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Até o final de 2012, serão vendidos cerca de 2,6 milhões de tablets no Brasil - mais que o 
triplo do que foi comercializado no ano passado, que atingiu 870 mil unidades. Os dados são 
da consultoria IDC, que prevê até 2013 a venda de 5,4 milhões de tablets. A mesma 
consultoria projeta a comercialização de 16 milhões de smartphones até o final do ano, 
superando as 8,9 milhões de unidades vendidas em 2011.    
  
A IDC também prevê um cenário otimista desse segmento, mas não adiantou uma projeção. 
Certeza mesmo é que tanto a americana Apple - em tablets, com o campeão iPad - como a sul 
coreana Samsung –  na venda de smartphones –  continuarão liderando e ditando as regras de 
cada um desses mercados. A prova disso está em cada lançamento. Um exemplo ocorreu 
ontem quando a empresa do saudoso Steve Jobs anunciou a venda de um total de 3 milhões 
de iPads em três dias - desde a última sexta-feira - quando lançou o novo iPad mini e a quarta 
geração de seu tablet.   
  
Ringue – A rivalidade entre os dois grandes fabricantes no lucrativo setor mobile tem sido 
mais tensa nos principais tribunais do mundo e mostra que nenhum deles quer perder terreno 
na maior batalha do varejo tecnológico no momento. Em agosto deste ano, a Apple ganhou o 
primeiro round da luta judicial, na acusação de cópias de designs de diversos aparelhos 
celulares. A Samsung foi condenada a pagar à concorrente mais de US$ 1 bilhão.   
  
Uma semana depois, a sul coreana deu a resposta nos tribunais japoneses e, pelas mesmas 
acusações nos EUA, foi inocentada por um juiz que não considerou ter havido violação de 
patentes da Apple e ordenou à empresa americana que pague todas a taxas legais do 
processo. Na Europa, a empresa da maçã teve uma vitória na corte alemã, no mês passado, 
com a acusação de cópia de design e impediu legalmente a Samsung de vender seu badalado 
Samsung Galaxy Tab 7.7 em toda a União Europeia. Mas, também em outubro passado, a sul 
coreana deu um "contragolpe" no tribunal de Londres, que rejeitou a acusação de cópia de 
design do iPad, obrigando a Apple a publicar anúncios de retratação e minando definitivamente 
novas tentativas de ataques judiciais da americana na Europa.  
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Historicamente, a concorrência entre gigantes do mercado sempre foi vista com bons olhos 
pelos analistas econômicos porque garante teoricamente a diversidade de produtos de 
qualidade e a preços mais acessíveis ao consumidor. Por outro lado, esse mesmo consumidor 
pode perder essas vantagens quando um lado mais forte derruba um rival menos preparado e, 
muitas vezes, estabelece um monopólio. "O lado bom dessa batalha judicial é a garantia de 
defesa de propriedade intelectual dos produtos da empresa que investe. No entanto, há uma 
linha tênue, dividindo a legítima proteção intelectual de excessos que podem impactar no que 
a indústria está desenvolvendo", afirma Bruno Freitas, consultor da IDC. 
  
O especialista lembra que uma ideia original revoluciona o mercado tecnológico e obriga os 
concorrentes a oferecerem alternativas semelhantes - isto é, desde que não fira o direito de 
propriedade intelectual do pioneiro. "Um exemplo é a RIM (Research In Motion), que criou o 
inovador teclado 'qwerty' para o BlackBerry e a evolução foi seguida pela indústria." Freitas 
lembra que a Apple domina hoje o mercado de tablets, com o ainda imbatível iPad, enquanto a 
Samsung consegue superar a gigante americana no terreno do iPhone porque oferece muito 
mais modelos de smarthones para diferentes perfis de público. "Essa briga nos dois diferentes 
mercados tem sido benéfica para todos os consumidores porque traz inovação. A luta envolve 
também outro interessante segmento, o de aplicativos, que oferece muitas novidades na 
concorrência entra as plataformas iOS e Android. Mas não deixa de ser uma ameaça, porque 
toda concentração não é saudável. Quanto mais concorrência, melhor", ressalva o consultor da 
IDC. "Em 2013, esperamos que o mercado fique menos concentrado por causa da tendência 
irreversível de mobilidade, quando mais empresas apostarão em dispositivos híbridos - de PC e 
tablet -  abrindo mais espaço para as marcas HP, Dell, Lenovo, entre outras", conclui. 
 
Algumas rivalidades históricas mudaram os rumos da indústria tecnológica. Vale 
lembrar os principais "embates": 
 
Mac X PC - A era do computador pessoal teve início na década de 70, quando a dupla de 
gênios Steve Jobs e Steve Wozniak criou a Apple e os revolucionários Apple 1 e 2. Mas na 
década de 80, a IBM entrou forte no mercado corporativo e passou a ser sinônimo do termo 
PC, principalmente com a forte parceria com o sistema operacional da Microsoft. A Apple 
continuou nas décadas seguintes como único opositor, inovando com a desejada linha Mac e 
seu sistema próprio – um símbolo de status no mundo hi-tech. A maior briga ocorreu quando a 
Apple acusou a Microsoft de ter copiado a interface gráfica de seus sistemas para criar o 
Windows. Em 1997, um acordo entre Jobs e Bill Gates pôs fim à luta histórica, quando a 
Microsoft investiu em ações da Apple e passou a desenvolver mais programas para os 
computadores Macintosh.   
 
Microsoft X Linux - Contra a ditadura histórica do sistema Windows da Microsoft, pago, 
surgiu o revolucionário Linus Torvalds, com a bandeira democrática de oferecer um sistema 
operacional open source gratuito, no chamado núcleo Linux. O Ubuntu é uma das variações de 
sucesso do sistema. Apesar de ser gratuito e eficiente, o sistema ainda tem resistência dos 
usuários mais leigos, que preferem seguir a onda mais comercial do Windows, dominante no 
mercado.  
  
Intel X AMD – Desde a criação do primeiro microprocessador em 1971, a Intel se impôs no 
mercado, tornando-se o nome-referência em chips. A AMD se tornou uma opção simpática 
para o consumidor, ao surgir como uma alternativa mais barata - pelo menos é que se 
constata na comparação de preços de mercado dos últimos anos. Teve como trunfo a linha de 
chips Athlon, mas vem perdendo terreno para a terceira geração de chips Intel Core.    
 
Internet Explorer X Netscape Navigator – Conhecida como " A Guerra dos browsers", a 
rivalidade entre a Netscape e a Microsoft, produtora do Internet Explorer, foi aos tribunais 
quando a empresa de Bill Gates foi processada diversas vezes por "táticas monopolistas" ao 
oferecer seu navegador junto com o pacote do sistema Windows. Segundo a Netscape, essas 
táticas induziam os usuários a optar pelo sistema por causa da comodidade de uma única 
instalação. O Netscape Navigator deixou de existir e hoje surgiram outros rivais, como o 
Firefox, da Mozilla, e o popular Chrome, do Google. 
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Yahoo! X Google – Na metade da década de 90, Yahoo! era um sinônimo de busca na 
internet. Mas em 1998, surgiu um tal de Google, que passou incrivelmente a dominar os 
serviços de pesquisa. Chegou-se a criar a expressão "googar" como sinônimo para qualquer 
busca na web. Recentemente, o Yahoo! contratou a bela Marissa Mayer, uma das principais 
executivas do Google, para ser a próxima CEO da empresa e salvá-la no mercado. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 6 nov. 2012, Informática, p. 23. 
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