
Os presidentes-executivos da
Apple e da Samsung Electronics
ficaram cara a cara ontem em
uma mediação judicial direta
nos Estados Unidos sobre uma
disputa na qual a fabricante do
iPhone afirma que a empresa co-
reana copiou alguns de seus pro-
dutos.Tim Cook, da Apple, e
Choi Gee-sung, da Samsung, fo-
ramchamados por um juiz fede-
ral a comparecer ao tribunal em
San Francisco para resolver a
amarga disputa sobre patentes.
Documentos apresentados ao

tribunal em abril afirmavam
que “como o tribunal instruiu,
Apple e Samsung estão dispos-
tas a participar” das discussões.
Ou seja, o diálogo não foi exata-
mente ideia das empresas.
Os tribunais dos Estados Uni-

dos vêm exigindo com cada vez
mais frequência que as partes
envolvidas em disputas civis
tentemmediação, e os tribunais
federais do norte da Califórnia
foram pioneiros em pressionar
os litigantes a adotar formas al-
ternativas de resolver disputas.
A mediação também se tor-

nou rotina em grandes casos de
propriedade intelectual. Na se-
mana passada, por exemplo,
um juiz federal do Delaware or-
denoumediação em uma dispu-
ta de patentes entre a Apple e a
taiwanesa HTC. Em alguns ca-
sos, os tribunais levaram os es-
forços a outro nível, forçando
presidentes-executivos a tentar
resolver disputas diretamente.
É o equivalente empresarial da
terapia,mas no caso das empre-
sas os dois lados podem recor-
rer a equipes de advogados.
Apple e Samsung, as maio-

res fabricantes de celulares do
mundo, são ferozes rivais, e o
resultado da batalha judicial po-
de dar vantagens cruciais de
mercado ao vencedor. A Apple
acusou a Samsung de copiar
seu iPhone e iPad, com produ-
tos acionados pelo sistema ope-
racional Google Android, e a
Samsung rebateu com proces-
sos em que acusa a Apple de
violação de patentes. ■

Entre o fim do ano passado e o
início de 2012, a Apple creden-
ciou duas empresas no Brasil pa-
ra atuar como suas parceiras no
mercado corporativo: as integra-
doras PromonLogicalis e Sco-
pus Tecnologia. A estratégia das
duas é oferecer os produtos da
Apple junto com serviços espe-
cíficos, como gerenciamento de
dispositivos e desenvolvimento
de aplicações, por exemplo.
Renata Randi, diretora de

marketing e parcerias da Pro-
monLogicalis conta que a apro-
ximação com a Apple ocorreu
em paralelo ao crescente inte-
resse do mercado em integrar
dispositivosmóveis ao ambien-
te corporativo (leia no box abai-
xo). “Já oferecíamos [serviços
de integração] até esses disposi-
tivos, mas a Apple ainda não ti-
nha buscado parceiros para
atuar no mercado corporativo.
Quando começou, passamos a
oferecer seus produtos”.

iPad
As negociações entre Apple e
PromonLogicalis levaram seis
meses. O martelo foi batido no
início do ano e a oferta começou

a chegar ao mercado emmarço.
A parceria envolve iPads,

computadores e até iPods, mas
o foco da PromonLogicalis é
criar ofertas na área de mobili-
dade com o tablet da Apple.
Elas incluem o desenvolvimen-
to de soluções de design da re-
de, gerenciamento de dispositi-
vos e desenvolvimento de apli-
cações. “O cliente compra o dis-
positivo com garantia de nível
de serviço e aplicações que esta-
mos desenvolvendo para várias
verticais”, explica Renata.
O relacionamento da Sco-

pus com a Apple também co-
meçou no fim do ano passado,
conta Mauro Cremm, superin-
tendente executivo da empre-
sa, que fechou os primeiros
contratos comerciais já em ou-
tubro. “Fomos procurados pe-
la Apple e entendemos que a
oportunidade para nós não é
só a venda do produto, mas é
agregar serviços”.
A Scopus oferece computado-

res e tablets da Apple junto com
quatro linhas de serviço: cria-
ção de aplicações; gerenciamen-
to de dispositivosmóveis (ainda
em desenvolvimento); suporte
técnico que inclui substituição
rápida de equipamentos; e logís-
tica para entrega e configuração
de dispositivos adquiridos pelo
cliente. “Outras vão aparecer”,
promete o executivo.

Reação do mercado
Cremm e Renata dizem que o
mercado corporativo tem reagi-
do commuito interesse às ofer-
tas, mas não divulgam resulta-
dos das primeiras vendas. Mau-
ro Cremm afirma que a Scopus
cresceu 25%nos quatro primei-
ros meses do ano ante o mes-
mo período de 2011 e que a ofer-
ta de produtos Apple contri-
buiu no desempenho.
“Se a Apple cria um merca-

do de revendedores para atuar
no mercado corporativo é por-
que enxergou que ele teria um
grande potencial para seus pro-
dutos”, diz Cremm. Procura-
da, a Apple não quis dar entre-
vista para a matéria. ■
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Apple parte para o ataque
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PESQUISA

TI lidera o ranking trimestral de fusões
e aquisições no Brasil, segundo KPMG

COMÉRCIOELETRÔNICO

Estudo da Visa diz que brasileiros gastaram
US$ 25 bilhões em compras pela internet
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Uso de dispositivos pessoais
exige gestão da empresa

As rivais a
caminho da
mediação
nos EUA
Justiça recomenda que Apple
e Samsung resolvam denúncia
de cópia em mediação direta

Pesquisa feita pela AméricaEconomia Intelligence a pedido da Visa
revelou que, entre 2010 e 2011, o comércio eletrônico cresceu 43% no
Brasil, superando US$ 25 bilhões. Com isso, o Brasil é o primeiro país
latino-americano a conseguir que as vendas on-line atingissem 1% do
seu PIB. Entre os motivos que levaram ao crescimento estão maior
segurança e confiança e novas plataformas como o social commerce.

Com crescimento de 22,75% em relação ao mesmo período em
2011, o segmento de Tecnologia da Informação foi o que mais
realizou fusões e aquisições no primeiro trimestre no Brasil,
segundo estudo da KPMG. Foram anotadas 27 transações, contra
22 no mesmo período do ano passado. Os dados constam da pesquisa
que identifica as 42 áreas que mais realizaram transações no país.

Umestudo da Cisco feito nos Es-
tados Unidos indica que 95%
das empresas permitem, de al-
gum modo, o uso de dispositi-
vos pessoais no local de traba-
lho. E 84% oferecem algum ní-
vel de suporte ao usuário.
Este cenário, na avaliação de

RenataRandi, diretora demarke-
ting e parcerias da PromonLogi-
calis,mostra oporquêdo interes-
se das empresas em soluções de
gestão que reúnem serviços e
produtosApple. “Começademo-
dopontual, quando os chefes co-
meçam a comprar tablets e tra-
zempara o escritório”, diz. “Co-
mo adequar a infraestrutura sob
o ponto de vista de segurança e
qualidadede serviço? Essas ques-
tões entram na agenda da área
tecnologia”, completa.

Em 2011, a Apple respondeu
por 72% do mercado global de
tablets em ambientes corpora-
tivos, segundo a consultoria
Strategy Analytics. “A estraté-
gia da Apple é focar em quem
quer um tablet que ofereça um
mix de uso corporativo e pes-
soal, como, por exemplo, en-
viar um e-mail de forma segu-
ra e baixar música para o iTu-
nes”, afirma Neil Mawston, di-
retor de prática sem fio da Stra-
tegy Analytics.

Ele observa que consumido-
res finais permanecerão como
foco da Apple. Mas ressalta que
o mercado corporativo respon-
derá por 30% das vendas totais
de tablets no mundo em 2015.
“É ummercado que a Apple não
pode ignorar”, diz. ■

EMPRESAS

Americana recruta integradores
PromonLogicalis e Scopus Tecnologia
para oferecerem serviços em conjunto
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O TABLET NAS EMPRESAS

iPad é o favorito

72%
é a participação do iPad 
no mercado corporativo

30%
é quanto o segmento corporativo 

representará no mercado 
total de tablets em 2015

Fonte: Strategy Analytics
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




