
Samsung e Apple foram questio-
nadas por entidades antitruste
da União Europeia sobre o uso
de patentes de smartphones, in-
formou a Comissão Europeia.
As duas empresas terão de pres-
tar informações sobre a “aplica-
ção de normas essenciais para
patentes no setor de telefonia
móvel”, declarou uma porta-
voz que não quis se identificar,
mas disse que a solicitação é um
procedimento padrão.

“Isso diz respeito à Sam-
sung”, afirma Florian Mueller,
consultor que prestou serviços
para a Microsoft. Apple e Sam-
sung apresentaram pelo menos
30 ações judiciais uma contra a
outra em dez países, segundo a
Samsung. A Apple também pro-
cessou Motorola Mobility e
HTC, mas Steve Jobs, falecido
em outubro, voltou especial
atenção para a Samsung porque
via grandes semelhanças entre
os aparelhos da sul-coreana e o
iPhone e o iPad, da Apple.

Em documentos apresenta-
dos em tribunal na Califórnia
(EUA), a Apple informou que a
Samsung enfrentava uma inves-
tigação antitruste da União Eu-

ropeia devido a flagrantes usos
indevidos de patentes.

A Samsung está cooperando
com o pedido da União Euro-
peia e “permanece comprometi-
da com condições de licencia-
mento justas, razoáveis e não
discriminatórias para suas pa-
tentes relacionadas a padrões
sem fio”, disse em comunicado.

A disputa por capacidade in-
telectual é intensa devido ao

complexo relacionamento de
Apple e Samsung. A compa-
nhia sul-coreana é a segunda
maior fornecedora de compo-
nentes da Apple e 7,6% de sua
receita vem da venda de chips
de memória, displays e outros
componentes para iPhones e
iPads, segundo a Bloomberg.

Em 2010, Joaquin Almunia,
comissário da União Europeia,
disse querer mais abertura na

forma como padrões de indús-
tria são estabelecidos para celu-
lares, que “estão ganhando im-
portância crescente para facili-
tar a inovação”. Em 2009, regu-
ladores da União Europeia inter-
romperam uma investigação na
Rambus, designer de chips de
memória, após a empresa cor-
tar as taxas de royalties de pa-
tentes de alguns produtos que ti-
nham tecnologia padrão. ■

Em agosto, o Google anunciou a
aquisição da Motorola Mobility por
US$ 12,5 bilhões, numa negociação
impulsionada, principalmente, por
patentes. Ao comprar a conhecida
fabricante norte-americana
de celulares, o Google levou no
pacote 17 mil patentes, além de
outras 8 mil, na época, em processo
de aprovação. Na avaliação de
analistas, a tacada do Google
teve como objetivo fortalecer e
proteger o sistema operacional
Android, pois, semanas antes,
Apple, Microsoft, Rim, Sony
Ericsson e EMC se uniram para
comprar patentes de Nortel e
Novell, numa estratégia para atingir
o Android, avaliaram especialistas.

A HTC anunciou que em 2012
dividirá seus investimentos
igualmente entre os mercados
emergentes e os desenvolvidos,
como Estados Unidos e Europa,
e que planeja retornar ao mercado
de tablets com um novo modelo,
no ano que vem. A quarta maior
fabricante mundial de celulares
inteligentes também declarou
“estar aberta” a aquisições de
patentes a fim de ganhar força
nas batalhas judiciais com a Apple,
mas não tem planos específicos
quanto a isso no momento.
Peter Chou, presidente-executivo
da HTC, disse que a HTC não
abandonaria sua imagem de “marca
premium” por meio do lançamento
de celulares baratos nos mercados
emergentes. “Os clientes estão
dispostos a pagar mais, e é por isso
que quase quintuplicamos nossas
vendas na China neste ano. Isso
demonstra que os compradores
apoiam nossa filosofia”, afirmou.
A empresa lançou apenas um
modelo de tablet até o momento,
em fevereiro, optando por se
concentrar nos celulares.
Mas Chou disse que o mercado está
sendo observado. “É um mercado
que gostaríamos de testar para
ver se podemos nos diferenciar
e evitar um produto ‘eu também’”,
disse o executivo. A HTC é uma
das maiores fabricantes mundiais
de aparelhos equipados com
o sistema operacional Google
Android. Na segunda-feira passada,
a HTC alertou que suas vendas no
quarto trimestre, tradicionalmente
um período forte para os celulares
inteligentes, ficariam abaixo
do trimestre anterior. Reuters
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Delphi Automotive quer levantar
US$578 milhões em abertura de capital

Norm Betts/Bloomberg

Seokyong Lee/Bloomberg

Comissão Europeia pede explicações
a Samsung e Apple sobre patentes

A Delphi Automotive pretende levantar US$ 578 milhões na abertura
de seu capital, o que levaria a fabricante de autopeças a um valor
de mercado de US$ 7,88 bilhões. A empresa deve apresentar os
detalhes da abertura de capital já na semana que vem, de acordo com
pessoas próximas à negociação. O projeto segue em meio à turbulência
do mercado global e queda nas vendas de automóveis nos EUA.

Em 2010, o
comissário da União
Europeia para
competição, disse
querer mais abertura
no modo como
padrões de indústria
são estabelecidos
para celulares, que
“estão ganhando
importância para
facilitar a inovação

Reguladores solicitaram às empresas informações sobre a aplicações de normas para propriedade
intelectual de smartphones. Companhias são rivais, mas também mantêm relações comerciais

TABLETSCONCORRÊNCIA

Patentes motivaram
compra da Motorola
Mobility pelo Google

HTC retorna
ao mercado
em 2012

ChoiGeeSung,CEOda
Samsung:disputabilionária
depatentescontraaApple

O seu evento

S E M I N Á R I O S

L A N Ç A M E N T O S

C O N F R AT E R N I Z A Ç Õ E S

W O R K S H O P S

PA L E S T R A S (11) 3897-4900

www.rosarosarum.com.br

 Terça-feira, 8 de novembro, 2011 Brasil Econômico 23

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.


	BEA10010811_TT.pdf
	BEA10020811_TT.pdf
	BEA10030811_TT.pdf
	BEA10040811_TT.pdf
	BEA10050811_TT.pdf
	BEA10060811_TT.pdf
	BEA10070811_TT.pdf
	BEA10080811_TT.pdf
	BEA10090811_TT.pdf
	BEA10100811_TT.pdf
	BEA10110811_TT.pdf
	BEA10120811_TT.pdf
	BEA10130811_TT.pdf
	BEA10140811_TT.pdf
	BEA10150811_TT.pdf
	BEA10160811_TT.pdf
	BEA10170811_TT.pdf
	BEA10180811_TT.pdf
	BEA10190811_TT.pdf
	BEA10200811_TT.pdf
	BEA10210811_TT.pdf
	BEA10220811_TT.pdf
	BEA10230811_TT.pdf
	BEA10240811_TT - TROCA.pdf
	BEA10250811_TT.pdf
	BEA10260811_TT.pdf
	BEA10270811_TT.pdf
	BEA10280811_TT.pdf
	BEA10290811_TT.pdf
	BEA10300811_TT.pdf
	BEA10310811_TT.pdf
	BEA10320811_TT.pdf
	BEA10330811_TT.pdf
	BEA10340811_TT.pdf
	BEA10350811_TT.pdf
	BEA10360811_TT.pdf
	BEA10370811_TT.pdf
	BEA10380811_TT.pdf
	BEA10390811_TT.pdf
	BEA10400811_TT.pdf
	BEB10010811_TT.pdf
	BEB10020811_TT.pdf
	BEB10030811_TT.pdf
	BEB10040811_TT.pdf
	BEB10050811_TT.pdf
	BEB10060811_TT.pdf
	BEB10070811_TT.pdf
	BEB10080811_TT.pdf



