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Apple pode
revelar iPad
‘mini’ no dia 23

Tablet da Microsoft será
US$ 100 mais barato que o iPad

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Para incentivar as operadoras a
compartilhar as torres de ante-
nas da quarta geração (4G) de
telefonia, o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, suge-
riu ontem a possibilidade de dar
um desconto nas taxas pagas pe-

las companhias anualmente por
essas estruturas, quando com-
partilhadas. O ministro pediu
que a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) estude a
melhor forma de fazer essa deso-
neração.

“Cada torre paga anualmente
cerca de R$ 1.400 a R$ 1.500 de
taxa de fiscalização, por exem-
plo. Poderíamos reduzir isso pe-
la metade, ou 60%, caso a estru-
tura seja compartilhada”, afir-
mou Bernardo. “Considerando
que vamos precisar de 30 mil a
40 mil novas antenas nos próxi-
mos anos para o 4G, o desconto

para o setor seria considerável”,
completou. O ministro disse
acreditar que a mudança possa
ser feita por meio de um simples
regulamento da Anatel, sem pre-
cisar de alterações na legislação.

Durante ato de assinatura dos
contratos do 4G na sede da agên-
cia reguladora, Bernardo disse
que as perspectivas para o merca-
do brasileiro de telecomunica-
ções são muito positivas para os
próximos anos, mas ponderou
que a carga tributária do setor
ainda é muito alta. “Precisamos
trabalhar para baixar esse custo.
Temos feito alguns esforços nes-

se sentido junto ao Congresso. A
desoneração dos smartphones é
um exemplo”, concluiu.

Pioneiro. O presidente da Ana-
tel, João Rezende, destacou que
o Brasil é o primeiro país latino-
americano a entrar no 4G. “Vive-
mos um momento no qual o mer-
cado de redes sociais e aplicati-
vos demandam mais banda de da-
dos e mais espectro, e o Brasil
tem todas as condições de estar
na vanguarda do desenvolvimen-
to tecnológico de telecomunica-
ções.”

Segundo ele, a indústria do se-

tor deve investir cerca de R$ 4
bilhões no País nos próximos 24
meses, com novas contratações
graças à obrigação de conteúdo
nacional na implementação das
redes. O serviço 4G deve estar
funcionando até abril de 2013
nas cidades onde ocorrerão jo-
gos da Copa das Confederações
e até o fim de 2014 em todas as
sedes e subsedes da Copa.

Rezende lembrou que a Anatel
deve aprovar em breve o Plano
Geral de Metas de Compartilha-
mento (PGMC), com regras
mais específicas para o uso co-
mum de infraestrutura.

Antena de 4G compartilhada pode pagar taxa menor
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SAN FRANCISCO

A Apple está distribuindo convi-
tes para um evento marcado pa-
ra a próxima terça-feira, dia 23,
em um teatro da cidade de San
José, na Califórnia, com o título
“temos um pouco mais a mos-
trar para você”. A expectativa é
de que a empresa lance uma ver-
são menor do iPad, já apelidada
pelo mercado de “iPad mini”.

Segundo o Wall Street Journal,
os fornecedores da Apple come-
çaram a produzir componentes
para um novo tablet, menor do
que o iPad atual. O jornal tam-
bém informou que a empresa já
teria encomendado 10 milhões
de unidades da novidade.

Segundo rumores que circu-
lam em blogs especializados em
tecnologia, o novo tablet teria
uma tela entre 20% e 30% menor
do que a do iPad tradicional, que
tem 10 polegadas. Tanto Kindle
Fire (da Amazon) quanto Nexus
7 (do Google) têm um display de
7 polegadas.

O novo modelo deverá chegar
para competir com tablets de pe-
queno porte lançados pelo Goo-

gle e pela Amazon. Outro alvo do
“mini iPad” é também o Surface,
da Microsoft, cujas vendas estão
marcadas para começar no próxi-
mo dia 26 (sexta-feira da próxi-
ma semana).

O local escolhido para o lança-
mento é incomum. Normalmen-
te, a Apple promove eventos de
lançamento de produtos em sua
sede, no município californiano
de Cupertino, ou então em San
Francisco.

A especulação em torno em
um tablet menor já vem ocorren-
do há alguns meses. Alguns acre-
ditavam que o aparelho pudesse
até ser anunciado junto com o
iPhone 5, apresentado no último
dia 12 de setembro, em San Fran-
cisco.

Opinião. Publicamente, Steve
Jobs, fundador da Apple morto
no ano passado e posteriormen-
te substituído por seu “braço di-
reito” Tim Cook, sempre conde-
nou a produção de um iPad me-
nor. Ele dizia que todos os ta-
blets de tamanho inferior ao
iPad estariam mortos quando
lançados.

Mas uma troca de e-mails en-
tre executivos da Apple, revela-
da durante a disputa judicial en-
tre Apple e Samsung, mostrou a
abertura da companhia para a
ideia de um tablet de sete polega-
das. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

BlackBerry vira a ‘ovelha
negra’ dos smartphones
Antes sinal de status, modelo sai de moda e perde espaço para iPhone e aparelhos Android

SEATTLE

A Microsoft definiu o preço de
seu tablet Surface abaixo de ver-
sões comparáveis do iPad, sinali-
zando sua intenção de brigar pa-
ra conquistar participação no
crescente mercado.

A maior companhia de softwa-
re do mundo, que anunciou sua
entrada na produção de compu-
tadores em junho, afirmou que
vai vender uma versão Wi-Fi, de
32 gigabytes (GB) de memória,
do tablet por US$ 499, contra
US$ 599 para o modelo compará-
vel do novo iPad, da Apple.

O tablet da Microsoft, que é
mais comprido e ligeiramente
mais pesado que o iPad, começa-
rá a ser vendido no próximo dia
26, coincidindo com o lançamen-
to do novo sistema operacional
Windows 8, que traz recursos de

comandos por toques na tela.
Um número limitado de tablets
estará disponível para pré-enco-
menda no site da Microsoft a par-
tir da próxima terça-feira.

A companhia espera que o Sur-
face, junto com tablets com Win-
dows produzidos por outros fa-
bricantes, desafie a dominância
da Apple no segmento. A criado-
ra do iPad tem hoje 70% do mer-
cado de tablets.

A popularidade do iPad demo-
liu o mercado dos netbooks e
atingiu as vendas de PCs maio-
res, reduzindo a participação do
Windows.

Baseado em chip Nvidia proje-
tado pela ARM Holdings, o Surfa-
ce vai executar uma versão sim-
plificada do Windows 8, que não
é compatível com aplicações an-
tigas da Microsoft.

Entretanto, o tablet terá ver-

sões novas de programas do
pacote Office, como Word,
PowerPoint e Excel, e vai in-
cluir jogos do Xbox e aplicati-
vos de vídeo e música.

O Surface, que tem duas câ-
meras e uma porta USB, terá
conectividade apenas por Wi-
Fi. A Microsoft não fez men-
ção sobre uma versão com re-
cursos de telefonia móvel.

Além do modelo básico, a
Microsoft também vai ofere-
cer um modelo de 32 gigaby-
tes equipado com uma capa
que funciona como teclado
por US$ 599 e uma versão de
64 GB por US$ 699, mesmo
preço da versão Wi-Fi de 64
GB do novo iPad.

Barato. Desde o anúncio da
entrada no segmento, alguns
analistas do mercado vinham
especulando que a Microsoft
poderia oferecer preços ainda
mais baixos para competir
com o iPad 2, que custa US$
399, ou com produtos como o
Kindle Fire HD, da Amazon, e
o Nexus 7, do Google, que tem
preço a partir de US$ 199.

Uma segunda linha do Sur-
face, mais pesada e voltada pa-
ra a categoria de laptops leves
chamada de “ultrabooks”, te-
rá chips Intel e deve chegar ao
mercado dentro de alguns me-
ses. / REUTERS

Rejeição. A
vendedora
Rachel
Crosby diz
‘sentir’
vergonha
de seu
smartphone

Aparelho, chamado
Surface, começará a
ser vendido no próximo
dia 26 e virá equipado
com o novo Windows 8

Nicole Perlroth
THE NEW YORK TIMES

Rachel Crosby, representante
de vendas em Los Angeles, fala
do seu telefone BlackBerry co-
mo se estivesse se referindo a
um parente incômodo. “Te-
nho vergonha dele”, disse Ra-
chel, que parou de usar seu
aparelho em festas e conferên-
cias. Ela diz que, nas reuniões,
coloca seu BlackBerry escondi-
do sob o iPad, temendo que os
clientes o vejam e a julguem.

Antes o BlackBerry era exibi-
do orgulhosamente pela elite e
os abastados, mas aqueles que
ainda o usam dizem que o apare-
lho virou imã para zombarias e
escárnio das pessoas que usam
o iPhone e os mais novos apare-

lhos Android. A RIM - Research
in Motion pode ainda ter suces-
so vendendo seus aparelhos
BlackBerry em países como Ín-
dia e Indonésia, mas, nos Esta-
dos Unidos, a companhia detém
hoje menos de 5% do mercado
de smartphones – uma forte que-
da em comparação com os 50%
de três anos atrás.

O futuro da RIM depende do
novo telefone que será lançado
no próximo ano; ela registrou
um prejuízo de US$ 753 milhões
no primeiro semestre, em com-
paração com um lucro de mais
de US$ 1 bilhão há um ano.

Eis alguns dos mais recentes
sinais da perda de prestígio:
uma dos primeiras medidas que
Marissa Mayer adotou ao ser no-
meada presidente do Yahoo pa-

ra restaurar a imagem da compa-
nhia foi trocar os BlackBerrys
dos seus funcionários por apare-
lhos iPhone e Android. Os Black-
Berrys ainda persistem em Wa-
shington, Wall Street e entre ad-
vogados, mas no Vale do Silício
são tão raros quanto uma grava-
ta.

À medida que encolhe a lista
de amigos que outrora se comu-
nicavam usando o serviço de
mensagem do BlackBerry, o
BBM, muitos proprietários do
aparelho não têm papas na lín-
gua quanto ao que sentem com
relação ao seu telefone. “Tenho
vontade de arrebentá-lo”, disse
Rachel Crosby, depois de espe-
rar o navegador do telefone car-
regar por três minutos e perce-
ber que a bateria acabou. “Você

não consegue fazer nada com
ele. Deveria, mas é tudo uma
grande mentira”.

Concorrência. A divisão cultu-
ral entre os adeptos do Black-
Berry e os outros aumentou ain-
da mais quando as empresas
que antes forneciam estes apare-
lhos para os funcionários – e ape-
nas estes – se renderam às de-
mandas por iPhones e smartpho-

nes com o sistema Android.
O Goldman Sachs recente-

mente deu aos funcionários a op-
ção de usar o iPhone. O grande
escritório de advocacia Coving-
ton & Burling fez o mesmo, por
insistência dos seus associados.
Mesmo a Casa Branca, que usa-
va o BlackBerry por motivos de
segurança, recentemente aca-
bou adotando o iPhone.

Mas os insultos continuam,
Victoria Gossage, corretora de
fundos hedge, de 28 anos, disse
ter participado há pouco tempo
de uma convenção da empresa
no Piping Rock Club, um clube
de campo de luxo em Locust Val-
ley, Nova York, quando pediu à
recepcionista um carregador de
telefone. “Primeiro ela disse,
‘mas claro’. Depois viu meu tele-
fone e, num tom desagradável,
acrescentou, ‘não, para esse aí
não’. E você se habitua a este ti-
po de rejeição.”

Os rejeitados do BlackBerry
dizem que se expõem cada vez
mais à vergonha e à humilhação
pública quando observam seus
colegas usando aplicativos para
redes sociais que não estão dis-
poníveis para eles, tiram fotos
em alta resolução e navegam pe-
las ruas e pela internet com faci-
lidade, com um GPS melhor e

um navegador mais rápido.
E a afronta ainda é maior quan-

do precisam recorrer a sócios,
colegas, amigos com iPhones e
aparelhos Android para algu-
mas tarefas como obter endere-
ços, marcar uma viagem, fazer
reserva em restaurantes e ver re-
sultados esportivos. “Sinto-me
absolutamente impotente”, dis-
se Victoria Gossage. “Você ob-
serva constantemente as pes-
soas fazendo tudo isso com seus
aparelhos e tudo o que tenho é
meu grupo de família batendo
papo pelo BlackBerry.”

Mas alguns usuários do Black-
Berry dizem estar apegados ao
aparelho, principalmente por
causa do teclado físico, eficien-
te, do aparelho.

“Uso meu BlackBerry por op-
ção”, disse Lance Fenton, inves-
tidor de 32 anos que viaja cons-
tantemente e precisa sempre en-
viar e-mails no caminho. “Não
posso digitar e-mails em telefo-
ne com tela sensível ao toque.”

As mais recentes medidas ado-
tadas pela RIM para conseguir a
fidelidade dos clientes e tam-
bém os dos desenvolvedores de
software que estão criando apli-
cativos para sua próxima gera-
ção de telefones, que será lança-
da no próximo ano, provocou so-
bressaltos generalizados. Num
vídeo promocional recente,
Alec Saunders, vice-presidente
da RIM para a área de relações
com os desenvolvedores, apare-
ce cantando aos berros uma mú-
sica de rock intitulada, “Devs,
BlackBerry vai continuar te
amando”, refrão de uma balada
de 1981 da banda REO Speedwa-
gon, Keep on loving you.

“Isto é sinal de uma empresa
desesperada”, disse Nick Min-
del, analista de investimentos.
“Ora, BlackBerry, sempre fui
fiel, mas acabaram de perder um
cliente. E francamente, não
acho que eles podem se permitir
perder muitos mais.”

Depois de oito anos com um
aparelho, Mindel disse que ago-
ra entrou na lista de espera pelo
iPhone 5. “Quando o aparelho
chegar”, disse ele, “acho que
vou remover a bateria do meu
BlackBerry, encher o aparelho
de cimento e usá-lo como peso
de papel”. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

‘Novata’. Microsoft, de Steve Ballmer, busca nicho da Apple

● Queda

Governo quer incentivar
teles a compartilharem a
infraestrutura e estuda
desconto em tarifa de
fiscalização de antenas

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.

5%
é a participação dos BlackBerrys
no mercado americano de
smartphones. Há três anos,
essa fatia era de 50%
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