
Alguns fabricantes de celulares
estão discretamente estudando
alternativas ao sistema opera-
cional Android, implicado na
decisão do julgamento de pa-
tentes entre Samsung e Apple,
dizem observadores do setor, a
despeito de seus pronuncia-
mentos públicos de que mante-
rão a tecnologia em seus equi-
pamentos. O Android é desen-
volvido pelo Google, empresa
comandada por Larry Page. |

Há 10 dias, um tribunal ameri-
cano decidiu que alguns apare-
lhos com tecnologia Android da
Samsung violavam patentes da

Apple, o que representou sério
revés para a principal platafor-
ma de software para aparelhos
móveis, porque pode conduzir
a restrições de venda e a altos
encargos de licenciamento.

O impacto também pode atin-
gir fabricantes menores que
usam o Android, como a HTC,
ZTE e Sony. O Android é usado
em mais de dois terços dos smar-
tphones produzidos no mundo.

Huawei Technologies, Sony,
Lenovo e ZTE informaram que
continuavam a apostar na plata-
forma do Google, apesar da deci-
são. “(A decisão) não é relevan-
te para o que estamos fazendo”,
disse Chris Edwards, diretor de
desenvolvimento de negócios
da ZTE na Europa.

Mas à medida que o mercado
móvel amadurece e mais proces-
sos de patentes se tornam prová-
veis, alguns fabricantes come-
çam a buscar alternativas.

A Samsung, que usa diversas
plataformas de software mas ho-
je concentra suas atenções no
Android, anunciou um novo ce-
lular acionado pelo software
Windows Phone 8, da Micro-
soft, durante uma conferência
de tecnologia, se antecipando
ao lançamento de um novo celu-
lar Nokia equipado com o Win-
dows, na semana que vem.

As ações da Nokia, que for-
mou parceria com o Windows e
é seu principal usuário no setor
móvel, subiram depois do lança-
mento da Samsung. ■ Reuters

O novo Kindle Fire, da Amazon,
terá serviços de mapas forneci-
dos por meio de uma parceria
com a Nokia, afirmaram duas fon-
tes à Reuters, o que preencherá
uma lacuna nas capacidades do
tablet da varejista e deixará de la-
do o popular serviço do Google.

A Amazon lançará pelo me-
nos uma nova versão do tablet
Kindle Fire na próxima quinta-
feira. A companhia dotará o no-
vo modelo de capacidade de lo-
calização, o que requer ou um
chip de GPS ou um processo co-
nhecido como triangulação de
WiFi, disseram as fontes.

Os serviços de mapeamento,
recursos populares nos tablets,
tipicamente incluem mapas de
rua, informações sobre estabele-
cimentos próximos ao usuário e,
em certos casos, informações so-
bre trânsito. Podem também ser
usados para instruções de nave-
gação e com aplicativos de tercei-
ros como de serviços de viagens.

O tablet Google Nexus 7, que
concorre diretamente com o Kin-
dle Fire, conta com chips de GPS
para funções de mapeamento e
localização. O primeiro Kindle Fi-
re foi lançado ano passado e, ao
preço de US$ 199, custa 50% me-
nos que o Apple iPad mais bara-
to, o que ajudou o aparelho a con-
quistar aceitação rápida entre os
consumidores. Na semana passa-
da, a Amazon anunciou que os es-

toques do Kindle Fire estavam
completamente esgotados.

Os analistas dizem que o apa-
relho com tela de sete polega-
das ajuda nas vendas de mídias
digitais tais como livros eletrôni-
cos, o que impulsiona o cresci-
mento do varejo, a atividade
central da Amazon.

A companhia pode mostrar
versões maiores do Fire na quinta-
feira em Los Angeles, que concor-
rerão mais diretamente com o
iPad. Ainda que o Kindle opere
com uma versão mais antiga do
Google Android, adaptado pela
Amazon para criar um sistema
operacional próprio, o Google

Maps não está integrado ao apare-
lho. Isso significa que os usuários
só podem usar o Google Maps por
meio de um navegador de Web
ou de aplicativos de terceiros.
Um porta-voz da Nokia não co-
mentou o assunto e a porta-voz
da Amazon não respondeu pedi-
dos de comentários. ■ Reuters

As ações da Sharp caíram em
quase 13% na sexta passada, re-
percutindo o rebaixamento, pe-
la agência de classificação de cré-
dito Standard & Poor's , de seus
títulos à categoria “junk”, enfati-
zando a crescente preocupação
quanto à capacidade da compa-
nhia para pagar suas dívidas e
reanimar seus negócios.

A situação da Sharp piorou
após o presidente do conselho
da Hon Hai Precision Industry
deixar o Japão abruptamente,
acontecimento que alimentou in-
certezas sobre a esperada união
entre as duas empresas, que aju-
daria a garantir a viabilidade de
longo prazo da fabricante japo-
nesa de painéis LCD.

A Sharp, que também produz
telas para o iPhone e o iPad da Ap-
ple, está sofrendo devido à con-
corrência agressiva e à demanda
fraca por televisores. Ao mesmo
tempo, está na corrida para le-
vantar capital a fim de refinan-
ciar bilhões de dólares em dívi-
das. “A posição de liquidez da
empresa está se deteriorando”,
na opinião da Standard & Poor's.
A agência informou que a classifi-
cação BB+ dos títulos de dívida
da Sharp pode ter um rebaixa-
mento ainda maior. ■ Reuters

Fabricantes buscam alternativas ao Android

Empresa japonesa tenta
levantar capital para reduzir o
endividamento de curto prazo

Guerra de patentes entre Apple
e Samsung acelera busca por
novos sistemas operacionais
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GPS é novidade do Kindle Fire
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LIUe Norwegian Hull Club se unem para
atender indústria de petróleo brasileira

Investidores
têm dúvidas
sobre futuro
da SharpProduto da Amazon terá serviços de mapas fornecidos por uma parceria com a Nokia, o que vai

preencher uma lacuna na capacidade do tablet da varejista e deixará de lado o serviço do Google

A unidade brasileira da LIU (Liberty International Underwriters),
divisão de grandes riscos da Liberty Seguros, fechou acordo com
a seguradora norueguesa Norwegian Hull Club - NHC para ofertar
apólices para navios no mercado brasileiro. O objetivo das duas
companhias é atuar no segmento de embarcações especializadas
no atendimento à indústria do petróleo da costa brasileira.
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