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Tecnologia

O s investidores pare-
cem pensar que vo-
cê precisa mais de
um iPad que de pe-

tróleo. Ontem, a Apple ultra-
passou a Exxon Mobil na Bol-
sa de Nova York, tornando-se
a empresa de maior valor de
mercado do mundo. Na tarde
de terça-feira, a empresa já ha-
via ocupado a posição por al-
guns momentos, para fechar
um pouco abaixo da empresa
de petróleo.

As ações da Apple caíram
2,8%, fechando cotadas a US$
363,69, o que fez com que sua ca-
pitalização de mercado ficasse
em US$ 337 bilhões. Os papéis da
Exxon, porém, caíram 4,4%, fe-
chando a US$ 68,03, com valor
de mercado de US$ 331 bilhões.

A mudança acontece dois dias
depois de o mercado global regis-
trar sua maior queda desde
2008, ante a preocupação dos in-
vestidores com o rebaixamento
da classificação de risco dos Esta-

dos Unidos e a possibilidade
de mais uma recessão. A Ex-
xon tem sido a empresa mais
valiosa desde 2005, e a Apple
assumiu o segundo lugar em
maio de 2010, quando ultra-
passou a Microsoft.

A conquista da primeira po-
sição é uma marca importan-
te para a Apple, que tem vivi-
do uma recuperação triunfan-
te desde a década de 1990,
quando lutava para se manter
no mercado, antes da volta de
Steve Jobs ao comando.

O analista Brian Marshall,
da Gleacher & Co., afirmou
que a companhia de 35 anos
está “crescendo como uma
empresa iniciante”. No ano
fiscal encerrado em setembro
do ano passado, o lucro líqui-
do da Apple cresceu 70%, pa-
ra US$ 14 bilhões, e seu fatura-
mento aumentou 52%, para
US$ 65 bilhões. / AP

Na semana passada, o Goo-
gle acusou as concorrentes
Apple, Microsoft e Oracle de
promoverem uma campanha
judicial contra o Android,
seu sistema operacional para
celulares. David Drummond,
diretor de assuntos jurídicos
do Google, publicou um tex-
to no blog oficial da empresa,
dizendo que as rivais tinham
a intenção de tirar o software
do mercado, ao entrarem
com ações que alegam desres-
peito a patentes contra fabri-
cantes que usam o Android.
O tablet Galaxy, da Samsung,
é um dos produtos que usa o
software do Google – e é um
dos principais concorrentes
do iPad.

Perda do Groupon mais
que dobra no 2º trimestre

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou ontem
que o governo estuda uma ma-
neira de diminuir os preços co-
brados nos serviços de roaming
internacional para que os estran-
geiros que vierem ao Brasil na
Copa do Mundo possam usar
seus aparelhos celulares a um
custo mais equilibrado. “A única
explicação (para os preços

atuais) é que alguém paga por is-
so, porque os preços são exorbi-
tantes”, afirmou o ministro, no
seminário sobre tecnologia e ino-
vação em telecomunicações pa-
ra a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos no Brasil, realizado
pela associação brasileira das
empresas do setor, Abrasscom.

Segundo o ministro, a Agência
Nacional de Telecomunicações

(Anatel) está analisando uma
maneira de regular os preços des-
se serviço, mas pode ser necessá-
rio também um acordo com as
operadoras.

O ministro acrescentou que o
edital de licitação da rede de celu-
lares de quarta geração incluirá a
exigência de implantação, em
até 12 meses, do serviço nas cida-
des que sediarão o campeonato

mundial de futebol em 2014. O
leilão está previsto para abril de
2012.

Paulo Bernardo também afir-
mou que o uso do ginga – softwa-
re de interatividade do modelo
brasileiro de TV digital – pode
ser obrigatório para os fabrican-
tes de equipamentos, já a partir
de 2012. Segundo o ministro, os
ministérios de Ciência e Tecno-

logia e de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior es-
tão estudando essa medida que
poderá vir até por meio de porta-
ria. “A indústria está apta e ainda
haveria um prazo para adapta-
ção”, disse o ministro.

No mesmo evento, o ministro
da Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante, disse que os primei-
ros tablets produzidos no Brasil

devem chegar ao mercado em se-
tembro, com 20% dos compo-
nentes fabricados localmente.
“Não vão faltar tablets e smart-
phones até o Natal”, disse. Ele
destacou que o governo fiscaliza-
rá a exigência mínima de partes e
peças brasileiras nos produtos.
“Em dois anos, passará de 20%
para 80%.” / EDUARDO RODRIGUES

TAIPÉ

O “i2R e-Paper” é um tipo de pa-
pel, mas não papel como nós o
conhecemos – não ainda, afirma-
ram os responsáveis por seu de-
senvolvimento, de Taiwan. O
produto usa uma impressora tér-
mica, do mesmo tipo emprega-
do em máquinas de fax. Quando

a mensagem não é mais necessá-
ria, o papel pode ser apagado
com um botão – pronto para ser
usado novamente até 260 vezes.

Pesquisadores do Instituto de
Pesquisa Tecnológica Indus-
trial, onde o papel foi desenvolvi-
do, dizem que ele é o substituto
ideal para letreiros de papel e car-
tazes que são produzidos aos mi-
lhares ao redor do mundo.

“Acho que a maior inovação é
que aparelhos com painéis tradi-
cionais normalmente precisam
de eletricidade para mostrar le-
tras, mas nossa tecnologia torna
isso mais parecido com o uso de
papel normal”, disse John Chen,
vice-presidente do Instituto e di-
retor-geral do Centro de Tecno-
logia de Painéis.

“Em primeiro lugar, ele não re-
quer eletrodos padronizados – é
muito leve, macio e pode-se es-
crever novamente nele. Dessa
perspectiva, ele é um papel ele-
trônico autêntico.”

O que diferencia o “i2R e-pa-
per” é o seu revestimento – um

filme plástico coberto com um
tipo de cristal líquido cuja estru-
tura é similar à de moléculas de
colesterol.

O composto não requer uma
luz traseira para a impressão e
pode produzir diferentes cores.

Quando conectado a uma fon-
te de eletricidade, o que está im-
presso pode ser apagado. Tam-
bém há uma impressora modifi-

cada que apaga o papel ao fazê-
lo rolar para trás.

Um pedaço do papel do ta-
manho de uma folha A4, que
já está sendo produzido, cus-
ta cerca de 60 dólares taiwane-
ses, aproximadamente US$ 2.
Os envolvidos no projeto es-
peram que ele esteja disponí-
vel para consumidores den-
tro de dois anos. / REUTERS

Governo quer baixar preço de ligações internacionais

‘Papel’ desenvolvido
em Taiwan pode ser
usado até 260 vezes

Justiça europeia
bloqueia venda de
tablet da Samsung
Em guerra de patentes, Apple consegue liminar em tribunal
alemão que impede rival sul-coreana de oferecer o Galaxy
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O prejuízodo Groupon no segun-
do trimestre mais que dobrou,
depois que a empresa contratou
mais de mil funcionários novos.
No mesmo período, entretanto,
a companhia de compras coleti-
vas reduziu seus custos de mar-
keting. O faturamento do Grou-
pon subiu a US$ 878 milhões no
segundo trimestre, ante US$
644,7 milhões no primeiro tri-
mestre e US$ 87,3 milhões no
mesmo período em 2010.

Os números mostram que o
ritmo de crescimento da compa-
nhia desacelerou. A receita cres-
ceu 36% no segundo trimestre,
enquanto no primeiro havia sal-
tado 63%. O prejuízo líquido do
período foi de US$ 102,7 mi-
lhões, em linha com o do primei-
ro trimestre e mais que o dobro
dos US$ 36,8 milhões de perdas

apurados no segundo trimestre
de 2010.

Em junho, o Groupon entrou
com registro para levantar US$
750 milhões em uma oferta públi-
ca inicial de ações (IPO, em in-
glês). A decisão revelou uma em-
presa em rápido crescimento,
mas deficitária. Alguns analistas
questionaram o modelo de negó-
cios vulnerável à concorrência
de empresas como o Google e
que depende de uma equipe de
vendas grande e dispendiosa pa-
ra formar parcerias com o comér-
cio e cuidar do atendimento ao
consumidor.

Gastos. Alguns analistas se
preocupam com a possibilidade
de que a empresa tenha de conti-
nuar gastando muito dinheiro
para atrair e reter consumido-
res. Os custos com marketing
caíram para US$ 170,5 milhões
no segundo trimestre. O Grou-
pon investiu US$ 208 milhões
no primeiro trimestre, ante US$
4 milhões em igual período em
2010. Já o número de assinantes
saltou de 83,1 milhões no primei-
ro para 115,7 milhões no segundo
trimestre. / REUTERS

APPLE PASSA A
EXXON E É A MAIOR
EMPRESA DO MUNDO
Na década de 90, companhia quase foi à falência

Site de compras
coletivas, que está
prestes a abrir capital
nos EUA, reduziu
gastos com marketing

Sucesso. Steve Jobs consegue fazer empresa de 35 anos ‘crescer como uma iniciante’

Mercado. ‘Papel’ já está sendo vendido por cerca de US$ 2

Produtos usa uma
impressora térmica,
como as de fax, e pode
ser apagado com
um simples botão

SEUL

A Apple conquistou sua vitó-
ria mais significativa na bata-
lha de propriedade intelectual
que trava contra a Samsung,
depois que um tribunal ale-
mão concedeu uma liminar
que bloqueia temporariamen-
te a venda do tablet Galaxy pe-
la empresa sul-coreana na
maioria dos países da União
Europeia.

A liminar surge uma semana
depois que a Samsung se viu for-
çada a adiar o lançamento do mo-
delo mais recente do Galaxy na
Austrália por causa de um outro
processo no qual a Apple alega
que a Samsung violou diversas
de suas patentes.

A Apple afirma que a linha Ga-
laxy, da Samsung, de celulares in-
teligentes e tablets, copia o iPho-
ne e o iPad “nos mínimos deta-
lhes”. A empresa abriu proces-
sos nos Estados Unidos, Austrá-
lia e outros países.

A Samsung, cujos tablets ope-
ram com o software Google An-
droid, rebateu com processos
contra a Apple. Em um comuni-
cado, a filial da companhia sul-
coreana na Alemanha disse que
iria apresentar uma objeção judi-
cial imediatamente.

“Não há dúvida de que a deci-
são judicial terá efeito adverso
sobre a Samsung. A disputa en-
tre as duas empresas acontece
em muitos lugares, e a decisão
pode resultar em queda temporá-
ria de vendas e elevação de cus-
tos, em função do litígio”, disse
Lee Seung-woo, analista na Shin-
young Securities, em Seul.

Liminar. A Apple confirmou
que um tribunal distrital na cida-
de alemã de Dusseldorf conce-

deu a liminar temporária contra
o Galaxy Tab 10.1.

“Não é coincidência que os
mais recentes produtos da Sam-
sung se pareçam muito com o
iPhone e o iPad, do formato do
hardware à interface do apare-
lho e até a embalagem”, disse
Adam Howorth, porta-voz da
Apple em Londres.

“Essa forma de cópia escanca-
rada é errada e precisamos prote-
ger a propriedade intelectual da
Apple quando outras empresas
roubam nossas ideias”, comple-
mentou.

A liminar se aplica a toda a
União Europeia, exceto a Holan-
da, onde um tribunal de Haia
tem audiências separadas sobre
o caso marcadas para a quarta e a
quinta-feira. A Apple não infor-
mou por que abriu processo se-

parado na Holanda.
“É uma estratégia que a Apple

adotou para impedir completa-
mente que a Samsung leve seu
tablet ao mercado”, disse Na-
than Mattock, advogado especia-
lista em propriedade intelectual
no escritório Marque Lawyers,
em Sydney.

A batalha entre as duas compa-
nhias no segmento de tablets e
smartphones começou em abril.
Os aparelhos da linha Galaxy são
considerados um dos principais
desafiantes dos dispositivos mó-
veis da companhia norte-ameri-
cana.

A Apple vendeu 14 milhões de
iPads na primeira metade deste
ano no mundo todo, comparado
com estimativas de analistas de
7,5 milhões de unidades do Ga-
laxy neste ano.

Liderança. A vitória da Apple
contra a Samsung pode ser vista
como mais um passo em sua es-
tratégia de usar os tribunais para
consolidar a liderança do iPad
no mercado de tablets.

“A Apple tem uma estratégia
de pedir registros de patentes,
conseguir alguma proteção e ten-
tar impedir que outras empresas
entrem no mercado no curto pra-
zo”, afirmou Nathan Mattock,
advogado de propriedade inte-
lectual da Marque Lawyers, em
Sidney.

“Se a Apple estiver errada, terá
de pagar à Samsung um montan-
te considerável para compensar
os dados, e por isso a estratégia é
potencialmente arriscada.”

Apesar dos riscos, especialis-
tas em tecnologia afirmam que a
estratégia vale a pena, pois garan-
te tempo para que o iPad ganhe
uma fatia ainda maior de merca-
do. / REUTERS
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JOHN CHEN
DIRETOR DO CENTRO DE
TECNOLOGIA DE PAINÉIS
“Nossa tecnologia torna
isso mais parecido com o uso
de papel normal.”
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