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Tecnologia

A Samsung Electro-
nics anunciou on-
tem um novo smart-
phone Galaxy top de

linha em Londres, moderni-
zando o maior rival direto do
iPhone da Apple com uma te-
la sensível a toque maior e um
processador mais potente.

O grupo de tecnologia sul-
coreano, que superou a finlan-
desa Nokia como a maior fa-
bricante mundial de telefo-
nes celulares no começo des-
te ano, disse que o novo mode-
lo Galaxy S III estará à venda
em alguns mercados no final
de maio e em todo o mundo a
partir de junho.

O novo modelo Galaxy S III
terá uma tela sensível a toque
de 4,8 polegadas, câmera de 8
megapixels e usará a mais re-

cente versão do software An-
droid, do Google.

No Brasil, o aparelho deve ser
lançado na primeira semana de
junho. “Como todos os produ-
tos da Samsung, ele será fabrica-
do no País desde o lançamento,
em nossas fábricas de Campinas
e Manaus”, disse Michel Pies-
tun, vice-presidente de teleco-
municações da Samsung do Bra-
sil, que está em Londres.

Analistas disseram que a espe-
rada campanha maciça de marke-
ting e as características do apare-
lho – escolhido como o smart-
phone oficial da Olimpíada de
Londres – provavelmente se-
riam suficientes para gerar ven-
das fortes, mas o lançamento dei-
xou muitos deles pouco empol-
gados. “Não é um aparelho cha-
mativo que empolgará os consu-

midores”, disse o analista da
IDC, Francisco Jeronimo.

As luzes azuis no local do lan-
çamento, no centro de Londres,
fazendo eco ao dia chuvoso do
lado de fora, e os sons da nature-
za de fundo, que segundo a Sam-
sung, inspiraram o design, resul-
taram numa atmosfera muito si-
lenciosa no salão.

Pyo Hong, chefe de estratégia
de produtos da divisão de apare-
lhos celulares da Samsung, decla-
rou esperar que as vendas do Ga-
laxy S III superem os mais de 20
milhões de unidades do modelo
antecessor, o S II. “Decididamen-
te, é o que esperamos. O nível de
interesse de nossos parceiros
tem sido maior”, disse Hong. Ele
acrescentou que o orçamento de
marketing também aumentará,
apesar de a percepção de marca

já ser bastante alta.

Concorrência. Para alguns ana-
listas, o novo aparelho represen-
ta um desafio formidável a ri-
vais, dada a combinação da mar-
ca Galaxy com o suporte de ven-
das de operadores e o marketing
pesado. “A Samsung precisa
aproveitar ao máximo a janela de
oportunidade de 4 ou 5 meses
com o Galaxy S III, antes que a
Apple mude o jogo mais uma vez
com sua próxima geração do
iPhone”, disse Geoff Blaber, ana-
lista da CCS Insight.

O novo Galaxy será acionado
pelo microprocessador quad-co-
re da Samsung, que a companhia
espera que seja usado também
em aparelhos fabricados pela
HTC e pela Motorola, além da
Apple, sua maior cliente para es-
ses componentes.

O Exynos 4 Quad, baseado na
tecnologia Cortex A9 da desig-
ner de chips britânica ARM Hol-
dings, permite mais tarefas num
período de tempo mais curto –
por exemplo, o streaming de ví-
deo pode rodar em um núcleo
enquanto os outros núcleos atua-

lizam aplicativos, fazem a co-
nexão à internet e a verifica-
ção de presença de vírus, si-
multaneamente.

Não é esperado que o quase
duopólio de Apple e Samsung
em smartphones de ponta fi-
que ameaçado até o próximo
ano. “A Samsung é hoje a úni-
ca companhia capaz de com-
petir com a Apple e desafiá-la
no segmento de smartpho-
nes”, disse Jeronimo, da IDC.

As ações da Samsung subi-
ram para um nível histórico
após seus resultados do pri-
meiro trimestre, empurrando
seu valor de mercado para
US$ 190 bilhões, 11 vezes o da
rival japonesa Sony, embora
apenas um terço do valor da
Apple, a companhia mais va-
liosa do mundo. Em forte con-
traste, as ações da Nokia, que
apostou numa associação
com a Microsoft em smart-
phones, estão no ponto mais
baixo em 15 anos. Para a em-
presa de pesquisas Ovum, a
Microsoft só conseguiria esta-
belecer seu Windows Phone
como uma plataforma de
smartphone importante por
volta de 2017. / REUTERS,

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

● A faixa de preço por ação do
Facebook em sua oferta pública
inicial (IPO, na sigla em inglês)
ficará entre US$ 28 e US$ 35, in-
formou a empresa em uma atuali-
zação de seu prospecto junto à
Securities and Exchange Com-
mission (SEC, a comissão de va-
lores mobiliários dos EUA). Se-
rão ofertadas 337,4 milhões de
ações, o que deve resultar numa
capitalização de mercado de US$
77 bilhões a US$ 96 bilhões.

Com isso, a rede social está a
caminho de se tornar a empresa
de internet americana mais valo-
rizada no momento do IPO, supe-
rando por ampla margem os US$
23 bilhões da oferta pública ini-
cial do Google, em 2004. O valor

de mercado também colocaria o
Facebook próximo de empresas
já estabelecidas, como a Amazon.
com, e à frente de gigantes do
setor de tecnologia, como a HP.
Fontes afirmaram anteriormente
que o Facebook trabalhava com
uma capitalização de até US$
100 bilhões no momento do IPO.

A fatia do fundador do Face-
book, Mark Zuckerberg, na em-
presa foi avaliada em US$ 18,7
bilhões. Ele deterá 57,3% das
ações com direito a voto. A faixa
de preço anunciada ontem pode
fazer com que o Facebook capte
até US$ 13,6 bilhões, acima de
projeções iniciais de US$ 10 bi-
lhões. As únicas empresas que
captaram mais de US$ 10 bi-
lhões em um IPO foram a Visa
(US$ 19,7 bilhões), a General Mo-
tors (US$ 18,1 bilhões) e AT&T
(US$ 10,6 bilhões). A data do
IPO ainda não foi definida. / DOW

JONES NEWSWIRES

Beth Moreira

As ações da TIM fecharam on-
tem com baixa de 4,69%, cotadas
a R$ 10,78, ante rumores de que o
presidente da empresa, Luca Lu-
ciani, será demitido. Durante a
manhã, as ações da empresa che-
garam a subir 2,5%, alcançando a

cotação máxima de R$ 11,60.
Após os comentários sobre Lu-
ciani, no entanto, os papéis che-
garam a bater a mínima de R$
10,36, com queda de 8,4%.

A coluna Radar online, da re-
vista Veja, havia publicado mais
cedo que o executivo poderia ser
demitido ainda ontem e substi-
tuído pelo atual diretor financei-
ro da Telecom Italia, Andrea
Mangoni. Os motivos da demis-
são estariam relacionados com
fraudes que há alguns anos são
investigadas pela promotoria de
Milão, na Itália. Quando Luca Lu-
ciani era gerente de marketing

da Telecom Italia, a empresa te-
ria falsificado 2 milhões de chips
pré-pagos, para inflar sua partici-
pação de mercado.

A TIM classificou como boato
a informação de que Luciani se-
ria demitido ontem. A assessoria
de comunicação informou que o
executivo estava trabalhando
normalmente. A Telecom Italia,
controladora da TIM, tampouco
se pronunciou ou emitiu comu-
nicado sobre o assunto. “A TIM
está tratando o assunto como
boato”, afirmou um porta-voz.

Um analista que acompanha o
setor de perto avaliou a notícia

como negativa para a empresa.
Ele lembrou que Luciani, nomea-
do presidente da TIM Brasil em
janeiro de 2009, foi o grande res-
ponsável por mudanças da em-
presa. “Além disso, o assunto
fraude é sempre bem negativo”,
ressaltou.

Em breve comentário distri-
buído a clientes, analistas do
BTG Pactual afirmaram que os
rumores soam estranhos e que
parecem difíceis de acreditar.
“De qualquer forma, a possibili-
dade de Luciani deixar a empre-
sa, especialmente nessas condi-
ções, seria uma péssima notícia
para a TIM”, disseram. Segundo
o banco, Luciani é claramente a
mente por trás da bem-sucedida
virada operacional da TIM.

Ações da TIM recuam com rumor de saída do presidente
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Brasil é o
segundo em
usuários no
Facebook
Com 46,3 milhões de pessoas, País supera
a Índia e fica atrás somente dos EUA

Valor de mercado
do Facebook pode
chegar a US$ 96 bi

Tatiana de Mello Dias

A invasão brasileira já estava
no ar. Agora é oficial: o Brasil
ultrapassou a Índia e se tor-
nou o segundo maior país do
Facebook, atrás apenas dos Es-
tados Unidos. Há cerca de 46,3
milhões de brasileiros ativos
na rede social. Isso significa
que 23% da população brasilei-
ra está hoje no Facebook. No
caso americano, seus 157 mi-
lhões de usuários correspon-
dem a 50% da população.

Os números são da Socialba-
kers, empresa especializada em
ferramentas de análise de mí-
dias sociais. O Brasil e a Índia dis-
putavam a segunda posição em
número de usuários. A Índia tem
45,7 milhões de pessoas com per-
fis no Facebook (3,9% da popula-
ção). A tendência, porém, segun-
do a empresa, é de que o Brasil se
consolide na segunda posição.

Nos últimos três meses, hou-
ve um aumento de 22% no núme-
ro de brasileiros na rede social –
enquanto, entre os indianos, o
crescimento foi de apenas 5%. Se
a tendência permanecer, é uma
questão de tempo para o Brasil
dominar ainda mais a rede so-
cial. Os Estados Unidos registra-
ram um crescimento de menos
de 1% no número de usuários
nesse período.

No começo do ano, na docu-

mentação que apresentou para
sua oferta pública inicial (IPO,
em inglês), o Facebook infor-
mou que seu número de usuá-
rios ativos no Brasil havia prati-
camente triplicado em 2011, o
que, por fim, o levou a superar o
serviço de redes sociais Orkut,
do Google, e fez dele o líder do
segmento no país.

Oportunidade. No Brasil, o país
de origem do cofundador da re-
de social Eduardo Saverin, o Fa-
cebook encontrou um mercado
pronto para o crescimento, com
rápida expansão no acesso à in-
ternet, aumento no número de
computadores e demanda ávida
por mídia social. Boa parte do
crédito por isso cabe ao Google,
segundo analistas ouvidos pela
agência Reuters. Embora o cresci-
mento da economia e o crédito
mais fácil é que tenham permiti-
do aos brasileiros adquirir com-
putadores e conexões de banda
larga, o Orkut, do Google, é que
os motivou a fazê-lo.

O Orkut deu aos brasileiros
seu primeiro gostinho de rede so-
cial, com uma interface simples
e a opção de acesso em portu-
guês que o tornava mais fácil de
usar do que sites concorrentes,
como o Friendster e o MySpace.
Em uma cultura altamente so-
cial, como a do Brasil, onde até
mesmo reuniões de negócios ter-

minam em abraços, o site se tor-
nou fenômeno nacional.

A ascensão do Orkut coinci-
diu com um boom econômico
que tirou milhões de brasileiros
da pobreza, dando a muitos de-
les acesso a computadores e à in-
ternet pela primeira vez.

Isso tanto beneficiou quanto
prejudicou o Orkut, ao expandir
sua base de usuários, mas, ao

mesmo tempo, alienar os adep-
tos iniciais do serviço, mais
afluentes.

O fato de que o Orkut não te-
nha se inovado de acordo com as
expectativas dos usuários criou
uma oportunidade para o Face-
book, que chegou oferecendo no-
vos aplicativos e jogos, e a chan-
ce de recomeçar do zero a vida
na rede.

SAMSUNG LANÇA NOVO
RIVAL PARA O IPHONE
Galaxy S III terá tela sensível ao toque maior, de 4,8 polegadas, câmera de
8 megapixels e usará a versão mais recente do Android, do Google

Crescimento. Em seu prospecto para abertura de capital, o Facebook, de Mark Zuckerberg, destacou a expansão no Brasil

No Brasil. Novo Galaxy, da Samsung, chega ao País em junho

Mercado. Luciani é investigado por suposta fraude na Itália

Luca Luciani é
investigado pela
promotoria de Milão por
fraudes na controladora
da empresa celular
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� Países com mais usuários no Facebook

NA REDE SOCIAL
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