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Editorial

Escolhas descabidas
É verdade: a Nokia, recentemente adquirida pela Microsoft, deve lançar um
smartphone equipado com o sistema operacional Android, do Google. A notícia
caiu como uma bomba nuclear entre os aficionados por teorias da conspiração.
Seria (a falta d)o Juízo Final? Cães dormindo com gatos?
A realidade provavelmente é bem mais pragmática do que isso: o projeto já deveria estar quase pronto para lançamento, e fica mais caro engavetá-lo do que
colocá-lo no mercado. Assim, pelo menos, a Nokia tem a chance de recuperar
uma parte dos tostões que investiu no desenvolvimento do produto e reduzir
seu prejuízo, com a vantagem adicional de posar de “boa-moça”, que premia a
diversidade (de tecnologia). Ninguém se iluda quanto a isso: a Nokia-Microsoft
NÃO quer o sistema do Google. Já vivemos situação semelhante no passado,
quando os finlandeses lançaram o N9, o primeiro dispositivo da Nokia equipado
com sistema operacional MeeGo. Apesar de ter sido descrito em muitas análises
como o melhor dispositivo já construído pela empresa, o N9 nasceu morto e desapareceu sem deixar vestígios, em favor da estratégia da Nokia de optar pelo
Windows Phone como sistema operacional móvel. Sem uma loja de aplicativos
pujante o suficiente para competir com o Google Play ou a AppStore da Apple,
dificilmente o produto ganharia a preferência das massas, por melhor que fosse
a plataforma. Como Steve Ballmer prognosticou, é tudo uma questão de developers, developers, developers! Por que então deveríamos esperar outra coisa de um
aparelho Android vindo da casa Nokia? A resposta: não devemos. O que veremos
será provavelmente um hardware excepcional (como foi o caso do N9), com um
sistema operacional bem ajustado, mas com poucas chances de crescimento e
um futuro digno da maioria dos personagens do seriado americano The Walking
Dead: circular pelo mercado, sem eira nem beira, aguardando a obsolescência,
sem aplicativos novos nem atualizações e com uma pífia verba de marketing para
divulgar a novidade. Uma pena. Afinal, essa poderia ser uma saída interessante
para a linha Asha de telefones de baixo custo da companhia. Só me pergunto o
que a Nokia vai fazer se o dispositivo “bombar” de vender de verdade.
Já a Lenovo segue na direção contrária: após ter adquirido a divisão de servidores
de plataforma x86 da IBM, o que deve embolar o meio de campo da concorrência
nesse segmento (Dell e HP que se preparem), a empresa comprou a Motorola do
Google por uma ninharia: 2,3 bilhões de dólares, e, com isso, já vai se posicionando como a quarta potência no segmento de smartphones! Não tenho nenhuma
dúvidas de que a empresa chinesa vai ganhar muito dinheiro colocando dispositivos Android no mercado mundial. Especialmente, se for agressiva nos negócios e mantiver o nível de qualidade no segmento de smartphones da mesma
forma que ocorre no mercado de PCs – vale lembrar que a Lenovo é a única fabricante de PCs que está mantendo ou até mesmo aumentando seus lucros em
um mercado que está definhando. Se tiver o mesmo sucesso em um mercado
crescente, como o de smartphones, pode se posicionar junto da Samsung e da
Apple muito em breve, na disputa pela “pole position”.
Assim, escolhas similares podem ser antagônicas, dependendo da disposição
de quem as faz. Se cabidas ou descabidas, só o futuro dirá.
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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