BDP-HD1.
A Toshiba, por sua vez,

previu para março o lança-
mentodosprimeiros apare-
lhos de HD-DVD, os mode-
los HD-XA1 e HD-A1, cujos
preços ficarão em torno de
US$800dólares eUS$500,
respectivamente.
A tecnologia da Toshiba,

desenvolvida com a NEC, e
a da Sony, em colaboração
com a Matsushita Electric
Industrial (dona da marca
Panasonic), são totalmente
incompatíveis, mas apre-
sentam elementos em co-
mum.Os dois sistemas utili-
zam um disco das mesmas
dimensões que os CDs e
DVDs de 12 centímetros
atuais e garantem a compa-
tibilidade com estes, o que é
vantagem para os usuários
comaparelhos tradicionais.
A capacidade do disco

HD-DVD gravável será de
30gigabytes,enquantooBlu-
Ray terá 25 gigabytes. ● EFE
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Empresa planeja
integrar o serviço de
busca aoMessenger
e aoHotMail

A receita do
gruponaAmérica
Latina alcançou
€ 8,27 bilhões

Áreadelogísticacrianovo
campoparaexecutivos
Segmentoéumdosúltimos
dentrodasempresasondeainda
sepodereduzircustos.qPÁG.B12
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2006. Economia. B10.




