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● A Sony, a Toshiba e Hitachi
anunciaram ontem que vão traba-
lhar com um fundo financiado
pelo governo para transformar
suas operações de fabricação de
LCD em uma única empresa se-
parada, unindo esforços frente à
crescente competição global.

O acordo pode criar a maior
fabricante mundial de LCD para
telefones celulares e câmeras,
com 22% do mercado de telas
pequenas e médias, segundo a
empresa de pesquisas Display-
Search.

Segundo comunicado, o fundo,

chamado Innovation Network
Corp., investirá 200 bilhões de
ienes (US$ 2,6 bilhões) na nova
empresa, ficando com 70%. Os
outros 30% seriam divididos en-
tre os três fabricantes.

O governo japonês tem incenti-
vado os fabricantes locais a se
consolidarem, com o objetivo de
aumentar sua presença em mer-
cados globais e enfrentar compe-
tidores como a sul-coreana Sam-
sung, que hoje é maior e mais
lucrativa que qualquer um dos
grandes fabricantes japoneses
de eletrônicos.

Mas o investimento público em
empresas privadas pode gerar
críticas, num momento em que o
governo japonês tenta frear o
crescimento da dívida pública. /
THE NEW YORK TIMES

EUA querem impedir aquisição
da T-Mobile pela AT&T
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O governo dos Estados Unidos
pretende anular uma fusão de
US$ 39 bilhões na área de teleco-
municações do país. Ontem, o
Departamento de Justiça ini-
ciou um processo judicial para
bloquear a compra da unidade
americana da T-Mobile – a quar-
ta maior do país em telefonia ce-
lular – pela AT&T, a líder do se-
tor. O argumento oficial está cen-
trado na perda substancial da
competição entre as empresas
de telefonia, com prejuízos ao
consumidor em termos de avan-
ços tecnológicos e de preços.

“A menos que essa fusão seja
bloqueada, a competição e a ino-
vação serão reduzidas, e o consu-
midor sofrerá”, afirmou a procu-
radora-geral assistente do De-
partamento de Justiça, Sharis Po-
zen, encarregada do setor de de-
fesa da concorrência. “Vamos
contestar de forma vigorosa es-
sa questão no tribunal”, rebateu
a diretoria da AT&T, por meio de
comunicado no qual também se
disse “surpresa e desapontada”.

A reação da AT&T sinaliza o
início de uma emblemática bata-
lha judicial. A iniciativa do Depar-
tamento de Justiça responde à
promessa de campanha do presi-
dente dos EUA, Barack Obama,
de reforçar e priorizar a defesa
da concorrência, depois da me-
nor ênfase dada a essa área pela
administração de George W.
Bush (2001-2009).

Em maio passado, o governo
Obama bloqueou a aquisição da
New York Stock Exchange Euro-
next pelo Nasdaq OMX Group,
como meio de impedir uma con-
centração na administração no
segmento de mercado acionário
futuro. A fusão contestada agora
criaria uma empresa gigante no

setor de telefonia celular que, do
ponto de vista da AT&T, seria ca-
paz de prover melhores serviços
em todo o país.

Segundo a companhia, permi-
tiria a expansão da quarta gera-
ção de conexão sem fio a 97% da
população americana. O negó-
cio, entretanto, foi questionado
por associações de consumido-
res e pela terceira maior empre-
sa do setor, a Sprint Nextel Cor-
poration.

A Comissão Federal de Comu-
nicações, a agência reguladora
do setor, também afirmou estar
preocupada com o impacto da fu-
são sobre a competição entre as
empresas de telefonia. A agência
iniciou uma avaliação detalhada

dos termos desse negócio.
Pouco antes de a decisão do

Departamento de Justiça ser di-
vulgada, a AT&T anunciou sua
intenção de trazer para os EUA 5
mil call centers da T-Mobile que
operam em outros países. Isso
significaria um aumento subs-
tancial de empregos no país, as-
solado por uma taxa de desocu-
pação de mais de 9%.

Ações. O anúncio do processo
do Departamento de Justiça pro-
vocou ontem queda imediata de
4% nas ações da AT&T. No fecha-
mento da Bolsa de Valores de No-
va York, a perda foi de 0,41%. As
ações da Sprint fecharam com al-
ta de 5,92%.

Se a Justiça americana deter-
minar o bloqueio da fusão, a
AT&T será obrigada a pagar US$
3 bilhões em dinheiro para a
T-Mobile por ter falhado em ob-
ter a aprovação regulatória, con-
forme as regras do contrato.
Concessões adicionais à Deuts-
che Telekom, maior acionista da
T-Mobile, devem somar mais
US$ 3 bilhões.

Sony tenta
desafiar
iPad e lança
dois tablets
Concorrentes como a HP já desistiram
de competir com o aparelho da Apple

No Japão, empresas
se unem para
produzir telas

União das companhias
criaria a maior operadora
celular do país e, segundo
governo, prejudicaria
o consumidor

Competição. Kazuo Hirai, da Sony, apresenta novos tablets, que têm características diferentes dos atuais concorrentes

Gigante. T-Mobile é 4ª maior empresa de telefonia dos EUA

BERLIM

A Sony entrou finalmente no
mercado de tablets, com o lan-
çamento, ontem de dois mode-
los. Um deles funciona como
um controle remoto universal
e outro é dobrável, com duas
telas, na expectativa de se dife-
renciar de uma série de con-
correntes que já disputam o
mercado. Antes apresentados
como “S1” e “S2”, agora os ta-
blets são chamados de “S” e
“P”, respectivamente.

A companhia japonesa lançou
o modelo S, que possui recursos
de controle remoto universal pa-
ra rádios, decodificadores de TV
a cabo e televisores de várias mar-
cas. O aparelho tem um design
curvo, que se assemelha a uma
revista virada para tornar mais
simples o uso com uma mão, afir-
ma a companhia.

O tablet S da Sony tem tela de
9,4 polegadas e conexão Wi-Fi.
O modelo com 16 GB custará
US$ 499 nos Estados Unidos e a
versão de 32 GB será vendida por
US$ 599, mesmo preço do iPad,
da Apple.

O segundo modelo lançado pe-
la companhia, o P, tem 4 GB de
memória e é equipado com duas

telas de 5,5 polegadas que se do-
bram quando o usuário fecha o
aparelho. O modelo também
possui conexão 4G. A Sony afir-
mou que o aparelho começará a
ser vendido até o final do ano,
mas a empresa não divulgou valo-
res pois o modelo será distribuí-
do exclusivamente pela AT&T.

Os tablets da Sony vêm com
serviço gratuito de downloads
de filmes e vídeos e versão de tes-
te de serviço de músicas. Segun-
do a companhia, os aparelhos
também podem ser usados para
jogos do PlayStation original.

“Queremos demonstrar que
não importa quem faz primeiro,
mas quem faz melhor”, disse o
presidente executivo do grupo,
Howard Stringer, na IFA, evento
de tecnologia em Berlim.

Concorrência. A Sony afirmou
em janeiro que se tornaria a se-

gunda maior fabricante de ta-
blets do mundo, atrás da Apple,
até 2012. Mas pelo menos um es-
pecialista que testou o modelo S
não tem tanta certeza disso.

“Não acho que ele tem a mes-
ma sensação, design e qualidade
de montagem que tanto o iPad 2
quanto o Galaxy Tab têm agora”,
disse Tim Stevens, editor-chefe
do blog Engadget. “Eu, honesta-
mente, não acho que este será o
tablet que realmente catapulte a
Sony na liderança da plataforma
Android, que é onde precisa es-
tar se quiser ser a número 2 do
mercado.”

Os tablets da Sony executam o
sistema operacional Android, do
Google, assim como o Galaxy
Tab, da Samsung, e muitos ou-
tros modelos de empresas como
Acer, Asus e Motorola.

A Sony costumava ser o símbo-
lo do poder tecnológico do Ja-

pão, mas agora enfrenta proble-
mas em sua divisão de televiso-
res. “A Sony precisa mesmo es-
tar no mercado de tablets e ter
sucesso”, disse Keita Wakabaya-
shi, analista da Mito Securities.

As vendas mundiais de tablets
devem mais que triplicar este
ano, para 60 milhões de unida-
des, segundo a empresa de pes-
quisa IHS iSuppli.

De volta. A HP planeja produ-
zir um último lote de seu tablet
TouchPad. Há duas semanas, a
empresa anunciou que tiraria o
produto do mercado, por não ter
conseguido um bom resultado
na competição com o iPad.

A empresa disse estar “feliz-
mente surpreendida” com a de-
manda pelo produto desde que
baixou seus preços. O modelo
mais simples passou de US$ 399
para US$ 99. / REUTERS

● Competição

● Potencial
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Todos só saberão dia 27/10 no HSBC Brasil
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“A menos que essa fusão
seja bloqueada, a competição
e a inovação serão reduzidas,
e o consumidor sofrerá.”

60 milhões
de tablets devem ser vendidos
este ano, mais que o triplo do
ano passado, segundo a empre-
sa de pesquisa IHS iSuppliA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 set. 2011, Economia, p. B20.




