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BALANÇO

Lenovo registra lucro de US$ 162 milhões
A Lenovo divulgou um aumento de 12,6% no lucro líquido trimestral,
chegando a US$ 162 milhões, o menor crescimento em mais de dois
anos, apesar de superar a previsão de analistas de US$ 156,3 milhões.
No período de seis meses encerrado em setembro, a receita de PCs da
Lenovo foi responsável por quase 90% da receita total, de 16,7 bilhões
de dólares, e cresceu 14%. A receita da divisão de internet móvel e
itens digitais mais que dobrou, para US$ 1,3 bilhão no período. Reuters
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Google leva
serviço de
web móvel a
emergentes

Samsung
passa Apple
e lidera em
smartphones
Vendas do S3 ajudaram Samsung a registrar lucro de US$ 7,3 bi
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Objetivo é atingir o
próximo bilhão de
potenciais usuários
da internet que terão
acesso pela primeira
vez sem comprar PC

na

is.

mercados de aparelhos e sistemas operacionais, respectivamente.
Segundo o estudo da Strategy Analytics, sobre o mercado
de aparelhos, as vendas de outros produtos que não o Galaxy
S3 ou o iPhone foi responsável
por 76% das entregas do setor
no terceiro trimestre, contra
83,8% que representavam no
período anterior.
Mudança ainda maior foi sentida entre os sistemas operacionais. Os dados apresentados pelo IDC indicaram que as vendas
de celulares com sistema Symbian, da Nokia, e Blackberry,
da Rim, somadas representaram 11,8% do mercado no terceiro trimestre deste ano. Há
um ano, esses produtos respondiam por 29,9% do segmento. ■ com Reuters
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Os usuários terão acesso aos
sites que surjam em resultados
de busca do Google gratuitamente, mas qualquer site que
não conste desses resultados
acionaria um convite para assinar o plano de dados da operadora. “O objetivo é atingir o próximo bilhão de potenciais usuários da internet, muitos dos
quais estarão em países emergentes e terão acesso à web pela
primeira vez em seus celulares,
sem que nunca tenham comprado um computador”, disse AbdelKarim Mardini, gerente de
produto do Google.
O Google e a Globe esperam
que, ao oferecer serviços iniciais gratuitos, atraiam os usuários de celulares de segunda linha a usá-los para mais que telefonemas e mensagens de texto,
e os levem a assinar para acesso
a serviços de internet.
Esses serviços são mais lucrativos para as operadoras. O Google obtém a maior parte de seu
faturamento com anúncios vinculados a resultados de busca. A
empresa informou que pretende lançar o serviço em outros
países em breve. Embora países
em desenvolvimento tenham
adotado os celulares, ainda há
milhões de usuários que dispõem apenas de celulares básicos demais. ■ Reuters
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rem o fim do reinado da Apple
no segmento de smartphones,
não é a companhia comanda
por Tim Cook quem mais deve
se preocupar com os números
apurados pelas empresas de
consultoria.
Boa parte do crescimento
das vendas da Samsung e dos
aparelhos Android em geral
não foi conquista roubando
clientes da Apple. A fabricante
americana, inclusive, continuou crescendo no trimestre
(as vendas de aparelhos com sistema iOS representaram 14,9%
do mercado, contra 13,8% registrado no trimestre anterior).
A queda das vendas dos aparelhos Blackberry, Nokia e de
outras fabricantes menores foram os maiores responsáveis
pela consolidação da Samsung
e do Android como líderes dos
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A Apple parece já não ser tão hegemônica no mercado de smartphones como era até pouco
tempo. Uma pesquisa divulgada ontem pela consultoria Strategy Analytics indica que os
aparelhos da companhia americana deixaram de ser os mais
vendidos do mundo no terceiro
trimestre, perdendo a liderança para o Samsung Galaxy S3.
O aparelho coreano deteve
10,7% das vendas do período,
contra 9,7% do iPhone 4S. No
trimestre anterior, o smartphone da Apple era responsável
por 12,7% do mercado, contra
3,5% do Galaxy S3.
A Strategy Analytics estimou
que a Samsung vendeu 18 milhões de modelos S3 no trimestre passado, comparado a vendas do iPhone 4S de 16,2 milhões de unidades. “O Galaxy
S3 provou-se amplamente popular junto a consumidores e
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operadoras na América do Norte, Europa e Ásia”, disse o analista Neil Mawston. Mas a disputa continua acirrada. Ele acrescenta que o novo iPhone 5 deve
levar a Apple ao topo no trimestre atual.
Essa é a primeira vez que um
produto da Samsung assume a
liderança do segmento de smartphones. Somando todos os
seus modelos, porém, a coreano já era a maior vendedora
deste tipo de aparelho desde o
primeiro semestre deste ano.
Outro levantamento, feito
pela consultoria IDC apontou
que o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google e utilizado em aparelhos de
diversas fabricantes, inclusive
da Samsung, aumentou bastante a liderança que já desfrutava
há alguns trimestres sobre o sistema da Apple, o iOS. No terceiro trimestre de 2012, o Android
foi responsável por 75% das
vendas de smartphones, sendo
responsável por 136 milhões de
aparelhos comercializados dentre os mais de 181 milhões comercializados nesse período.
Apesar de os números indica-

O Google lançou ontem um serviço que, espera, ajude milhões
de pessoas nos países em desenvolvimento a acessar a internet
- e seus anúncios - por meio de
celulares simples.
Batizado Free Zone, o serviço
será lançado inicialmente nas Filipinas, em parceria com a operadora local de telefonia móvel
Globe Telecom. Ele permitirá
que celulares que possuem conexão com a internet com funcionalidade online limitada acessem serviços do Google como
buscas, e-mail e a rede social
Google+, gratuitamente.
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Avanço da coreana ocorreu,
principalmente, tirando
mercado das empresas menores

Free Zone será lançado
inicialmente nas Filipinas para
celulares conexão limitada

Autorização de segurança
permite que a plataforma seja
usada pelas agências do governo
Euan Rocha
redacao@brasileconomico.com.br

A Research In Motion anunciou
ontem ter obtido uma cobiçada
autorização de segurança do governo americano para a plataforma BlackBerry 10, uma linha de
aparelhos que serão lançados
em 2013. A companhia informou que a plataforma BlackBerry 10 obteve a certificação FIPS
140-2, que permitirá que agências do governo utilizem os aparelhos, bem como a plataforma
de administração que os controla, assim que os novos smartphones forem lançados.
A RIM, uma das pioneiras no

setor de celulares inteligentes,
vem perdendo espaço nos últimos anos diante de rivais mais
ágeis como Apple e Samsung
Electronics, que roubaram mercado da empresa com seus aparelhos mais rápidos e sofisticados. O destino da RIM, sob comando de Thorsten Heins, agora depende quase exclusivamente do desempenho da muito
aguardada linha de aparelhos
BB10. No mês passado, a RIM
anunciou o início de testes em
novas linhas de telefonia móvel
com sua base de aparelhos, com
a qual a empresa espera reconquistar parte do mercado perdido para rivais como o iPhone,
da Apple, e os celulares acionados pelo sistema operacional Android, do Google.
A empresa informou que esta

é a primeira vez que os produtos BlackBerry obtêm certificação FIPS antes de lançados.
“Obter certificação FIPS para
uma plataforma inteiramente
nova, em curto prazo e antes de
seu lançamento, é uma realização notável”, afirmou o diretor
de certificações de segurança
da RIM, David McFarlane, em
comunicado.
A certificação FIPS é um dos
critérios mínimos estipulados
para os produtos usados em
agências do governo dos Estados Unidos e setores regulamentados que recolham, armazenem e compartilhem e disseminem informações.
A aprovação garante a organizações preocupadas com a segurança que os dados em celulares
BB10 estão seguros. ■ Reuters
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BlackBerry 10 obtém licença dos EUA

Thorsten Heins
Presidente da RIM
No mês passado, a empresa
anunciou o início de testes em
novas linhas de telefonia móvel
com sua base de aparelhos,
com a qual a empresa espera
reconquistar parte do mercado
perdido para rivais como a Apple

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 25.

