
A Sony declarou que não vai se
deixar levar pela competição de
preços no segmento de tablets,
apesar dos diversos modelos de
baixo preço de outros fabrican-
tes, ao lançar um novo aparelho
este mês para tentar reduzir a dis-
tância que a separa da Samsung,
rival na categoria Android.

A Sony vai começar a vender
seu mais recente tablet nos Esta-
dos Unidos em 7 de setembro,
sob a marca Xperia, utilizada
em seus smartphones. A versão
de 16 gigabytes custará US$ 399
— o mesmo preço que a Sam-
sung cobra por um modelo equi-
valente e com a mesma resolu-
ção de tela. O iPad 2, da Apple, é
vendido pelo mesmo preço, e o
modelo mais recente da Apple,
com tela de alta resolução, tem
preço inicial US$ 100 maior.

“Não estamos pensando em
concorrer em preço nos ta-
blets”, disse o vice-presidente
executivo da Sony, Kunimasa Su-
zuki. Quando a Sony lançou
seus primeiros tablets, em abril
do ano passado, Suzuki afirmou
que o objetivo da companhia
era superar a Samsung e se tor-
nar a maior fabricante de ta-
blets Android em um ano.

Mas os tablets da empresa não
despertaram o interesse dos con-
sumidores e a Sony ainda não in-
gressou no grupo dos cinco maio-
res fabricantes, em um mercado
ainda dominado pela Apple.

“Era importante estabelecer
uma meta de liderança”, disse
Suzuki, que comanda os esfor-
ços da companhia japonesa pa-
ra fazer dos aparelhos móveis
uma de suas grandes fontes de
lucro, à medida que a produção
de televisores perde espaço.

O grupo japonês também
quer aumentar a venda de câme-
ras digitais e consoles de video-
games, e promover novos negó-
cios como o de equipamentos
médicos. Nos 12 meses até 31 de
março, a companhia teve prejuí-
zo líquido recorde de 455 bi-

lhões de ienes (US$ 5,8 bilhões).
O tablet mais recente da Sony,

que leva a marca Xperia para uni-
ficar os aparelhos móveis da em-
presa, chega a um mercado com
menos espaço que o encontrado
por seus antecessores. A Micro-
soft apresentou seu primeiro ta-
blet, o Surface, embora ainda não
tenha anunciado preços. O Xpe-
ria vai disputar a atenção dos con-
sumidores com tablets mais bara-
tos, como o Kindle Fire, da Ama-
zon, o Nexus 7, do Google, e o
Nook, da Barnes & Noble, todos
com preço de US$ 199. ■

A Apple distribuiu convites pa-
ra um evento em San Francisco
em 12 de setembro, preparando
o terreno para o amplamente es-
perado lançamento do iPhone
5. O convite tipicamente miste-
rioso dizia “Está quase aqui”,
exibindo o número 12 — corres-
pondendo à data do evento-
com uma grande sombra do nú-
mero 5, um sinal de que a quin-

ta versão do famoso smartpho-
ne poderia estar no horizonte.

O lançamento da nova versão
do iPhone está entre os eventos
mais assistidos do calendário da
indústria de tecnologia. O lança-
mento do iPhone, principal pro-
duto da companhia — que gera
mais que a metade de sua recei-
ta — deve ostentar uma tela
maior e mais definida, disseram
fontes ligadas ao desenvolvi-
mento do produto.

A nova tela, segundo essas
fontes, mediria quatro polega-

das. Vale lembrar que o display
da versão atual 4S tem 3,5 pole-
gadas. A ampliação das telas foi
uma constante entre os lança-
mentos da Apple, que iniciou a
saga dos iPhones em 2007 e que
revolucionou a indústria dos ce-
lulares. Alguns analistas dizem
que a tela maior pode ser uma
resposta à rival Samsung, cujos
telefones com grandes telas, do-
tados com o sistema Android ha-
viam ajudado a empresa a se tor-
nar a maior fabricante de smar-
tphones do mundo. ■ Reuters

A Amazon e a Epix (serviço de
distribuição de filmes on-line)
anunciaram um acordo de li-
cenciamento de três anos nos
EUA, aumentando a biblioteca
de filmes on-line Prime Ins-
tant Video, controlada pela va-
rejista. O acordo significa que
os assinantes da Prime Instant
Videos terão acesso aos filmes
de estúdios parceiros da Epix,
como Viacom, Paramount, Me-
tro-Goldwyn-Mayer e Lions
Gate Entertainment. O acordo
amplia o portfólio da Amazon
para 25 mil títulos.

O negócio surge enquanto o
acordo de US$ 200 milhões assi-
nado em 2010 entre Epix e Ne-
tflix pelos direitos de transmitir
filmes para seus clientes nos Es-
tados Unidos termina em setem-
bro. O acordo dobra o número

de títulos disponíveis para mais
de 25 mil filmes. O Prime Ins-
tant Video permite aos mem-
bros acesso a filmes e progra-
mas de televisão através de ins-
tant streaming.

A Amazon, controlada por Je-
ff Bezos. prepara o lançamento
de sua nova versão do tablet
Kindle, que deve ocorrer ainda
nesta semana e deve oferecer
um mês de assinatura gratuita
do serviço de vídeo Amazon Pri-
me. O pacote anual custará
US$ 79 e dará direito ao usuário
assistir a dois filmes ou episó-
dios de seriados por dia. Além
de competir com o serviço da
Netflix, a Amazon quer tomar
parte do mercado que hoje per-
tence ao iTunes, da Apple, que
comercializa vídeos, músicas e
outros aplicativos.

“O objetivo da Amazon no
mercado de tablet é manter a ba-
se de usuários em seu ecossiste-
ma, sem dar espaço para outros
concorrentes”, disse Edward
Williams, analista da BMO Capi-
tal Markets. ■ Com Reuters

O Starbucks, maior rede de ca-
fés do mundo, está oferecendo
a seus consumidores uma pro-
moção por meio da companhia
de ofertas diárias LivingSocial,
num voto de confiança pelo
principal rival do Groupon. O Li-
vingSocial, parcialmente con-
trolado pela Amazon.com, ofe-
recerá hoje um cartão de presen-
te no valor de US$ 10 pelo pre-
ço de US$ 5. Os clientes têm
seis meses para fazer uso do car-
tão, que pode ser utilizado em
todos os Estados Unidos. O Star-

bucks oferecerá a promoção pa-
ra membros de seu programa de
recompensas. A meta é vender
pelo menos um milhão de car-
tões. A ação do Groupon, maior
empresa de ofertas diárias do
mundo, acumularam perda des-
de sua oferta pública inicial
(IPO, na sigla em inglês) em
2011,gerando dúvidas sobre a
viabilidade de seu modelo de ne-
gócio. O presidente-executivo
do Starbucks, Howard Schultz,
foi membro do conselho de dire-
tores do Groupon. ■ Reuters
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Quinta geração do smartphone
deverá ter tela maior,
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Maior empresa de e-commerce
do mundo prepara-se para
competir com Netflix e Apple

A finlandesa Nokia anunciou que vai oferecer download gratuito
de músicas para os usuários de seu smartphone Lumia. A ação, que
só vale no território americano, tem como objetivo tentar aumentar
sua presença naquele país. Em 2001, a empresa tinha uma fatia de
32% de participação no mercado americano, hoje responde por cerca
de 2% das vendas de smartphones, segundo a Strategy Analytics.

Tim Kelly e Reiji Murai
Reuters

Edmund Lee e Sarah Frier
Bloomberg

NovotabletdaSonysechamaráXperiaeteráversãode 16gigas

Bezos:maisconteúdoparaa linhadetabletsdaAmazon

 Quarta-feira, 5 de setembro, 2012 Brasil Econômico 23

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.

odilio
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.

odilio
Text Box




