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APPLE X SAMSUNG O cabo de guerra continua...

O mercado de smartphones e ta-
blets foi balançado nos últimos
quatro dias pela disputa sobre
patentes entre Apple e Sam-
sung Electronics, iniciada em
2011. Enquanto a americana, vi-
toriosa, ganhou cerca de US$ 10
bilhões em valor de mercado on-
tem, a derrotada perdeu US$ 12
bilhões. E agora, a Apple quer
que vendas de aparelhos da ri-
val sejam banidas.

Na última sexta-feira, a Apple
ganhou uma ação de US$ 1,05 bi-
lhão contra a Samsung, confor-
me decisão de um tribunal da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos, su-
pervisionado pela juíza Lucy
Koh. Os nove jurados decidiram
que a empresa sul-coreana vio-
lou deliberadamente seis de sete
patentes de celulares e tablets
apresentadas pela Apple.

O mercado repercutiu a notí-
cia com uma alta de 1,88% nas
ações da Apple negociadas na
Nasdaq, para US$ 675,68, rea-
ção que foi acompanhada pela
empresa. Em no-
ta, a administra-
ção disse que
“quantidade de

provas apresen-
tadas duran-

te o jul-

gamento mostrou que a cópia
da Samsung foi muito mais pro-
funda do que nós sabíamos”.

O valor estipulado não chega
à metade do que a Apple havia
pedido, entre US$ 2,5 bilhões e
US$ 2,75 bilhões. Agora, a com-
panhia americana entrou com
pedido no mesmo tribunal para
impedir a venda de oito mode-
los de smartphones da Sam-
sung. Em junho, a Apple conse-
guiu que as vendas do Galaxy
Tab 10,1 fossem proibidas. A ex-
tensão da proibição de vendas
somente será julgada no dia 20
de setembro.

O negócio de Mobile Commu-
nications da Samsung liderou o
crescimento da empresa no se-
gundo trimestre deste ano, com
20,52 trilhões de wons em recei-
ta. A proibição, caso aconteça,
será efetiva somente nos Esta-
dos Unidos. De acordo com o
analista Michael Bang, do Gold-
man Sachs, a possível liminar pa-
ra impedir a comercialização “re-
presentaria menos de 5% dos
embarques de smartphones da
Samsung Electronics no primei-

ro semestre de
2012”. Apesar des-
sa visão relativa-
mente otimista,
as ações da empre-
sa caíram 7,5% na
segunda-feira na
bolsa coreana, pa-
ra 1.180.000 won.

Em relação à ação movida pela
Samsung em contrapartida, os ju-
rados decidiram que nenhuma
das cinco patentes apresentadas
foi violada. A empresa sul-corea-
na disse em comunicado que “o
veredicto não deve ser visto co-
mo uma vitória da Apple, mas
uma perda dos consumidores
americanos”. Para a Samsung, a
decisão irá prejudicar o ambien-
te competitivo e poderá gerar
preços maiores. “É lamentável
que a lei de patentes possa ser
manipulada para dar a uma em-
presa um monopólio sobre os re-
tângulos com cantos arredonda-
dos, ou tecnologia que está sen-
do melhorado a cada dia pela
Samsung e outras empresas”,
completou. A Samsung irá agir
imediatamente contra a decisão
e, se não obtiver sucesso, irá re-
correr à Corte de Apelações.

De acordo com André Bastos,
do escritório de advocacia Kasz-
nar Leonardos, a questão pode
ser resolvida com a venda de li-
cenças da Apple para a Sam-
sung. Porém, a guerra travada
pelas duas empresas pode, den-
tro dos Estados Unidos, embasar
outras disputas, já que a legisla-
ção se baseia em jurisprudência.

A disputa é vista pelo merca-
do como uma forma indireta de
a Apple barrar o avanço do siste-
ma Android, do Google, já que
entrar em conflito direto com o
gigante seria prejudicial. ■

Giulia Camillo
gcamillo@brasileconomico.com.br

Editora: Rachel Cardoso rcardoso@brasileconomico.com.br

David Paul Morris/Bloomberg

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

Na guerra de patentes, Apple
tenta barrar vendasda Samsung

Proibição da
venda de modelos
teria impacto de

menos de 5% nos
embarques da

Samsung

Depois de parecer favorável, gigante quer que comercialização
de oito modelos da sul-coreana seja proibida nos Estados Unidos

Cook,daApple:desempenhodaempresamelhorasobseucomando
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Após decisão, ações da
rival Nokia — fabricante

do Windows Phone, rival
do Android — sofreram
um impacto positivo,
disparando mais de 10%.

A Samsung irá agir
imediatamente

contra a decisão e, se
não obtiver sucesso na
iniciativa, vai recorrer
à Corte de Apelações.
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Samsung e Apple também brigam na 
Justiça da Austrália, Alemanha
e Coreia do Sul

Na Justiça dos EUA, serão definidos, no
dia 20 de setembro, quais produtos da 
Samsung terão as vendas suspensas
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Após a vitória judicial da Apple
sobre a Samsung na briga por
patentes, o mercado traça cená-
rios diante dos possíveis refle-
xos da decisão nas demais fabri-
cantes de smartphones. A rival
Nokia sofreu impacto positivo
ontem, quando suas ações che-
garam a disparar mais de 10%,
e a expectativa é que o Windo-
ws Phone, sistema arquiinimi-
go do Android, usado pela Sam-
sung, saia bastante fortalecido
desta batalha. A RIM, dona do
Blackberry, que hoje tem um

sistema próprio considerado ul-
trapassado, também busca de-
senvolver uma alternativa para
competir neste nicho.

Carolina Milanesi, vice-pre-
sidente de pesquisa do Gart-
ner, acredita que há a possibili-
dade dos fornecedores de smar-
tphones apostarem suas fichas
no sistema operacional da Mi-
crosoft a partir de agora. “Os
fabricantes devem começar a
ver o Windows Phone como
uma opção mais segura no mo-
mento. Não está claro se a Ap-
ple irá atrás de outros fornece-
dores que utilizam o ecossiste-
ma Android”, afirma.

Para Scott Sutherland, analista
da Wedbush, a possível proibição
de vendas de modelos da Sam-
sung seria “um duro golpe para o
sistema do Google”. Por outro la-
do, por ser muito diferente do
iOS, da Apple, o Windows Phone
estaria mais “blindado” contra
processos por patentes, o que po-
de contar como um ponto positi-
vo na luta da Microsoft por espa-
ço no mercado de sistema opera-
cional móvel. Com o fortaleci-
mento do Windows Phone, a
Nokia, principal fabricante parcei-
ra, pode ser beneficiada indireta-
mente. Em termos de vendas, po-
rém,ainda é cedo para projetar.■

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, prometeu on-
tem que os smartphones produ-
zidos no Brasil serão desonera-
dos antes do Natal de 2012. O
objetivo é ampliar o alcance da
rede 4G no país e, assim, au-
mentar o número de usuários
de internet móvel.

A chegada dessa tecnologia de-
ve melhorar consideravelmente
a qualidade do tráfego, que repre-
senta a principal fonte de quei-
xas dos usuários. O problema é o
preço, considerado alto demais
para os padrões brasileiros. A es-
tratégia do gover-
no é incluir os apa-
relhos na “Lei do
Bem”, que desone-
ra os computado-
res e tablets.

O prazo foi re-
velado durante
um almoço com
empresários do
Lide — Grupo de Líderes Empre-
sariais — em São Paulo. Bernar-
do disse ainda que os consumi-
dores poderão comprar apare-
lhos por até R$ 200. “A internet
será tão presente na vida das
pessoas como o celular e a ener-
gia”, prometeu.

Segundo o ministro a meta é
que até o final de 2014 pelo me-
nos 70% das casas brasileiras te-
nham conexão. Em 2011, o nú-
mero de “conectados” cresceu
78% no Brasil.

O governo começa essa sema-
na a selecionar 12 mil usuários
de internet para que eles ava-

liem o padrão de qualidade da
rede. As “cobaias” são parte do
plano de qualidade que começa
a vigorar em outubro.

O ministro também falou sobre
a suspeita de que a operadora Tim
tenha derrubado de propósito as
ligações dos clientes do plano pro-
mocional Infinity, que permite li-
gações com um preço fixo inde-
pendente do tempo da conversa.
“Eu torço para que isso não seja
verdade. Se uma ligação caísse
três vezes o preço dela de R$ 0,25
seria triplicado. Se for constatado
que foi deliberado, o caso entra na
esfera policial. O consumidor me-
rece ser tratado como rei”.

Cronograma
O calendário do governo para a
implementação da nova rede 4G
foi atrelado a Copa das Confede-

rações, a Copa do
Mundo e aos Jo-
gos Olímpicos.
“Até o final de
2013, todas as ca-
pitais que rece-
bem a Copa das
Confederações já
contarão com o
serviço”, afirmou

Paulo Bernardo. A frequência do
4G que será usada pelo Brasil é
de 2,5 GHz. Trata-se do mesmo
padrão da Europa e da China,
que é diferente do americano. Se-
gundo dados oficiais, no ano pas-
sado 17% dos brasileiros acessa-
ram a internet por meio de apare-
lhos celulares. "Vamos universa-
lizar a internet até 2016 ou
2017". Durante o almoço do Li-
de, o ministro aproveitou para
bater duro na carga tributária do
setor de telecomunicações no
Brasil. Ele classificou como “al-
tíssimo” os impostos que inci-
dem sobre a atividade. ■

●

Ministro promete desonerar
smartphones até o Natal

Frederic J. Brown/AFP

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br
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Infografia: Alex Silva

Nokia pode ganhar
impulso com decisão

Meta é ampliar acesso de
brasileiros à internet móvel e
o alcance da rede 4G no país

➤

Estratégia do
governo é incluir
aparelhos na Lei

do Bem, que
desonera os

computadores

LEIA MAIS

Temor por novos processos contra parceiros do sistema Android deve
fazer o mercado considerar o Windows Phone uma opção mais segura

StephenElop,presidentedaNokia: fabricanteapostanoWindowsPhonepararecuperar participação
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