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● A Samsung Electronics perdeu
ontem mais de US$ 12 bilhões
em valor de mercado, depois da
derrota para a Apple em um tribu-
nal dos Estados Unidos. Na Bol-
sa de Seul, a ação da Samsung
abriu em queda de 6,8% e fechou
em baixa de 7,5%, a 1,18 milhão
de wons (US$ 1.039,74), na
maior queda em um único dia em
quase quatro anos.

O declínio do valor da ação eli-
minou 14 trilhões de wons (US$
12,3 bilhões) da capitalização de
mercado da Samsung. Institui-
ções locais foram os maiores ven-
dedores de ações da Samsung,

abrindo mão de 286 mil ações
líquidas. Investidores estrangei-
ros, que detêm cerca de metade
dos papéis da empresa, e investi-
dores de varejo foram comprado-
res líquidos.

Analistas afirmaram que a der-
rota judicial aumenta a incerteza
sobre os futuros produtos da
companhia. “O contexto da derro-
ta neste caso é muito pior do que
o esperado”, incluindo o tama-
nho dos danos que a Samsung
agora pode enfrentar, afirmou
Song Myung-sup, analista da Hi
Investment & Securities.

Se a decisão provocar uma
proibição das vendas de produ-
tos da Samsung nos EUA, isso
começará a reduzir a receita da
empresa a partir do quarto tri-
mestre deste ano, acrescentou. /
DOW JONES NEWSWIRES

SAN FRANCISCO / BLOOMBERG NEWS

A Nokia e a Microsoft, ansiosas
para aumentar suas vendas ame-
ricanas de smartphones, podem
conseguir um muito necessário
impulso agora que a Samsung
Electronics enfrenta uma possí-
vel proibição e os fabricantes de
aparelhos portáteis estão sob
pressão para estudar alternati-
vas ao Android, do Google.

A juíza distrital Lucy Koh ava-
liará no próximo mês o pedido
de Apple de uma proibição das
vendas americanas de alguns
aparelhos da Samsung, a maior
fabricante de telefones Android.
Alguns fabricantes de equipa-
mentos que rodam o Android po-
derão recorrer a plataformas co-
mo Windows 8 da Microsoft pa-
ra evitar os tribunais, disse Caro-
lina Milanesi, da firma de pesqui-
sas Gartner.

“Estou certa de que usuários
do sistema Android estão se per-
guntando quanto tempo vai le-
var para se tornarem alvo da
Apple”, disse Milanesi. “Isso po-
de levar alguns fornecedores a
pensar no Windows Phone 8

(WP8) como uma alternativa.”
A decisão judicial permitirá que
a Apple defenda com maior vi-
gor sua propriedade intelectual,
disse o analista John Butler, da
Bloomberg Industries.

Oportunidade. A fabricante do
BlackBerry, Research in Motion
(RIM), possivelmente vai per-
der a oportunidade de se benefi-
ciar porque o primeiro dos no-
vos telefones BlackBerry 10,
com os quais está contando para
melhorar as vendas, não vai che-
gar antes do primeiro trimestre
do próximo ano, segundo Hora-
ce Dediu, um ex-analista da No-
kia que hoje toca uma empresa
de pesquisa do setor de telefonia

móvel, Asymco.com.
Dediu acredita que a Micro-

soft poderá ser a maior ganhado-
ra. A companhia já venceu dispu-
tas de patentes com a usuária de
Android, Motorola Mobility,
que pertence ao Google. A Micro-
soft também ganhou decisões

que baniram importações ameri-
canas de alguns aparelhos Moto-
rola e limites sobre as vendas de
alguns produtos da companhia
na Alemanha.

“A Microsoft pode procurar to-
das essas contas e dizer: ‘Permi-
tam-me lembrá-las de novo do
custo do Android’”, disse Dediu.
“O que a Microsoft sempre teve
dificuldade foi fazer esses forne-
cedores mudarem.” A Samsung
vende dezenas de modelos de te-
lefone Android segundo seu site,
ante apenas três da Microsoft.

A Microsoft também poderá
alardear que oferece proteção le-
gal que o Google, ao oferecer o
Android de graça a fornecedo-
res, não forneceu, disse Dediu.

“Com os telefones Windows,
você está protegido de ações judi-
ciais sobre propriedade intelec-
tual porque quem processar vai

se haver com a Microsoft”, disse
ele. “A Microsoft pode fazer isso
porque ela realmente tem sua
propriedade intelectual muito
bem resolvida.”

A Nokia decidiu se associar à
Microsoft no ano passado, após
abandonar sua envelhecida pla-
taforma Symbian que não conse-
guiu ser páreo para os dispositi-
vos iPhone, da Apple, e Android.
A participação da Nokia no mer-
cado global de telefones móveis
caiu para 20% no último trimes-
tre, ante 23 % de igual trimestre
do ano passado, segundo a con-
sultoria Gartner.

A participação de mercado da
plataforma Android, do Google,
subiu 21 pontos porcentuais, pa-
ra 64%, enquanto o sistema ope-
racional iOS, da Apple, ficou
com 19%. / TRADUÇÃO DE CELSO
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Nokia e Microsoft podem ser beneficiadas
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Apple quer proibir
venda de produtos
da Samsung
Fabricante do iPhone entrou na Justiça americana com pedido
para que oito produtos da concorrente sejam tirados do mercado

Valor de empresa
sul-coreana cai
US$ 12 bilhões

Entenda. Os motivos da briga
entre a Apple e a Samsung
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Receio. Gica sempre achou o e-commerce caro e complexo

Em parceria com o
MercadoLivre, projeto
deve impulsionar 3 mil
novos negócios virtuais
em 12 meses

Semelhança. O iPhone 4s (E), ao lado do Galaxy S III: Apple alega danos à concorrência

Renato Jakitas

Respaldados pelo crescimento e
pelos resultados financeiros dos
sites de comércio eletrônico no
Brasil, o Sebrae e o Grupo Merca-
doLivre lançam hoje uma ferra-
menta para construção de lojas
virtuais para micro e pequenos
empreendedores.

Batizada como Primeiro
E-commerce (www.primeiroe-
commerce.com.br), a platafor-
ma vai permitir que qualquer em-
presário tire do papel seu proje-
to virtual, às vezes engavetado
pelos custos da operação e tam-
bém pela falta de conhecimento

sobre a área.
O acesso e o processo de cria-

ção da página virtual são gratui-
tos. No entanto, a cada venda
concretizada serão cobrados
4,99% sobre o valor pago pelo
cliente final. O montante é refe-
rente aos custos das transações
financeiras, que são chancela-
dos pelo MercadoPago, platafor-
ma de pagamento pela internet
do MercadoLivre.

“A experiência de abrir a loja
vai ser mais ou menos como
montar um perfil em uma rede
social. O tempo de criação vai de-
pender do número de fotos e do
tipo de informação que a pessoa
vai inserir ali”, afirma Helisson
Lemos, diretor geral do Merca-
doLivre no Brasil. “Eu já vi gente,
em testes aqui dentro na empre-
sa, montar uma loja dentro do
Primeiro E-Commerce em me-
nos de cinco minutos”, conta o
executivo, que vai oferecer ao

empresário quatro modelos de
loja e cerca de 200 opções de pla-
nos de fundo para a composição
da loja online.

Segundo Luiz Barretto, presi-
dente do Sebrae, a expectativa é
de que nos primeiros 12 meses
pelo menos 3 mil negócios tradi-
cionais lancem versões online
por meio da plataforma. “Nos úl-
timos anos, esse mercado no Bra-
sil vem crescendo na casa dos

20%, segundo pesquisas que rea-
lizamos. O e-commerce regis-
trou R$ 14 bilhões em 2010, che-
gou a R$ 18,7 bilhões no ano pas-
sado e, para 2012, a gente espera
R$ 23 bilhões”, afirma.

Barretto também chama aten-
ção para a necessidade de formu-
lar uma estratégia antes da ade-
são ao Primeiro E-commerce. Pa-
ra ele, não é qualquer empresa
que pode entrar nesse segmen-

to. “É uma ferramenta mais para
pequena empresa do que para o
microempresário e o empreen-
dedor individual. O empreende-
dor precisa ter bem claro que se
entrar e não for bem-sucedido,
pode comprometer a imagem do
negócio. Um risco que o peque-
no empresário não pode correr”,
alerta.

Além da estrutura para ven-
der, a plataforma oferece um ca-
nal de vídeos com informações,
capacitação e dicas sobre o se-
tor. “São cursos que explicam o
bê-á-bá do comércio eletrônico.
De gestão à operação, passando
por gerenciamento financeiro,
marketing e comunicação”, con-
ta Lemos, do MercadoLivre.

Processo complicado. O re-
ceio de ingressar em um univer-
so que não domina, aliado aos
custos envolvidos, foram justa-
mente os motivos que afastaram
a empresária Gica Mesiara das
vendas na internet.

Há dez anos ela deixou uma
carreira bem sucedida no merca-
do financeiro para abrir a Qua-
dro Vivo, empresa especializada
em projetos sob medida de jar-
dins verticais, com destaque pa-
ra os quadros e telas que não
emolduram desenhos tradicio-

nais, mas combinações de plan-
tas.

Com faturamento em torno
de R$ 4 milhões, a empresária
idealizou uma série de produtos
para serem vendidos exclusiva-
mente na internet, mas não en-
controu no canal a motivação pa-
ra seguir em frente.

“Achei tudo muito complica-
do. Tinha de procurar o cara pa-
ra fazer o site, a empresa para o
sistema de pagamento, estabele-
cer a logística. Resolvi abortar a
ideia”, lembra.

Ao saber da nova plataforma, a
empresária diz que analisa recon-
siderar a decisão. “Achei a ideia
muito boa para o que preciso. A
internet pode me dar escala pa-
ra, por exemplo, uma linha de
produtos de bricolagem. Vamos
analisar com calma para con-
cluir o que faremos.”

NOVA YORK

A Apple entrou formalmente
ontem com um pedido para
impedir a venda de oito apare-
lhos da Samsung, dias depois
de a empresa sul-coreana ter
sido condenada a pagar uma
indenização de US$ 1 bilhão
por infrações de patentes.

No processo aberto no Tribu-
nal Distrital do Norte da Califór-
nia, a Apple diz buscar uma or-
dem preliminar para encerrar a
venda de produtos da Samsung,
dentre eles modelos dos smart-
phones Galaxy e Droid. A Apple
diz no processo que se reserva o
direito de buscar a proibição per-
manente da venda dos aparelhos
da Samsung, mas ofereceu uma
lista “adaptada” de oito deles pa-
ra “tratar de uma parte dos da-
nos imediatos e irreparáveis que
a Apple está sofrendo”.

A empresa americana terá de
convencer a juíza Lucy Koh de
que vai sofrer danos irreparáveis
se os produtos indicados perma-
necerem no mercado. Embora a
lista não contenha os últimos
produtos da Samsung, muitos
ainda estão disponíveis em ope-
radoras de telefonia móvel e em
lojas online, como a Amazon.

A vitória da Apple deu mais pe-
so às afirmações da empresa de
que sua rival sul-coreana copiou
produtos como o iPhone. A deci-
são também deve afetar uma sé-
rie de participantes do mercado

de dispositivos móveis, dentre
eles o Google, já que os modelos
Galaxy e Droid da Samsung
usam software fornecido pelo
Google. Representantes da Sam-
sung e do Google não foram en-
contrados para falar sobre o as-
sunto.

As ações da Apple subiram
1,88% ontem em Nova York, fe-
chando cotadas a US$ 675,68.

Histórico. Em agosto de 2010,
poucos meses depois que a Sam-

sung Electronics lançou seu
smartphone Galaxy, uma equipe
de advogados da Apple foi à Co-
reia do Sul.

Steve Jobs, o cofundador da
companhia morto em 2011, já ha-
via dito a executivos da Sam-
sung, em uma reunião semanas
antes, que considerava o Galaxy
S, baseado no sistema operacio-
nal Google Android, uma cópia
ilegal do iPhone. Mas dado o for-
te relacionamento de negócios
entre as duas empresas – a Sam-

sung é um dos principais fornece-
dores da Apple – uma solução ne-
gociada parecia provável.

Os advogados da Apple foram
muito diretos. O segundo slide
de sua apresentação afirmava
que o Android havia sido criado
para levar empresas a imitar o
design e a estratégia de produto
do iPhone. Mas a reunião não
correu bem, de acordo com uma
pessoa que conhece bem o caso.
Os advogados da Samsung se irri-
taram com a acusação de cópia, e

mencionaram diversas patentes
da empresa que alegaram estar
sendo usadas pela Apple sem au-
torização.

A reunião revelou um desacor-
do fundamental entre as compa-
nhias e preparou o terreno para
uma amarga disputa de patentes
em múltiplos países, que resul-
tou sexta-feira no veredicto de
que a Samsung violou patentes
da Apple.

A Samsung anunciou que re-
correrá, e a batalha mundial de

patentes entre as companhias es-
tá longe de acabar. A maioria dos
processos de patentes é decidi-
da por acordo, mas Samsung e
Apple divergiram em questões le-
gais complexas. / DOW JONES

NEWSWIRES e REUTERS

● Novo alvo

Analistas de mercado
apontam que fabricantes
podem escolher o
Windows Phone 8 como
alternativa ao Android

● Compras virtuais

CAROLINE MILANESI
ANALISTA DA GARTNER
“Estou certa de que usuários
do sistema Android estão
se perguntando quanto
tempo vai levar para se
tornarem alvo da Apple.”

R$ 23 bilhões
deve ser o faturamento das lojas
virtuais no Brasil em 2012

20%
é o crescimento anual do setor
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