
A Justiça americana rejeitou o
pedido para a realização de um
novo julgamento contra a Sam-
sung na disputa de patentes da
empresa com a Apple, além de
ter confirmado a multa de US$
1,04 bilhão contra o grupo sul-
coreano. A juíza do tribunal de
San Jose (Califórnia) Lucy Koh
destacou, no veredito divulga-
do na noite de terça-feira, que
apesar da Samsung ter violado

as patentes da Apple, não o fez
“voluntariamente”.

O grupo sul-coreano foi con-
denado em agosto a pagar mul-
ta de US$ 1,04 bilhão por copiar
licenças da marca americana.
Segundo a juíza, um novo pro-
cesso será contrário aos interes-
ses da justiça. Mas Koh não se
pronunciou sobre o pedido da
Apple de proibir a venda nos Es-
tados Unidos de uma série de
aparelhos fabricados pela rival.

A Apple acusou a Samsung de
copiar ilegalmente partes de
seus produtos iPhone e iPad pa-
ra a sua linha Galaxy de smar-
tphones e tablets. As acusações
foram negadas pela Samsung.

As duas empresas não se pro-
nunciaram sobre a sentença pu-
blicada na terça-feira em um do-
cumento de 40 páginas. A Sam-
sung recorreu da decisão origi-
nal informando que o veredicto
representava uma perda para os
seus consumidores, alegando
que a Apple teria “manipulado”
o sistema de patentes para preju-
dicar os smartphones Galaxy S.

Em duas decisões judiciais se-
paradas, no Japão e na Holanda,
não foi dado ganho de causa às
reclamações da Apple sobre a
violação de patente. A disputa
legal entre as empresas tem um
impacto na concorrência direta
no mercado. ■
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Harald e Laureate Brasil firmam parceria

Em uma medida para mudar
sua imagem, a Research in Mo-
tion anunciou a mudança de
seu nome para BlackBerry, seu
mais famoso produto. “A marca
BlackBerry é muito forte. Mes-
mo com a ascensão do iPhone,
ainda é referência para um mon-
te de coisa. Já a marca RIM, pou-
cas pessoas conhecem”, analisa
Eduardo Tomiya, diretor geral
da consultoria de marcas Bran-
dingAnalytics.

Ele vê de forma positiva a mu-
dança, mas ressalta que, para re-
tomar terreno no mercado de
smartphones, a BlackBerry pre-
cisa fazer mais. “Claramente, a
empresa perdeu o timing. En-
quanto não resolver problemas
operacionais, de lançamento de
produtos, não é mudança de
marca vai mudar essa percep-
ção. O movimento é positivo se
acompanhado de uma série de
outras ações”, avalia Tomiya.

E a mudança foi informada
pelo presidente-executivo da
empresa canadense, Thorsten
Heins, justamente durante o lan-
çamento da nova leva de smar-
tphones, a linha BlackBerry 10.
O anúncio mostra as esperanças
da companhia em uma identida-
de remodelada, pois passa por
um momento decisivo para reto-
mar o terreno perdido no con-
corrido mercado de smartpho-
nes, do qual já foi líder.

“BlackBerry é como somos co-

nhecidos em quase todos os luga-
res no mundo, exceto na Améri-
ca do Norte, então temos uma
marca global icônica e, quando
você tem uma marca tão podero-
sa, você quer torná-la central”,
diz o vice-presidente de marke-
ting, Frank Boulben.

A alteração indica a profunda
atenção dedicada pela compa-
nhia à publicidade em meio ao
lançamento de um produto con-
siderado crucial para sua sobre-
vivência. No passado, a RIM foi

amplamente criticada por estra-
gar o lançamento do tablet Play-
Book e outros aparelhos.

O BlackBerry surgiu para que

executivos permanecessem co-
nectados a clientes e escritórios,
e rapidamente conquistou o mer-
cado corporativos. No entanto,
o envelhecido portfólio da RIM
teve dificuldades de competir
com rivais como Apple e o siste-
ma operacional Android, do
Google, perdendo espaço.

No quarto trimestre, a empre-
sa teve participação de 3,4%,
frente a 20% há três anos. Na
América do Norte, que estabele-
ce tendências tecnológicas para

o mundo, a fatia de mercado da
RIM no quarto trimestre caiu pa-
ra 2%, contra mais de 40% três
anos atrás.

A nova linha apresentada on-
tem conta com navegadores
mais rápidos, câmeras inteligen-
tes e, ao contrário de modelos
anteriores do BlackBerry, tem
uma grande biblioteca de aplica-
tivos, incluindo serviços como
o Skype e o jogo Angry Birds.
Um dos smartphones tem um
pequeno teclado físico que a
RIM transformou em sua marca
registrada e o outro tem uma te-
la sensível ao toque que parece
muito com os já produzidos por
concorrentes. À medida que a
empresa contra-ataca com a no-
va linha, a mudança de nome
permitirá que ela eleve o valor
da marca BlackBerry.

“Antes tínhamos Research In
Motion, BlackBerry, Bold, Cur-
ve, Torch, PlayBook — e isso di-
lui a marca BlackBerry, que é
um ativo fantástico”, diz Boul-
ben. “Transferir para um mode-
lo de empresa de marca nos per-
mite focar nossa publicidade
em apenas um nome.”

Isso pode ser crucial para a
companhia, que implementou
uma reforma de gestão e uma
grande reestruturação no perío-
do anterior ao lançamento de
sua linha reformulada de apare-
lhos. “Achamos que agora seria
o momento perfeito para acom-
panhar essa mudança real com
uma mudança simbólica”, con-
ta Boulben. ■

A Harald e a Laureate Brasil, integrante da rede internacional de

universidades líder global no segmento de Educação, anunciam

parceria para incentivar o uso do cacau fino brasileiro, matéria-prima

para chocolates de altíssimo padrão, no mercado de Gastronomia

do país. O acordo envolve troca de experiências, conhecimento,

pesquisa, transferência de tecnologia e treinamentos recíprocos

entre indústria e academia.
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Samsung ganha mais um round contra a Apple
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Para mudar de imagem, RIM assume
BlackBerry como marca corporativa

Para especialista,
marca BlackBerry

é muito forte,
apesar do avanço
de concorrentes,

como o iPhone
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Justiça americana rejeita
pedido de novo julgamento
contra a empresa sul-coreana

Anúncio foi feito pelo presidente da empresa durante evento de lançamento da nova linha de smartphones
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jan. 2013, Empresas, p. 24.
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