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Dívida da Samsung com Apple poderia passar de US$ 2,5 bi
Pat e n t e s
Joel Rosenblatt
Bloomberg, de San Francisco

A Samsung Electronics deve
entre US$ 2,5 bilhões e US$ 2,75
bilhões à Apple, a título de danos
provocados por infringir a pro-
priedade intelectual da fabrican-
te do iPhone. A afirmação foi fei-
ta ontem por uma testemunha
em um julgamento envolvendo
as duas companhias.

Terry Musika, um contador pú-
blico certificado que testemunhou
a favor da Apple na corte federal de
San Jose, na Califórnia, disse que
sua estimativa é baseada nas ven-
das pela Samsung de 22,7 milhões
de smartphones e tablets, e uma
receita de US$ 8,16 bilhões. O júri
ainda não decidiu se as patentes e
marcas registradas foram infringi-
das, o que o especialista assumiu
ao fazer sua estimativa.

A Apple, com sede em Cuperti-
no, Califórnia, processou a Sam-

sung, da Coreia do Sul, em abril
de 2011, acusando-a de copiar
projetos e tecnologias patentea-
das. A disputa é a primeira a ir a
júri federal, numa batalha que
está sendo travada em quatro
continentes pelo domínio do
mercado de smartphones, avalia-
do pela Bloomberg Industries
em US$ 219,1 bilhões.

O julgamento está em sua ter-
ceira semana. A estimativa de da-
nos é grande “porque estamos li-
dando com um grande número de

vendas”, disse Musika, citando nú-
meros de vendas desde o lança-
mento dos produtos da linha Sam-
sung Galaxy, em 2010, que supos-
tamente teria burlado as patentes.

No interrogatório, o advogado
da Samsung, William Price, tentou
lançar dúvidas sobre como Musika
chegou à sua estimativa total de
danos. Price perguntou o que acon-
teceria à sua estimativa se o júri de-
cidir que a Samsung infringiu uma
só patente da Apple cobrindo o
“rubberbanding” — a maneira co-

mo a tela de um iPad ou iPhone pa-
rece quicar quando um usuário ro-
la um arquivo até o seu fim.

“Você sabe que o júri poderia
decidir que a Apple está errada a
respeito de algumas dessas coi-
sas?, perguntou Price. Musika ad-
mitiu que sim. Sob a suposição
de que a Samsung infringe uma
única patente, “seus danos não
chegam nem perto de US$ 2 bi-
lhões, ou US$ 1 bilhão, ou qual-
quer coisa parecida”, disse Price.
“C o n c o r d o”, respondeu Musika.

Boris Teksler, diretor de licencia-
mento de patentes e estratégias da
Apple, concluiu seu testemunho
também ontem. Ele disse à corte
que a Apple tem um acordo anti-
clonagem com a Microsoft. Na se-
mana passada, Teksler afirmou
que a Apple fez uma apresentação
para executivos da Samsung em
agosto de 2010, com o objetivo de
alertar a companhia contra a imi-
tação do iPhone. Apple e a Micro-
soft têm licenciamentos cruzados
de suas patentes.

Est rat é g i a Aos 40 anos, Rodrigo Kede é o executivo
mais jovem a comandar a companhia desde 1917

Troca de comando
ajuda IBM na tarefa
rejuvenescer marca

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Rodrigo Kede, novo presidente da IBM no Brasil: cara de “n ov i n h o” nunca atrapalhou no relacionamento com clientes

Gustavo Brigatto
De São Paulo

O carioca Rodrigo Kede, de 40
anos, poderia facilmente passar
como chefe de operações de em-
presas de internet como o Face -
book e o  Google, ou alguma
companhia iniciante de comér-
cio eletrônico. Há duas semanas,
no entanto, ele assumiu o co-
mando da subsidiária brasileira
de uma das companhias mais
tradicionais do setor de tecnolo-
gia — a centenária IBM.

A nomeação ecoou até na fa-
mília do executivo. “Minha mãe
disse que eu tenho cara de presi-
dente de empresa da internet,
não da IBM”, disse Kede, em en-
trevista exclusiva ao Valor. Des-
de 1917, quando a “Big Blue”
abriu seu escritório no Brasil — o
primeiro fora dos Estados Uni-
dos —, ele é o executivo mais jo-
vem a assumir a direção dos ne-
gócios no país.

Dentro da IBM e para alguns
executivos do mercado, no en-
tanto, a nomeação não foi sur-
presa. Pela trajetória de 19 anos
dentro da companhia e pelo mo-
mento pelo qual a companhia es-
tá passando, o nome do executi-

vo era um dos mais cotados para
substituir Ricardo Pelegrini.

Devido à sua tradição na venda
de máquinas grandes e caras usa-
das no processamento de informa-
ções de bancos e operadoras de te-
lefonia, os mainframes, a IBM é vis-
ta, por muita gente, como uma
empresa conservadora e pouco fle-
xível. Nos últimos anos, a “Big
B l u e” tem investido para se des-
vencilhar da imagem de fornece-
dor de produtos acessíveis apenas
a clientes com grandes orçamen-
tos e fortalecer sua posição de
companhia especializada em
softwares, serviços e equipamen-
tos para todos os perfis de clientes.
A aposta do momento é nos siste-
mas que permitem às companhias
gerenciar e analisar o grande volu-
me de dados armazenados em
seus centros de dados.

A IBM busca transmitir uma
imagem menos sisuda, e posicio-
nar-se como uma empresa mo-
derna, ligada à inovação. A che-
gada de um executivo jovem ao
comando de uma de suas princi-
pais operações no mundo marca
esse processo. “É um novo mo-
mento para a IBM. Somos conser-
vadores na gestão, mas flexíveis
com os clientes”, disse Kede.

Em janeiro, a companhia mu-
dou sua liderança global. Sam
Palmisano, que ocupou o posto
de executivo-chefe por uma dé-
cada, se aposentou e deu lugar a
Virginia Rometti, uma funcioná-
ria com quase 30 anos de IBM. A
executiva esteve no Brasil na se-
mana passada em uma visita re-
lâmpago ao país.

Surfista e adepto de corridas
de rua, Kede precisará usar o
condicionamento adquirido nos
esportes para lidar com os desa-
fios que terá à frente da IBM. Pe-
legrini, seu antecessor, dobrou o
tamanho da operação nos cinco
anos em que esteve à frente do
escritório brasileiro.

A companhia não revela sua
receita por país, mas, de acordo
com Kede, o Brasil é, ao lado da
China, um dos principais moto-
res de crescimento global da IBM.
Os dois fazem países parte da
Growth Markets Unit (GMU),
unidade formada por 150 países
e que representou 22% da receita
total da IBM no ano passado. A
expectativa é que esse grupo seja
responsável por 30% da receita
até 2015. Ontem, a companhia
anunciou a criação de um labo-
ratório de pesquisas no Quênia,

Fonte: Economatica. Elaboração: Valor Data. * Até o dia 13/08/12. 
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na costa oriental da África. Trata-
se da 12a estrutura do tipo no
mundo. Em 2010, a companhia
inaugurou uma unidade seme-
lhante no Brasil.

Na avaliação de Kede, existe
espaço para crescer rapidamen-
te no país, mesmo sob uma base
grande de receita. As oportuni-
dades, segundo o executivo, co-
meçariam nos clientes de menor
porte, que estão iniciando seus
investimentos em TI, e se esten-
deriam às grandes contas. “Algu -
mas grandes empresas não são
atendidas pela IBM”, disse. No
nicho das grandes companhias,
Kede terá como principal meta
ampliar a venda de projetos de

análise e gerenciamento de
grandes volumes de dados.

Na IBM desde 1993, onde en-
trou como estagiário, Kede acu-
mulou nos últimos anos expe-
riências que incluem três tempo-
radas nos Estados Unidos e pas-
sagens por cargos como o de di-
retor financeiro para o Brasil e,
depois, para a América Latina. No
ano passado, ele assumiu a vice-
presidência de serviços no Brasil,
área responsável por quase me-
tade da receita da IBM. Para Kede
a cara de “n o v i n h o” nunca foi um
problema no relacionamento
com clientes. “Acaba sendo um
motivo de descontração, uma
forma de quebrar o gelo”, disse.

Segundo Kede, o Brasil tem li-
berdade para criar os modelos
que considerar necessários para
executar a estratégia de cresci-
mento local. Ele cita, por exem-
plo, o acordo fechado com o gru-
po EBX no fim do ano passado. O
acordo envolveu a compra de
participação em uma empresa de
automação industrial, uma pare-
ceria para pesquisa e desenvolvi-
mento de tecnologia para o setor
de óleo e gás e um contrato de ter-
ceirização de serviços de TI. “Fo i
um formato inédito no mundo,
que a corporação achou interes-
sante para expandir a atuação no
setor. Vamos procurar mais des-
ses modelos alternativos”, disse.

Facebook sofre com falta de confiança
ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Robert Shiller, da Universidade de Yale: até o pintor de sua casa comprou ações

Rede social
Brad Stone
Bloomberg Businessweek,
de San Francisco

É verão no hemisfério Norte, e
as ações do Facebook estão tão
paradas quanto o ar. Os investi-
dores estão obcecados com tudo
o que não está indo bem na rede
social. Mark Zuckerberg não en-
controu uma maneira de ganhar
dinheiro com smartphones. De
sua base total de quase 1 bilhão
de contas ativas, vários milhões
são duplicatas, segundo a em-
presa. Além disso, outros poucos
milhões de contas podem, na
verdade, representar empresas
ou robôs de software automáti-
co — ou até animais de estima-
ção. Os funcionários estarão em
breve liberados para vender suas
ações em massa. Os altos execu-
tivos estão saindo.

Não muito tempo atrás — três
meses, na verdade — i nv e s t i d o r e s
viam oportunidades ilimitadas
no Fa c e b o o k e em suas irmãs de
rede social Zynga e Groupon. Pa-
ra o Facebook, especialmente, o
proverbial copo não estava meio
cheio, estava transbordando. A
empresa, certamente, tinha pro-
blemas, mas os investidores esta-
vam ansiosos por fazer a aposta
de longo prazo de que Zucker-
berg estava montando o ‘próxi -
mo Google’. Quando a ação al-
cançou a cotação de US$ 45, em
seu primeiro dia de transações,
em maio, a opinião dominante
começou a mudar. Desde esse pi-

co, o preço dos papéis despencou
para aproximadamente US$ 20, e
a Oferta Pública Inicial (IPO, pe-
las iniciais em inglês) se tornou
um símbolo de excesso de con-
fiança e de loucura.

Para o economista Robert Shil-
ler, da Universidade de Yale e autor
de “Irrational Exuberance”, a aluci-
nação em massa ficou evidente
quando um pintor que ele contra-
tou para pintar sua sala de jantar
comprou ações depois da IPO. “Es -
sa decisão de comprar papéis do
Facebook não foi uma decisão de
i nv e s t i m e n t o”, disse Shiller. “Foi a
decisão de ser mais do que apenas
um pintor. Agora ele se sente hu-
milhado por ela.” Shiller acrescen-
ta: “As pessoas não entendem que
estão sendo colhidas por um clí-
max de atenção pública.”

Esse é um fenômeno milenar:
uma bolha incha até que a com-
preensão de algo evidente a es-
toura. Durante a era das ponto-
com, uma década atrás, o grande

estouro ocorreu no segundo tri-
mestre de 2000, após uma série
de artigos céticos sobre avalia-
ções de empresas de internet. Pa-
ra o Facebook, o ponto de infle-
xão foi inusitadamente claro: du-
rante a semana da oferta, ele ele-
vou o número de ações e aumen-
tou o preço inicial para US$ 38.

Essas medidas podem ter sido
decisões racionais para maximi-
zar o dinheiro captado na IPO.
Mas, juntamente com os proble-
mas técnicos que se seguiram na
oferta na Nasdaq, as iniciativas
plantaram sementes de ansieda-
de das quais brotou o pânico
consumado. De repente, as bem-
documentadas dificuldades do
Facebook assumiram uma im-
portância muito maior. Cada
anúncio divulgado nos poucos
meses que se seguiram, sobre a
desaceleração do crescimento da
publicidade ou o uso de aplicati-
vos móveis, passou a ser visto
através de uma lente muito mais
pessimista. Agora, muitas pes-
soas parecem torcer animada-
mente pela aparição de novas es-
trelas da mídia social.

“As pessoas adoram assistir a
quedas de gigantes”, disse George
Loewenstein, professor de econo-
mia e psicologia da Universidade
Carnegie Mellon que estudou o pa-
pel da satisfação com a desgraça
alheia, situação conhecida em ale-
mão como “s c h a d e n f r e u d e” nos
mercados financeiros.

Culturalmente, o Facebook é o as-
sunto dominante das conversas no
‘círculo de comadres’ que é o Vale do
Silício. Embora seja pouco provável

que a avaliação declinante afete o
processo de implementação das em-
presas estreantes da região, já que os
cofres das empresas de compras de
participações estão plenamente
abastecidos, o Estado da Califórnia
está se preparando para o impacto.
O Departamento de Análise do Le-
gislativo prevê que as centenas de
milhões de dólares de impostos já
previstos no orçamento anual pode-
rão não se concretizar.

Há também extrema preocupa-
ção com uma série de períodos de
expiração, a vencer em breve, dos
contratos que vedam a venda de
ações concedidas a beneficiários
privilegiados. Após esse vencimen-
to, os funcionários do Facebook es-
tarão liberados para vender seus
papéis, fator que poderá reduzir
ainda mais a cotação das ações. No
universo pós-IPO do Facebook, o
medo gera medo.

Isso, sem subestimar completa-
mente os efeitos do ceticismo. O
Facebook e sua turma defrontam-
se, verdadeiramente, com dificul-
dades significativas. Zuckerberg e
sua equipe precisam criar produ-
tos para aparelhos móveis e recha-
çar da rede programas de spam au-
tomáticos. A Zynga, cujos jogos so-
ciais gratuitos permitem sua me-
lhor experiência nos PCs, está es-
pecialmente ameaçada pela mu-
dança para smartphones e pela
queda do interesse por passatem-
pos permanentes como o jogo
“Fa r m V i l l e”. O Groupon tem pela
frente a perigosa possibilidade de
que seus usuários e restaurantes se
cansem do modelo diário de com-
pra coletiva.

Também está claro que os círcu-
los de opinião exacerbaram o ceti-
cismo quanto às perspectivas des-
sas empresas. Os comentários des-
favoráveis, que se propagam com
velocidade crescente nos blogs e
nas próprias redes sociais, amplifi-
cam a corrente descendente a pon-
to de mesmo notícias boas serem
interpretadas negativamente.
Quando o Facebook correspondeu
às expectativas de Wall Street, no
mês passado, e divulgou um cresci-
mento de 32% da receita — resulta -
dos que teriam agradado os inves-
tidores da maioria das empresas de
US$ 4 bilhões ao ano —, o preço de
suas ações recuou mais 10%.

O Facebook e sua nova irmã
com capital recém-aberto podem
ser vistos como bem-sucedidos
ou como preparados para com-
bate e paralisados, e as perspecti-
vas mudam num piscar de olhos.
É como aquela clássica ilusão de
ótica, o Cubo de Necker, um dese-
nho de estrutura de arame perce-
bido pelo olho humano como tri-
dimensional. Se se examinar o cu-
bo de certa maneira, sua face
frontal estará na parte superior
direita. Piscando-se o olho, a face
frontal estará na parte inferior es-
querda. Mas não é culpa do cubo.
É apenas da sua maneira de ver.
(Tradução de Rachel Warszawski)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Empresas, p. B3.




