
Em um evento cercado por mis-
tério e expectativa (ver reporta-
gem ao lado), a Samsung apre-
sentou ontem, em Londres, seu
novo smartphone, o Galaxy S3.
O aparelho é mais um passo da
empresa sul-coreana na briga
pela liderança do mercado de
smartphones. Em 2011, a Sam-
sung assumiu a liderança na
venda global de aparelhos celu-
lares, superando a finlandesa
Nokia, que comandava o merca-
do havia 14 anos. Quando anali-
sado somente o mercado de
smartphones, a liderança tam-
bém é da Samsung, principal-
mente pela grande variedade de
aparelhos feitos pela marca.

O novo celular foi apresenta-
do pela empresa não como
uma evolução das versões ante-
riores da linha Galaxy S, mas
como um novo conceito. “Pen-
samos em um aparelho que con-
siga entender o que o dono de-
seja”, disse JK Shin, presidente
mundial da Samsung.

Maior e mais veloz
Entre as principais característi-
cas do novo aparelho estão o
processador de 1,4 GHz, a câme-
ra de 8 megapixels e a tela de
4,8 polegadas. Na comparação
com seu principal concorrente,
o iPhone 4S da Apple, o novo
Galaxy é maior, apesar de mais
fino e mais leve. Aparelhos cada
vez maiores, criando uma espé-
cie de mistura entre os smar-
tphones e os tablets, têm sido a
aposta da Samsung há algum
tempo e ganhou força no último
ano, com o lançamento de ou-
tro aparelho da linha Galaxy, ba-
tizado de Note. Assim como as
versões anteriores, o novo smar-
tphone usa o sistema operacio-
nal Android, do Google. Foi tam-
bém anunciado como o “celular
oficial” dos Jogos Olímpicos de
Londres, em julho.

O aspecto mais destacado pe-
la empresa é a interatividade
que o aparelho pode proporcio-
nar ao seu dono. Dispositivos
de reconhecimento de voz e fa-
cial foram desenvolvidos para
ampliar essa experiência.
“Queremos que ele seja mais
próximo que um melhor ami-
go”, afirmou Jean-Daniel Ay-

me, vice-presidente de Tele-
com para Europa da empresa.

Fora da nuvem
Nem todas as expectativas do
mercado e dos fãs da Samsung
foram atendidas no novo apare-
lho. O lançamento de um servi-
ço de armazenamento de arqui-
vos na nuvem, assim como o
iCloud, da Apple, não esteve en-
tre as novidades apresentadas
pelos executivos da empresa.

Antes do lançamento oficial
do novo produto, a informação
de que a Samsung preparava o
serviço, que seria batizado
S-Cloud, chegou a circular em
diversos veículos especializa-
dos em tecnologia.

Mercado brasileiro
O Brasil será um dos primeiros
países do mundo a receber o
novo aparelho. Em 29 de maio
será feito o lançamento oficial

do smartphone em São Paulo
e, no mês seguinte, o produto
já deve estar nas mãos dos con-
sumidores locais. “É a primei-
ra vez que o Brasil participará
da primeira leva do lançamen-
to”, afirmou Michel Piestun, vi-
ce-presidente de Telecom da
empresa no país.

A companhia ainda não divul-
ga quanto será cobrado pelo apa-
relho no Brasil, mas afirma que
ele deve estar disponível em to-
das as operadoras. “Queremos
superar as vendas da versão an-
terior”, disse Roberto Sobbol,
diretor de produtos da área de
Telecom da Samsung no Brasil.
Apesar das boas expectativas, al-
guns dos recursos, como o reco-
nhecimento de voz não estarão
disponíveis desde o princípio
para o público brasileiro.

Na semana passada, a Sam-
sung registrou lucro no primei-
ro trimestre de US$ 5,2 bilhões,
impulsionado pela venda da li-
nha Galaxy, avançando num
mercado antes dominado pela
Apple. O valor de mercado da
coreana é de cerca de US$ 190
bilhões. ■ *O jornalista viajou a
convite da empresa

Quem entrasse ontem a noite
no Earls Court & Olimpia, um
dos maiores centros de eventos
de Londres, poderia até pensar
que estava prestes a acompa-
nhar o lançamento do novo
iPhone ou de qualquer outro
produto da Apple, no auge das
apresentações de Steve Jobs.
Cerca de 2 mil jornalistas e con-
vidados de diversos países to-
maram o local ansiosos para
que os anfitriões apresentas-
sem um produto que, ao que tu-
do indicava, poderia revolucio-
nar mais uma vez o mundo da
tecnologia. No momento mais
importante da noite, porém, ao
invés de Jobs ou de qualquer ou-
tro executivo americano com
ares de showman, quem subiu
ao palco foi o nada carismático
JK Shin da Samsung, para mos-
trar ao público o novo smar-
tphone da linha Galaxy.

A Samsung se esforçou para
garantir um show tão marcante
quanto as apresentações da Ap-
ple. O primeiro passo foi criar
toda uma aura de mistério em
torno do novo produto. O segre-
do foi tanto, que, até o último
momento, nem mesmo executi-
vos da Samsung sabiam como
ele havia sido batizado ou se ha-
via sofrido alguma alteração no
projeto nos últimos dias. Nos ví-
deos divulgados antes do even-
to e em outras comunicações
oficiais, a Samsung nunca deu
um nome ao novo aparelho. As-
sim como a Apple fez com a últi-
ma versão do iPad, toda a comu-
nicação era baseada no concei-
to “o próximo Galaxy”.

Paralelamente, uma série de
boatos começou a correr o mun-
do. De tempos em tempos, sur-
giam novas fotos ou informa-
ções sobre o produto, que nun-
ca eram confirmadas nem des-
mentidas pela empresa — tal
qual a Apple costuma fazer an-
tes de seus lançamentos. “Al-
guns dos boatos se confirma-
ram, outros eram boatos de fa-
to, mas o que todos acertaram é
que estávamos prestes a lançar
o maior smartphone de todos os
tempos”, afirmou Shin.

O presidente da empresa fi-
cou restrito à apresentação ini-
cial do novo produto. Depois de-
le, outros executivos, como o
francês Jean-Daniel Ayme, fo-
ram convocados. ■ G.F.

Faltou carisma ao líder coreano
para conduzir a apresentação
diante dos 2 mil convidados
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Suspense
e showbizz
dão o tom
ao evento
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Samsung vende novo
conceito com Galaxy3

Lucro da Eletropaulo cai 60,9% no 1º tri
Marcos Issa/Bloomberg

Smartphone lançado ontem em Londres atende anseios de interatividade do
consumidor e os da fabricante sul-coreana, que consolida sua liderança de mercado

MAIOR E MAIS RÁPIDO 

A cada edição, o Galaxy ganha em tamanho e velocidade

Dimensões
13,6 x 7,0 x 0,8 cm

Peso
133 g

Tamanho da tela
4,8 polegadas

1,4 GHz
Velocidade

GALAXY S3

A Eletropaulo registrou lucro líquido de R$ 110,2 milhões no primeiro
trimestre, uma queda de 60,9% ante os R$ 281,9 milhões registrados
no mesmo período de 2011. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) atingiu R$ 318,2 milhões, queda de 42%.
O resultado foi influenciado pelo aumento de despesas com compra
de energia e pessoal, estabilidade no consumo de energia na área de
concessão e redução de resultado financeiro, entre outros fatores.

JK Shin, da Samsung: lançamento para consolidar liderança no mercado mundial de celulares
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




