
A Intel negou um relatório no
qual seu CEO, Paul Otellini, te-
ria dito aos funcionários de Tai-
wan que o tão aguardado Win-
dows 8 não estará totalmente
pronto na data de lançamento,
dia 26 de outubro. Uma repor-
tagem da Bloomberg, veicula-
da no início da semana, credi-
tou a informa-
ção a um funcio-
nário da fabri-
cante de chips —
que pediu para
não ser identifi-
cado — que teria
participado de
uma reunião pri-
vada em Taipei.
Na ocasião, o executivo teria
apontado que várias melhorias
ainda precisariam ser feitas no
sistema operacional.

A fabricante emitiu um comu-
nicado dizendo que a informa-
ção da agência de notícias era
“sem fundamento”.

“Ontem, Intel Corporation di-
vulgou um comunicado em res-
posta a notícias infundadas sobre
comentários atribuídos ao seu
CEO, Paul Otellini, em uma reu-
nião com funcionários”, estam-

pou o documento, que prosse-
guia: “Temos uma longa e bem
sucedida história de trabalho
com a Microsoft. Esperamos que
isso prossiga com o Windows 8”.

A Intel afirmou que tem traba-
lhado lado a lado com a Micro-
soft para testar e validar o novo
sistema operacional, garantin-
do uma “experiência de alta
qualidade” aos usuários.

Otellini aparece no registro
dizendo: “O Windows 8 é uma
das melhores coisas que já
aconteceu para a Intel”, citan-
do a importância da interface

sensível ao to-
que, que vem pa-
ra uma posição
mainstream nos
dispositivos com-
putacionais, e no
advento dos Ul-
trabooks, tablets
conversíveis em
notebooks e ou-

tras inovações que chegam
nessa seara.

As apostas são altas para In-
tel e Microsoft, quando se proje-
ta o sucesso do Windows 8. Am-
bas as empresas vêm disputan-
do uma fatia do lucrativo mer-
cado de tablets, atualmente do-
minado por Apple e Google. A
Intel também enfrenta uma difí-
cil batalha contra a britânica
ARM, cujos processadores são
usados na maioria dos tablets e
smartphones de hoje. ■

A Major League Baseball
(MLB), principal liga de beise-
bol dos Estados Unidos, vai re-
ceber US$ 6,8 bilhões da Fox e
da Turner pelos direitos de
transmissão em TV das tempo-
radas americanas até 2021.

A Fox pagará o equivalente a
US$ 525 milhões por ano pelos
direitos de imagem, enquanto a
Turner investirá cerca de US$
325 milhões por ano, de acordo

com fontes que acompanham
as negociações. Os detalhes do
acordo ainda não foram revela-
dos pela entidade nem pelas
companhias envolvidas.

O acordo eleva o faturamento
da MLB com transmissões de te-
levisão para US$ 12,4 bilhões
num período de oito anos, in-
cluindo uma negociação igual-
mente bilionária com a ESPN,
empresa do grupo Disney. “Es-
tamos vivendo a era de ouro do
beisebol” , disse o conselheiro
Bud Selig, da MLB. “Estou mui-
to feliz em saber que continuare-
mos nosso relacionamento com
a Fox e com a Turner.

O novo acordo cobre o perío-

do entre 2014 e 2011, de acordo
com nota divulgada ontem pela
MLB. Além da primeira divisão,
o acordo também envolve a exi-
bição de jogos de outras duas sé-
ries. A Fox terá direito de trans-
mitir mais partidas do que Tur-
ner. As duas empresas terão di-
reito de exibir os jogos pela in-
ternet a assinantes de serviços
de TV a cabo ou por internet.

A cobertura de eventos espor-
tivos é a que mas gera receita
com transmissões via internet
ou por TV a cabo. A ESPN, por
exemplo, cobra US$ 5,13 de
seus assinantes por um jogo em
pay-per-view, de acordo com a
consultoria SNL Kagan. ■

Um tribunal dos Estados Uni-
dos suspendeu a proibição de
vendas no país do tablet Gala-
xy Tab 10.1, da Samsung Elec-
tronics. A suspensão das ven-
das do aparelho havia sido obti-
da pela Apple em meio a uma
disputa sobre patentes.

Uma liminar de suspensão
das vendas tinha sido determi-
nada antes do julgamento de
um mês que colocou a Apple
contra a Samsung e terminou
com vitória da companhia
americana em muitas de suas
queixas contra a fabricante
sul-coreana.

No entanto, o júri concluiu
que a Samsung não violou a pa-
tente que baseou a proibição
das vendas do tablet e por isso
a Samsung defendeu que a sus-
pensão deveria ser retirada.

A volta dos tablets da Sam-
sung ao mercado americano
pode ajudar a marca sul-co-
reana a ampliar suas vendas
no país na principal tempora-
da de compras do ano - Ação
de Graças e Natal.

“Estamos felizes com a deci-
são da corte hoje [ontem], que
atesta que não violamos ne-
nhuma patente de design da
Apple”, disse a Samsung em
comunicado.

Separadamente, a Samsung
informou ao mercado que vai
mover ação contra a Apple ale-
gando que o iPhone 5 infringiu
algumas de suas patentes.

Os dois maiores fabricantes
de smartphones do mundo es-
tão travando disputas judiciais
sobre patentes em pelo menos
dez países — numa dura queda
de braço pela supremacia des-
te mercado. A primeira batalha
judicial começou no ano passa-
do, quando a Apple processou
a Samsung em diversos países
— e um contra-ataque foi dado
à altura pela coreana.

Procurada, a Apple não se
manifestou sobre a derrota na
justiça da Califórnia. Também
não informou se recorrerá da
decisão. ■

Fox e Turner pagam US$ 6,8 bi por beisebol

Intel nega que novo
Windows esteja
ainda incompleto
Produto vai ser lançado na
próxima semana, mas já recebeu
críticas por possíveis falhas
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GE vai pedir novas inspeções de
turbinas GEnx às companhias aéreas

David Paul Morris/Bloomberg

Acordo com a ESPN eleva
receita com TV da liga para
US$ 12,4 bilhões em oito anos
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Fabricante sul-coreana informou
que vai processar rival por
violação de patentes do iPhone 5

Justiça americana libera
vendas do tablet da Samsung

A General Electric deve pedir às companhias aéreas para realizar
uma segunda rodada de inspeções em suas novas turbinas de aviões
após a identificação de falhas em um Boeing 747-8 e outro numa
aeronave 787 Dreamliner - ambos equopados com turbinas GEnx.
A Qatar Airlines informou que suspendeu a compra de pelo menos uma
dezena de Dreamliners até que o problema da turbina seja resolvido.

O Windows 8
foi considerado

uma das
“melhores coisas
que aconteceram

para a Intel”
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Galaxyvoltaàs lojas antesdatemporadadecomprasde fimdeano
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MERCADO DE GIGANTES

Participação mundial 
das principais marcas 
no segmento de tablets 

Fonte: empresas
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




