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RIM pode ser processada
por falhas no BlackBerry

Renato Cruz

Demorou para chegar por aqui.
A taiwanesa HTC anunciou on-
tem o lançamento do HTC Ulti-
mate, primeiro aparelho com sis-
tema operacional Windows Pho-
ne do mercado brasileiro. Lá fo-
ra, smartphones com o Win-
dows Phone 7 estão no mercado
desde outubro do ano passado.
O modelo que chega ao Brasil
traz a versão 7.5, que antes era
chamada de Mango.

“O Brasil é extremamente es-
tratégico para nós”, disse Lee It-
ner, vice-presidente da HTC
América Latina. O aparelho será

vendido inicialmente pela Vivo,
a R$ 1.799 no pré-pago. A empre-
sa não tem previsão de fabricar o
HTC Ultimate localmente. Com
tela de 4,7 polegadas, o aparelho
tem processador de 1,5 GHz, me-
mória de 16 gigabytes e câmera
de 8 megapixels. “É a maior tela
do mercado”, afirmou.

Não será fácil a briga da Micro-
soft no mercado de smartpho-
nes. Apesar de ter recebido boas
avaliações, o sistema não tem
conseguido ganhar espaço. Se-
gundo a consultoria Gartner, o
sistema operacional da empresa
ficou com somente 1,6% do mer-
cado mundial de smartphones
no segundo trimestre. O An-
droid, do Google, teve uma fatia
de 43,4% e o iPhone, de 18,2%.

Há algumas semanas, Jean-
Philippe Courtois, presidente da
Microsoft International, disse
ao Estado que o mercado brasi-
leiro é importante para o cresci-

mento do Windows Phone.
“Atualmente, somos o azarão do
mercado”, afirmou. “Uma coisa
boa de começar de uma posição
baixa é que a única direção que
você pode ir é para cima.”

A situação pode começar a mu-
dar com o lançamento dos pri-
meiros modelos de Windows
Phone, da Nokia, maior fabrican-
te de celulares do mundo. Eles
devem ser apresentados duran-

te o evento Nokia World, que
acontece a partir da próxima
quarta-feira, em Londres. Dian-
te da dificuldade de competir
com o iPhone e o Android, a No-
kia decidiu abandonar seu siste-
ma operacional Symbian e ado-
tar o Windows Phone.

Interface. O Windows Phone
tem uma interface diferente dos
concorrentes, em que a tela é di-

vidida em quadrados que podem
ser configurados pelo usuário,
tendo acesso a informações sem
precisar abrir os aplicativos.

“Estamos entusiasmados
com a chegada do Windows Pho-
ne 7.5”, disse Cristina Palmaka,
diretora de Canais de Consumo
da Microsoft Brasil. Segundo
ela, já existem mais de 30 mil apli-
cativos desenvolvidos para o
Windows Phone no mundo. Po-

de parecer bastante, mas eles ain-
da estão bem atrás da concorrên-
cia. O Android Market e a App
Store, da Apple, têm mais de 500
mil aplicativos cada.

Presença. A HTC esteve bas-
tante presente no mercado brasi-
leiro há alguns anos, com ênfase
em celulares para empresas. Ela
chegou até a ter fabricação local,
terceirizada para a Celestica,
que acabou deixando o País.

O lançamento do HTC Ulti-
mate pode ser visto como uma
retomada para a empresa. “Ago-
ra estamos extremamente inte-
ressados no mercado consumi-
dor”, disse Ittner, da HTC. “Não
somos mais somente voltados
ao mercado corporativo.”

A estratégia da empresa é lan-
çar aparelhos com Android e
com Windows Phone. “Acredita-
mos na diversidade do merca-
do”, disse o vice-presidente da
HTC, que fica no escritório em
Miami. “Estamos montando
uma nova equipe para o Brasil.”
Segundo a Gartner, a HTC foi a
sétima maior fabricante de celu-
lares no trimestre passado, com
2,6% do mercado.

● Há 25 anos, a Pininfarina pas-
sou a desenvolver também proje-
tos de telefones (Motorola), má-
quinas de café (Lavazza), banhei-
ras (Jacuzzi) e, recentemente,
passou a trabalhar com arquitetu-
ra – um hotel em San Diego foi o
primeiro prédio. Mas um projeto
faz Paolo Pininfarina se esquecer
de todos os outros: o do Juven-

tus Stadium, o estádio da Vec-
chia Signora inaugurado há um
mês em Turim. “Não é sempre
que se pode viver o que se dese-
nha. E fazer a casa do seu time
do coração é extraordinário.”

Era 1967 quando Paolo assis-
tiu à primeira partida da Juven-
tus. “Meu ‘nono’ Paolo me levou.
Foi um derby – Torino e Juventus
– que acabou 4 a 1 para o Torino,
com três gols de Nestor Combin.
Na semana anterior havia morri-
do Gigi Meroni (jogador do Tori-
no, ele foi atropelado por Attilio
Romero, que anos mais tarde se

tornaria o presidente do clube).”
Paolo nunca foi dirigente da Ju-
ventus. “A única coisa que fiz pe-
la ‘Juve’ foi ir aos jogos. Uma
montanha de partidas. De todos
os tipos e em todos os setores do
estádio, e em todos os estádios.”
E, neste sábado, quando já deve
ter retornado à Itália, ele estará
no estádio. “Vou ver ‘Juve’ e Ge-
noa. Vou levar minha mulher.” A
construção consumiu, segundo o
clube, € 120 milhões e é alvo de
uma investigação sobre a supos-
ta má qualidade do aço usado
em suas vigas./ M.G. e R.B.

●Ferrari
Entre dezenas de projetos feitos
para a escuderia italiana, a Pinin-
farina é responsável pelo projeto

da Ferrari P4/5, um modelo per-
sonalizado com base na Ferrari

Enzo. A Pininfarina também é
responsável pelas linhas

da Ferrari 250, Testaros-
sa, 550 Maranello,

F430 e 360 Spi-
der.

● Maserati
Outra parceria de sucesso
é com a Maserati, fabricante

de italiana fundada em Bolonha.
A Maserati GranTurism é um
cupê de 4 lugares e preço na ca-
sa dos R$ 950 mil.

● Alfa Romeo 8C Spider
Com desenho do estúdio Pi-
ninfarina, o Alfa Romeo 8C
Spider tem um motor V8 Ferra-

ri de 450 cavalos de potência. As
duas empresas têm uma parce-
ria de quase 80 anos.

● JAC J6
Lançada no Brasil neste semes-
tre, a nova minivan da empre-
sa chinesa JAC Motors
também tem suas linhas
desenhadas pelo lendá-
rio estúdio italiano. No
País, é o modelo Pinin-

farina mais em conta no mercado
automobilístico, com preço ini-
cial de R$ 59 mil.

HTC lança o primeiro Windows
Phone do mercado brasileiro

ALEX SILVA/AE

EPITACIO PESSOA/AE

Pininfarina
negocia
entrada
no Brasil
Empresa responsável pelo design de carros
legendários agora se volta aos emergentes

DESIGN SOFISTICADO

De telefones e
banheiras ao
estádio de futebol

Core business. ‘O coração do grupo, o design, não foi afetado pela crise’, diz Paolo Pininfarina sobre o encolhimento do grupo

Smartphone. HTC Ultimate tem tela de 4,7 polegadas

Marcelo Godoy
Rodrigo Brancatelli

São Paulo deve ser a sede de
uma futura operação do grupo
Pininfarina no País. Responsá-
vel pelo design de 80 modelos
da Ferrari – uma lendária par-
ceria que completa 60 anos
em 2012 – e de carros como a
Alfa Romeo Duetto e o
Peugeot 406, o grupo italiano
quer projetar no Brasil produ-
tos industriais e interiores de
barcos e prédios.

O objetivo é seguir o exemplo
da parceria feita com o estaleiro
Schaefer, de Santa Catarina, que
resultou na construção da lan-
cha 620 – R$ 5 milhões a unidade
–, lançada pelo presidente do gru-
po, o engenheiro Paolo Pininfari-
na, nesta semana em São Paulo.

“É de São Paulo que deve par-
tir o coração da Pininfarina, em
uma eventual operação no Bra-
sil”, afirmou ao Estado. O presi-
dente do grupo não fala em nú-
meros ou parceiros. “Não quero
entrar em detalhes, porque me
parece prematuro. Mas, se devo
pensar que um dia terei de fazer
um hotel Pininfarina, é muito
mais provável que o faça em São
Paulo do que em Berlim. Porque
as coisas que eu vejo aqui me
agradam, porque aqui, de certo
modo, existe uma história que
tem raízes italianas.”

O grupo dirigido pelo enge-
nheiro – 400 funcionários e fatu-
ramento anual de € 60 milhões,
dos quais € 25 milhões fora da
Itália – aposta em parcerias nos
mercados emergentes para se re-
cuperar do impacto da crise na
Europa. É aí que o Brasil entra.

Desde 2008, a empresa de Tu-
rim se desfez de três linhas de
montagem de automóveis. Ce-
deu uma delas à De Tomaso e
fechou outras duas – a última de-
las, a de San Giorgio, foi fechada
há dez dias, com a demissão de
127 funcionários. Só a sociedade
com o grupo francês Bolloré con-
tinuará, para a produção do Blue-
car, o carro elétrico da marca.
“Mas o coração do grupo, o de-
sign, não foi afetado pela crise”,
afirmou o engenheiro de 53 anos,
que comanda a Pininfarina des-
de 2008, quando seu irmão An-
drea morreu em um acidente de
moto – o pai, Sérgio, é senador
vitalício em seu país.

Em 80 anos, a Pininfarina ha-
via produzido sob encomenda
para terceiros 1 milhão de veícu-
los, boa parte fora de série. O últi-
mo contrato, com a Alfa Romeo,
terminou e não surgiram novos
clientes. “Mantivemos a fábrica
por três ou quatro anos porque
havia produção, imaginando
que o mundo pudesse mudar,
mas o mundo não mudou.”

A mudança podia ter vindo do

veículo elétrico. Mas essa foi ou-
tra aposta que se revelou incorre-
ta. A empresa sonhava com mi-
lhares de carrinhos elétricos ven-
didos em 2011. Mas as vendas do
mercado ficaram na casa das cen-
tenas. “As projeções de produ-
ção feitas para 2011 e 2012 hoje
são feitas para 2020.” A crise, se-

gundo Paolo, atingiu fortemen-
te a Pininfarina porque ela era
“muito inclinada do ponto de vis-
ta financeiro” sobre a produção.

“Quando a produção de foras
de série deixou de interessar aos
construtores, a empresa teve de
rever sua visão.” Até 2008, ela se
apoiava em design, engenharia e

manufatura. “Hoje temos de-
sign, engenharia e desenvolvi-
mento de estilo, de mobilidade
sustentável e de marcas.”

Discurso. As intenções do em-
presário italiano foram apresen-
tadas a um grupo de potenciais
clientes no Shopping Iguatemi

anteontem. O discurso era afia-
do. Paolo vive de vender uma
ideia: seu estilo, seu design. “É
um espírito camaleônico: italia-
no e internacional, artístico e in-
dustrial, clássico e inovador. É
assim um espírito surpreenden-
te. Dou um exemplo: a Ferrari.”

Ele então fala da F-40, da Tes-
tarossa e de outras feitas por seu
pai, seu irmão e por ele. “Cada
Ferrari tem alguma coisa de sur-
preendente. É muito difícil que
exista uma Ferrari que seja pura-
mente o desenvolvimento de
um modelo precedente.”

Se no passado a aposta da em-
presa foi na montagem, agora ela
investe na “construção de mar-
cas” de países emergentes. Foi
isso que levou o “design italia-
no” para o J6, da JAC Motors,
oferecido aos consumidores bra-
sileiros. Vender o desenvolvi-
mento de marcas, para ele, é usar
o modelo que a liga até hoje à
Ferrari. E é com sua principal
joia que a Pininfarina tenta re-
conquistar espaço no mercado.

Outros fabricantes
devem trazer em
breve seus modelos com
o sistema operacional
da Microsoft

● Bolo

Escritórios de advocacia dos
Estados Unidos e do Canadá es-
tão estudando a possibilidade

de ações coletivas contra a Re-
search in Motion (RIM) por
conta do colapso da rede do

BlackBerry na semana passada,
que por três dias paralisou os
serviços de e-mail e mensagens
instantâneas de dezenas de mi-
lhões de usuários no mundo.

Advogados disseram estar es-
tudando se existem queixas co-
muns contra a fabricante do

BlackBerry que poderiam ser
agrupadas em um processo co-
letivo. Embora a paralisação da
rede não tenha atingido a gravi-
dade de um medicamento peri-
goso ou alimento contamina-
do, causou inconveniência e ir-
ritação aos usuários.

Os escritórios estão estudan-
do processos por violação de
contrato ou fraude contra o
consumidor, disseram advoga-
dos. Uma alegação de violação
de contrato poderia tomar por
base o fato de que a empresa
falhou em sua obrigação como

provedora de serviços de comu-
nicação, e poderia incluir ope-
radoras que vendem serviços
BlackBerry aos seus assinantes
como coacusadas, disseram ad-
vogados que estão estudando a
possibilidade de processos con-
tra a RIM. / REUTERS

1,6%
foi a participação do sistema ope-
racional da Microsoft nas vendas
mundiais de smartphones no tri-
mestre passado

43,4%
foi a fatia do Android, do Google
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 Out. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




