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Não é de hoje que o smartphone se tor-
nou objeto de desejo do mercado de 

celulares no Brasil e no mundo. Na lu-
ta pela preferência dos usuários, a Sam-
sung e a Apple têm superado com folga 
as ex-líderes de mercado Nokia e a Rese-
arch in Motion, fabricante da BlackBerry. 

Segundo dados coletados pelo IDC, em 
julho, a empresa sul-coreana e a criada 
por Steve Jobs — que travam uma longa 
batalha por patentes (leia mais ao lado) 
concentraram as vendas globais dos dis-
positivos no segundo trimestre de 2012. A 
Samsung lidera, com 32,6% de participa-
ção, enquanto a Apple conta com 16,9% 
do mercado. A Nokia, que deu origem ao 
mercado de smartphones, em 1996, com 
o modelo Communicator 9000, aparece 
em terceiro lugar, com 6,6% de market 
share. A BlackBerry vem em seguida, com 
4,8% — muito abaixo dos 11,5% que deti-
nha no mesmo período do ano passado.

A disputa se repete no mercado bra-
sileiro. Apesar de uma pesquisa da Niel-
sen apontar que apenas 12% dos celula-
res vendidos no País durante o primeiro 
semestre são smartphones, o segmento 
cresce a passos largos. “Em 2011 foram 
vendidas 8,9 milhões de unidades. A ex-
pectativa é encerrar o ano com 15,5 mi-
lhões de aparelhos vendidos”, prevê Bru-
no Freitas, analista do IDC. A consulto-
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ria estima que, até o fim de 2012, mais 
de 24% do mercado de celulares seja co-
berto por smartphones. 

Galaxy S3 x iPhone 5
Assim como no exterior, a Samsung es-

tá na liderança no Brasil. Roberto Soboll, 
diretor de produtos de telecom da Sam-
sung, credita a dianteira ao fato de a mar-
ca trabalhar bastante a imagem junto ao 
público-alvo, por meio de anúncios em 
rádio e TV, e também ao seu variado port-
fólio, que tem como produto estrela o Ga-
laxy S3, lançado no Brasil em junho. “Te-
mos cerca de 60 opções disponíveis. São 
produtos para qualquer usuário e qual-
quer bolso”, explica. O executivo não abre 
números, mas diz que o modelo teve de-
sempenho superior ao de sua antiga ver-
são, o S2, nos primeiros meses de venda. 

O lançamento do iPhone 5, que deve 
acontecer em 12 de setembro, nos Esta-
dos Unidos, acirrará ainda mais a dispu-
ta. Rumores apontam mudanças subs-
tanciais no aparelho, que deve vir com te-
la um pouco maior, espessura mais fina, 
compatibilidade com redes 4G LTE e co-
nexão sem fio NFC, que poderá ser usada 
para pagamentos. O frisson em torno do 
iPhone 5 se justifica por ter sido o último 
grande projeto de Steve  Jobs antes de sua 
morte, em 2011. No entanto, o aparelho, 

que deve chegar ao Brasil em novembro, 
parece não assustar a Samsung. “Temos 
um arsenal de produtos para competir”, 
afirma Soboll. A Apple, tradicionalmen-
te, não se pronuncia à imprensa.  

Nokia e BlackBerry correm por fora
A Nokia perdeu a liderança do mer-

cado brasileiro para a Samsung em 2011 
e, desde então, não reagiu. Para recupe-
rar a posição, a empresa apostou no lan-
çamento do Lumia, operado pelo siste-
ma Windows Phone 7 e o primeiro da 
parceria com a Microsoft. A companhia 
trabalha para rejuvenescer a marca e es-
tabelecer um elo com os consumidores 
de 25 a 35 anos. A empresa deve lançar 
um modelo com Windows 8 no mês que 
vem, próximo à apresentação do iPhone 
5. À Reuters, o presidente Stephen Elop 
não confirmou a informação e disse ape-
nas que a apresentação dos smartphones 
com Windows  8 deve ocorrer em breve.

Eduardo Tude, presidente do site Tele-
co, considera o movimento válido e acre-
dita que a Nokia tem condições de se in-
filtrar na briga entre Samsung e Apple, 
principalmente por ter equipamentos 
com tecnologia equivalente aos produtos 
das duas fabricantes e uma marca forte. 
Mas faz uma ressalva. “Vejo a questão do 
sistema operacional como uma dificulda-
de no crescimento das vendas. A perfor-
mance da Nokia vai depender muito do 
resultado das líderes”, afirma Tude. 

A Research in Motion, depois de amar-
gar sucessivas quedas nos lucros, tenta en-
contrar um lugar para o Blackberry. Mas 
ainda enfrenta desconfiança do mercado 
por adiar sucessivamente sua principal 
aposta, o sistema operacional BlackBer-
ry10, anunciado inicialmente para este 
ano, mas que só deve entrar em operação 
em 2013. Apesar da novidade, para Frei-
tas, do IDC, a RIM deve se manter longe 
dos primeiros colocados no ranking de 
vendas. “A Black Berry tem forte presença 
corporativa, mas o portfólio é reduzido, 
o que impacta quando o assunto são os 
usuários domésticos”, justifica o analista. 
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MERCaDo GloBal DE sMaRTPHoNEs
Android amplia a liderança entre os sistemas operacionais mais populares

Sistema 
operacional

Vendas* (2º 
trimestre 2012)

Participação  
(2ºtrimestre 

2012)

Vendas* 
(2ºtrimestre 

2011)

Participação  
(2ºtrimestre 

2011)

android 104,8 68.1% 50,8 46.9%

ios 26,0 16.9% 20,4 18.8%

BlackBerry os 7,4 4.8% 12,5 11.5%

symbian 6,8 4.4% 18,3 16.9%

Windows Phone 7/ 
Windows Mobile

5,4 3.5% 2,5 2.3%

linux 3,5 2.3% 3,3 3.0%

outros 0,1 0.1% 0,6 0.5%

*Em milhões de unidades
Fonte: IDC

O tempo esquentou nas batalhas 
judiciais que Apple e Samsung 
têm travado mundo afora. Depois 
de lutarem em tribunais no Reino 
Unido, Alemanha, Espanha, Holanda, 
Austrália, Japão e Coreia do Sul, as 
duas empresas se enfrentam agora 
em uma corte federal em San Jose, na 
Califórnia, próxima à sede da empresa 
fundada por Steve Jobs. 

Acusada pela Apple de copiar 
em seus smartphones e tablets, 
algumas patentes registradas pela 
concorrente, a Samsung partiu para 
o contra-ataque na semana passada, 
ao apresentar como testemunha 
um professor de engenharia de 
Harward, para quem o iPhone e o 
iPad violam duas patentes criadas 
pelos coreanos.  

A Apple, que pleiteia indenização 
em dinheiro e a proibição das vendas 
dos produtos da Samsung, diz que a 
acusação não tem fundamento. 

Com o julgamento caminhando 
para sua quarta semana, sem a 
perspectiva de um acordo entre as 
partes, a juíza Lucy Koh pediu que os 
executivos-chefes das duas empresas 
conversem pelo menos uma vez longe 
dos tribunais e tentem resolver o 
conflito antes que o júri comece a dar 
o seu veredito — o que deve acontecer 
a partir da terça-feira 21, quando cada 
empresa terá aproximadamente duas 
horas para suas considerações finais.  

“É tempo de paz”, disse Lucy, para 
quem o desenrolar do caso pode 
prejudicar tanto a Apple quanto a 
Samsung. “Vejo risco para os dois 
lados”, avaliou a magistrada. 

Nos tribunais, 
juíza pede "paz"

Ilustração do julgamento, que acontece 
na Califórnia, há três semanas

Hoje, a Apple, com o iPhone (acima), e a Samsung, com o Galaxy (à direita), respondem, juntas, por metade das vendas do mercado de smartphone, deixando as ex-líderes Nokia e BlackBerry para trás
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1523, p. 28, 20 ago. 2012.
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