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Guerra fria no
Vale do Silício

N o dia 1o- de julho, um consórcio comprou em leilão
mais de 6.000 patentes da Nortel, uma multinacional
canadense de telecomunicações. Apple, Microsoft,
RIM (fabricante do Blackberry), Ericsson e umas

tantas outras fizeram a compra. Pagaram US$ 4,5 bilhões. O
maior derrotado foi a Google, que disputava o pacote. Durante
o mês, a Google foi também às compras e fez seu próprio
pacote de patentes, um pouco mais de mil, trazidas da IBM,
Verizon e outras tantas empresas. O Vale do Silício vive uma
guerra fria na qual as armas são patentes.

Não era assim. Até meados dos anos 1990, o departamento
responsável nos EUA relutava a emitir patentes de software.
Após uma série de decisões da Justiça, foi obrigado a ceder.
Virou uma das maiores ameaças à criatividade no Vale.

Patente é uma das três formas de estabelecer propriedade

intelectual. É diferente do copyright, que protege
“obras autorais”, em geral artísticas; é diferente
de marcas registradas, que dão posse a sím-
bolos, palavras que determinam a imagem de
uma empresa. Patentes se referem a invenções.

Patentes de software são vagas: a descrição
de uma função qualquer exercida pelo com-
putador. E as equipes que aprovam patentes,
nos EUA, não são especialistas. O resultado é
que há um mundo de patentes à solta. Até
coisas triviais foram patenteadas.

Existe uma patente para o ato de comprar
áudio e vídeo online. Existe patente para
comprar online com um só clique. (Pertence à
Amazon.) Existe patente, até, para o ato de comprar online
pura e simplesmente. Foram patenteadas os efeitos pro-
vocados pelo deslizar de um dedo na tela do celular ou “um
sistema que grava um evento e produz cópias da gravação
para distribuição após sua conclusão”. Não raro, a mesma
ação óbvia de um computador carrega duas ou mais patentes
que garantem a posse daquela mesma ideia para indivíduos ou
empresas diferentes.

Patentes existem para incentivar criadores a distribuir sua
invenção. Com a garantia de que receberão um percentual da
venda, soltam a ideia no mundo. Hoje, no Vale do Silício,
servem para inibir inovação. É claro: a turma que largou a
faculdade e foi parar numa garagem para inventar a nova
revolução convive com uma foice pendendo sobre suas
cabeças. É tão novo que, quando a Google nasceu, pouco antes
da virada do século, o risco não existia. Hoje, algum advogado
pode bater à porta e exigir um dinheiro porque, inadver-
tidamente, violam uma patente absurda qualquer.

Há nome para isso: são trolls de patentes.
Na mitologia nórdica, trolls são gigantes meio
lentos e um bocado agressivos. Em uma das
lendas clássicas, um troll vive sob uma ponte
e, quando alguém tenta ultrapassá-la, surge
cobrando pedágio. Os trolls sob a ponte não
têm posse sobre ela; cobram pedágio porque
querem, porque podem. Trolls de patentes
fazem o mesmo: aparecem do nada e cobram
um passe para criadores de novas tecno-
logias. Muitas vezes, cobram se baseando em
patentes genéricas de usos óbvios do com-
putador.

Para as pequenas empresas iniciantes, mui-
tas vezes, decide a morte. Mas mesmo as grandes estão
começando a perder mais e mais tempo com o problema.
Apple e Samsung estão envolvidas em uma guerra judicial de
patentes. Oracle e Google estão noutra. Na briga da Apple
contra a taiwanesa HTC, há 20 patentes diferentes listadas. A
Microsoft já recebe uma mesada baseada em patentes dos
cinco principais fabricantes de celulares Android. (A Microsoft
recebe mais dinheiro de royalties da venda de celulares com
Android do que todo seu lucro com Windows Phone 7.)

Neste jogo, todos violam patentes de todos. E é por isso que
grandes empresas estão indo às compras. Quanto maior o
número de patentes em seu arsenal, maior seu poder de fogo.
Se a Google processa a Apple num canto, alguma patente a
Apple terá para processar a Google no outro. This American
Life, um popular programa da rádio pública americana, se
refere ao jogo das patentes como um que garante a destruição
mútua. Exatamente como EUA e URSS na guerra fria. Os
advogados estão assumindo o controle do Vale.

Na briga de patentes
do Vale, todos têm

armas contra todos.
Uma guerra em que a

mútua destruição é
garantida

iPhone 5 será lançado em outubro, diz site
Aparelho será mais fino, quase duas vezes mais rápido, e com tela maior e com melhor resolução que a do iPhone 4

● NOVA YORK. A Apple lançará
a próxima geração do iPhone
em outubro, e não em se-
tembro, afirmaram duas fon-
tes ao site de tecnologia “All
Things Digital”.

O site desmente a conclu-
são de que um suposto can-
celamento das férias dos fun-
c ionár ios da operadora
AT&T em setembro teria sido
decidido para agilizar os pre-
parativos do lançamento na-

quele mês, como foi noticia-
do anteriormente.

Segundo o site “All Things
Digital”, duas fontes que es-
tão a par do planejamento da
Apple garantiram que o iPho-
ne 5 será lançado um mês
depois, em outubro. Uma de-
las disse que será no final
daquele mês. Elas não de-
ram, no entanto, detalhes so-
bre o produto.

Na semana passada, foi no-

ticiado que o aparelho terá
recursos de detecção facial .
Em abril, o analista Joshua
Topolsky previu que o iPho-
ne 5 será mais fino e quase
sem bordas na face frontal,
tendo sua tela aumentada de
3,5 para 3,7 polegadas.

Quanto ao hardware, es-
pecula-se que a resolução da
câmera crescerá para 8 me-
gapixels, em vez de 5 me-
gapixels, o que permitiria fil-

magens em alta definição. Al-
go mais improvável aventa-
do é uma câmera 3D.

Já a “Forbes” publicou que
o telefone será compatível
com a tecnologia NFC (Near-
Field Communication), que
permite pagamentos pela
aproximação do celular a um
sensor específico para pro-
cessar a transação.

Um avanço importante de-
ve ser o processador que

equipará o aparelho. Espera-
se que seja utilizado um chip
A5 de dois núcleos, como o
empregado no iPad 2. O com-
ponente teoricamente pro-
porcionaria o dobro de de-
sempenho ao smartphone.
Analistas também estimam
que o aparelho será compa-
tível com a rede 4G.

Contudo, ainda não se sa-
be ao certo se o novo apa-
relho será de fato chamado

iPhone 5 ou iPhone 4S.
Vários blogs especializa-

dos publicaram fotos de re-
ceptáculos de plástico ou de
borracha que supostamente
seriam componentes para
montagem do novo smart-
phone da Apple.

Especula-se que o proces-
sador A5 será também inte-
grado a uma nova versão da
Apple TV, a ser lançada ainda
antes do final do ano. ■

Game permitirá usar dinheiro real
Diablo III, da Blizzard, terá leilão virtual operando ‘cash’

Carlos Alberto Teixeira
cat@oglobo.com.br

● IRVINE, Califórnia. O jogo Diablo III, da Blizzard,
ainda a ser lançado, permitirá transações co-
merciais em dinheiro real, iniciativa inédita na
indústria de jogos. O game terá duas casas de
leilão ao jogo. Em uma delas, as transações
serão feitas em dinheiro.

No novo esquema, quando um jogador ven-
der um item, tanto poderá manter a quantia no
jogo para usar em mercadorias da Blizzard,
pagamento de assinaturas e até em futuros
leilões, como poderá sacar o dinheiro uti-
lizando uma empresa terceirizada — cujo nome
ainda não foi divulgado — associada ao game.

Segundo o “ArsTechnica”, a economia do
game será autocontida, já que jogadores po-
derão vender apenas para outros jogadores. A
Blizzardnãopretendeengordarsuareceitacom
a venda direta de produtos, mas itens cos-
méticos para o game poderão ser vendidos no
mercado. Além disso, a empresa abriu mão da
ganância, estabelecendo uma taxa fixa para
cada operação de venda, independentemente
do valor da transação.

A inédita experiência comercial acaba sen-
do uma boa ajuda para gamers incapazes de
investir muito tempo no jogo. Para estes,

pagar por itens com dinheiro real é uma
forma de incrementar seus personagens. Já
do outro lado da equação, jogadores que
normalmente dedicavam seu tempo sem
retorno financeiro poderão agora comer-
cializar os itens que geraram ou conquis-
taram por seus próprios esforços.

Especialistas avaliando os possíveis efei-
tos psicológicos da novidade consideram
que a possibilidade de vender itens de jogo
atenuará a sensação que atormenta muitos
jogadores — a de que jogar é pura perda de
tempo. Podendo faturar em cima do que
gerou, o gamer encontraria nova motivação
para dispender as longas horas necessárias
para galgar etapas no game.

“No entanto, existe o risco de que jogos
como o Diablo III passem a ser encarados como
games em que se paga para vencer”, teoriza
Taekwan Kim, do site “GamaSutra”. De acordo
com Kim, basta uma minúscula semente de
desconfiança ou desconforto para destruir o
engajamento da comunidade de jogadores.
“Outro ponto é que, mesmo que um jogador
tenha obtido todos os seus itens sozinho,
nunca poderá provar que não comprou ne-
nhum deles. E esse fato poderá lançar dúvidas
sobre a legitimidade de seus esforços e de seu
status no jogo”, complementou.

O JOGO da Blizzard será o primeiro na indústria de games a permitir transações internas com dinheiro

Divulgação Escândalo em Portugal afeta grupo de mídia
Ex-diretor de inteligência é acusado de passar informações ao grupo Ongoing

Wagner Gomes
wagner.gomes@sp.oglobo.com.br

● MADRI e SÃO PAULO. A perigosa
relação entre serviços secre-
tos e empresas privadas gerou
um escândalo em Portugal,
após a divulgação de que o ex-
diretor do Serviço de Infor-
mações Estratégicas de Defesa
(Sied) Jorge da Silva Carvalho
teria usado sua posição pri-
vilegiada para passar informa-
ções estratégicas ao grupo On-
going, revelou o jornal espa-
nhol “El País”. Carvalho pas-
sou a trabalhar na empresa
após deixar o Sied em 2010.

A Ongoing atua em vários se-
tores, como comunicação, finan-
ças, energia e imobiliário, em
Portugal, Brasil e Angola. No
Brasil, a empresa detém 29,9%

do capital da Empresa Jorna-
lística Econômico S.A. (Ejesa),
holding que edita os jornais
“Brasil Econômico”, “O Dia”,
“Meia Hora” e “Marca Brasil”.

A Ejesa foi investigada pelo
Ministério Público de São Paulo,
para apurar se a empresa seria
controlada por um grupo estran-
geiro, ferindo a legislação bra-
sileira, que proíbe participação
acima de 30% no capital de em-
presas de comunicação no país.
Isso porque os outros 70,1% es-
tão registrados em nome da bra-
sileira Maria Alexandra de Al-
meida e Vasconcelos, casada
com Nuno Vasconcelos, portu-
guês controlador do Ongoing.

A investigação foi arquivada
no fim de maio pela procuradora
Cristina Marelim Vianna, do MP
de São Paulo. Segundo ela, não

havia elementos que comprovas-
sem a denúncia feita pela As-
sociação Nacional de Jornais
(ANJ) e pela Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert). Por meio de
sua assessoria, a procuradora
disse que Alexandra é uma em-
presária com capital suficiente
para abrir uma empresa.

A Ejesa afirmou que cumpre a
legislação brasileira no que diz
respeito ao limite da participa-
ção de estrangeiros”. “A empre-
sa já demonstrou isso ao Mi-
nistério Público, que, após um
cuidadoso procedimento de
mais um ano, recomendou o
arquivamento do caso. A Ejesa
confia na Justiça e acredita que o
Ministério Público de Brasília vai
chegar à mesma conclusão dos
procuradores de São Paulo.” ■

Buscas do Yahoo!
na Europa serão
feitas via Bing
● SUNNYVALE, Cal i fórnia . O
Yahoo! está migrando a partir de
3 de agosto seus resultados or-
gânicos de buscas web na Eu-
ropa para a plataforma Bing, da
Microsoft. Resultados orgânicos
num site de busca são aqueles
não vinculados a anúncios nem
a conteúdo pay-per-click (pague
por clique). A iniciativa marca o
próximo passo de uma ampla
transição que teve início nos
EUA em agosto de 2010.

A mudança afetará a ope-
ração do Yahoo! na Alemanha,
Espanha, França, Itália e Reino
Unido e exigirá uma prepa-
ração dos sites que usam esse
tipo de resultados como fonte
de referência e procedência de
seus visitantes.

O Yahoo! declarou não estar
cogitando migrar para um mo-
delo de buscas pagas, mas ga-
rantiu que avisará seus usuá-
rios com antecedência caso
venha a fazê-lo um dia. ■

‘New Yorker’ já tem 20
mil assinantes no iPad
Revista é a que tem aplicativo para o tablet
da Apple mais bem-sucedido da Condé Nast

● NOVA YORK. A editora Condé
Nast anunciou os primeiros nú-
meros da performance da “New
Yorker” para iPad. A revista já
conta com 20 mil assinantes que
se dispuseram a pagar US$ 59,99
pelo pacote anual para o tablet.
Outros 75 mil assinantes da ver-
são impressa também se inte-
ressaram pela versão para iPad,
que é gratuita para eles, e “mui-
tos milhares” de leitores com-
praram edições individuais por
US$ 4,99. A editora calcula que a
“New Yorker” tenha 100 mil lei-
tores no tablet da Apple.

Segundo o “New York Times”,
um dos motivos do sucesso da
“New Yorker” no tablet deve-se
ao fato de tanto os leitores da
publicação quanto os usuários
desse tipo de computador terem
renda média anual acima de US$

100 mil. Ou seja, o público da
revista tem características seme-
lhantes às do iPad.

Os números da “New Yor-
ker”são promissores, mas ainda
pequenos frente ao total de um
milhão de assinaturas da edição
impressa. Mas a versão para o
tablet é nova e a opção de as-
siná-la é ainda mais recentes. A
Condé Nast lançou o aplicativo
para iPad há menos de um ano,
em setembro de 2010, enquanto
a Apple só disponibilizou a pla-
taforma para assinaturas em fe-
vereiro deste ano.

A “New Yorker” é a revista da
Condé Nast mais bem-sucedida
no iPad, segundo o “New York
Times”. A editora também ofe-
rece assinaturas para iPad de
títulos como “GQ”, “Vanity
Fair” e “Wired”. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.




