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Galaxy S3 supera vendas do iPhone
Smartphone da Samsung foi o mais vendido do mundo no terceiro trimestre; modelo da Apple liderava o ranking havia dois anos
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BOSTON

A fabricante coreana Samsung conseguiu, ao menostemporariamente, fazer de seu Galaxy S3 o smartphone mais popular do planeta. Segundo dados da consultoria Strategy
Analytics divulgados ontem, o
aparelho se tornou o mais vendido no mundo no terceiro trimestre, passando o iPhone, da
Apple, que liderou ao longo
dos últimos dois anos.
A Strategy Analytics estima
que a Samsung tenha vendido 18
milhões de unidades do Galaxy
S3 entre julho e setembro. No
mesmo período, diz a instituição, as vendas do iPhone 4S somaram 16,2 milhões. O forte resultado do S3 – que tem tela sensível ao toque de 4,8 polegadas –
ajudou a Samsung a registrar lucro recorde de US$ 7,3 bilhões
no terceiro trimestre.
“O Galaxy S3 provou ser amplamentepopular comconsumidores e operadoras na América
do Norte, Europa e Ásia”, diz o
analista Neil Mawston. No entanto, ele acrescenta que o novo
iPhone 5 deve levar a Apple de
volta ao topo no quarto trimestre de 2012. Somente no primeiro fim de semana de vendas, a
Apple comercializou cerca de 5
milhões de unidades da mais recente versão do aparelho.
Noranking geral,que somatodososaparelhos – eque favorece
a Samsung pelo fato de a empresa trabalhar com diferentes modelos –, a coreana é a líder com
larga margem de vantagem.
A criadora da linha Galaxy informou ter vendido 56,3 milhões
de smartphones somente no
mês de outubro, enquanto a
Appleatingiu amarcade 26,9milhõesdeunidades, jábeneficiada
pelo lançamento do iPhone 5.
Além de disputarem o posto
de fabricante do smartphone
mais popular do mundo, as companhiasjáseenfrentaramnostribunais. A Apple ganhou um pro-
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Competição. Modelo Galaxy S3 vendeu 18 milhões de unidades de julho a setembro, contra 16,2 milhões de aparelhos iPhone
cesso bilionário contra a Samsung nos Estados Unidos em
uma disputa sobre patentes.
Apesar dessa vitória na Justiça, a verdade é que a companhia
coreana vem incomodando a rival americana. A disputa legal
chamou a atenção para certos
produtos da Samsung, na visão
deanalistas.Umdosrecentessucessos da coreana foi o Galaxy
Note II – um produto de nicho
daSamsung,comtelade5,5polegadas –, que vendeu cerca de 3
milhões de unidades em aproximadamente um mês.
Outro problema da Apple nos
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A briga pelo mercado de
smartphones e tablets travada entre Apple e Samsung foi
parar nos tribunais do mundo todo. As empresas trocam
acusações mútuas de que a
rival quebrou patentes tecnológicas e copiou suas inovações em seus produtos. As
empresas pedem indenizações e a suspensão da venda
do produto concorrente em
determinados mercados.
Em uma das ações mais
importantes, a Apple saiu na
frente. A Corte Federal de
San José, na Califórnia, condenou a Samsung a pagar
uma multa de US$ 1 bilhão
por copiar funcionalidades
do iPhone, como tela sensível ao toque e o design quadrado. A Samsung recorreu.
Já a Samsung acusa a
Apple de quebra de patente
ao utilizar tecnologias relacionadas, por exemplo, à conexão à rede 3G e à execução
de músicas no formato MP3
em smartphones.

● Novidades

5 milhões

foi o total de aparelhos iPhone 5
que a Apple vendeu no primeiro
fim de semana de vendas da nova versão do smartphone

3 milhões

de aparelhos Galaxy Note II,
considerado um smartphone de
nicho pelo mercado, foram
vendidos pela Samsung em
aproximadamente um mês

próximos meses será atender à
demanda pelo iPhone 5.
O presidente do conselho da
Foxconn,TerryGou,afirmou recentemente que a companhia
quefabricaosprodutosdesenhados pela empresa de Steve Jobs
está tendo dificuldades para fabricar a mais recente versão do
aparelho.
Emumaconferênciacomaimprensa no mês passado, o presidente da Apple, Tim Cook, disse
que ainda não sabe quando o fornecimento do produto se adequará à demanda. Ele afirmou,
no entanto, que acredita que a

Apple terá resultados positivos
no último trimestre do ano.
Windows Phone. Enquanto

AppleeSamsungdisputamaliderança do mercado, a Nokia tenta
encontrar um nicho para o Windows Phone. O software do
smartphone – que recebeu elogiosda crítica, mas ainda luta para encontrar seu lugar entre os
consumidores – será atualizado
e ganhará novidades para deixálo mais competitivo frente aos
demais sistemas operacionais.
Ao contrário da versão anterior, o novo software Windows

Phoneusaráomesmocódigo-base do sistema operacional Windows para PCs. Isso não significa que será possível usar os mesmos programas em computadores e smartphones.
No entanto, o Windows Phone poderá ter o suporte do Windows em vários tipos de hardware. A versão poderá ser usada em
processadores comparáveis aos
do Android e deverão oferecer
umaresolução de telasemelhante à dos aparelhos Android, considerada de melhor qualidade do
que a do iPhone. / AGÊNCIAS
INTERNACIONAIS

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B19.
Tecnologia

EMPRESA PODE
‘VIGIAR’ CUSTOS
PELO CELULAR
Aparelho pode indicar uso indevido de recursos
Nayara Fraga

M

ais que monitorar a posição de
um caminhão
que leva produtos a um supermercado, interessa ao dono de uma empresa saber como o veículo está
sendoconduzido.Qualavelocidademáximaqueomotorista está alcançando? As freadasestãosendobruscasaponto de provocar um desgaste
excessivo dos pneus? Seria
possível economizar mais
combustível?
Resolver essas e outras
questõeséumdesejocrescen-

te das companhias brasileiras.
Um indício dessa tendência é o
interessedasoperadoras detelefonia nos sistemas conhecidos
como M2M (Máquina a Máquina), que conectam diferentes
equipamentos para a implementação de serviços. A Vivo anunciou ontem, em São Paulo, o lançamento da plataforma Smart
Center para gerenciar essas conexões entre aparelhos.
A companhia aposta nos mercados de gerenciamento de frotase de força de vendas. Se o funcionário tem entrega para fazer
em determinados bairros, por
exemplo, e sai da região, o dono
donegóciopodereceberumaler-

ta por SMS ou ligação: empregado fora da rota. O carro “conversa” com o celular por meio de
uma conexão à internet. “É uma
nova onda das telecomunicações que vai permear as nossa vidas”, diz Paulo César Teixeira,
diretor geral da Vivo no País.
Na Europa, a Telefônica, que
noBrasilusa amarcaVivo, trabalha com o sistema de M2M em
parceria com a empresa Masternaut, especializada no gerenciamento móvel de recursos. No
Brasil, o sistema ainda está em
desenvolvimento, mas a empresa já tem cerca de 1 milhão de
pontosdeacesso, 40% deles usadosporpequenosemédiosnegócios.Quinzeporcentodessasconexões, segundo a companhia,
são de máquinas sem fio de cartão de crédito e débito.
AVivodizseraprimeiraoperadoradoPaísaoferecerumaplataforma que gerencia serviços de
M2M.Mas, em númerode terminais, a Claro lidera, com quase 3
milhões de pontos de acesso, seguida pela TIM (1,2 milhão).
As principais indústrias que a
Claro atende são a de máquinas
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mestre de 2013. O procedimentoseráconduzidoemparceria com a empresa Jasper,
especialista em conexões de
equipamentos pela internet.
Um dos estímulos para os
investimentos em M2M, segundo o executivo, é o Sistema Nacional de Identificação
Automática de Veículos (Siniav), que estipula que os carros novos saiam da fábrica
com um chip próprio a partir
de 2013. Ativá-lo ou não será
uma escolha do usuário.
Potencial. Professor associa-

Controle. Tecnologia conecta celular e veículo pela internet
de cartão de crédito e a de monitoramento de veículos. As duas
respondem por 80% da procura.
O restante é composto por companhias de portes e segmentos
variados, como concessionárias
de água e energia.

Odiretor de vendas corporativas da Claro, Jacinto Luís Miotto
Neto, diz que a operadora também vai implantar uma plataforma de gerenciamento de serviços M2M em vários pontos da
AméricaLatinaatéoprimeirotri-

do da Escola Politécnica da
USP, José Roberto Amazonas
dizqueacomunicaçãomáquina a máquina já se mostra útil
emváriossegmentos, incluindo o setor público, para o controle de tráfego, por exemplo.
“Eu considero o campo muito
promissor”, diz o professor.
Amazonas se dedica ao estudodacomunicaçãoentreobjetos e humanos, área conhecida como “Internet das Coisas” (IoT, na sigla em inglês),
da qual o M2M faz parte.

