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Bloqueio de
iPhone é
questionado

A fabricante finlandesa de celula-
res Nokia vai lançar modelos
mais baratos, em uma tentativa
de enfrentar a crescente concor-
rência de rivais chineses nesse
mercado, segundo fontes da em-
presa.

Os novos modelos, que serão
revelados no Mobile World Con-
gress, uma feira do setor em Bar-
celona, na semana que vem, mos-
tram que a Nokia está alargando

seu foco, depois de se concen-
trar nos dois últimos anos em re-
cuperar o atraso com relação à
Apple e Samsung Electronics
nos smartphones, mais caros.

As fontes informaram que a
Nokia pode introduzir celulares
básicos com preços baixos para
concorrer com rivais como a
Huawei e ZTE, bem como uma
nova versão, mais barata, de seu
smartphone Lumia, acionado pe-
lo sistema operacional Win-
dows Phone 8.

Detalhes como o preço dos no-
vos modelos não estão disponí-
veis. Procurado pela Reuters, um
porta-voz da companhia se recu-
sou a comentar a questão.

A Nokia, que por muito tempo

foi a líder do setor de celulares,
vem enfrentando dificuldades
diante da crescente concorrên-
cia, tanto nos smartphones quan-
to nos modelos mais baratos.

A linha Lumia de smartpho-
nes era vista em geral como deci-
siva para o futuro da companhia,

graças às altas margens de lucro
que propicia. O sucesso ou não
dessa linha deve determinar se o
presidente executivo da Nokia,
Stephen Elop, tomou a decisão
certa dois anos atrás, ao substi-
tuir o sistema operacional pró-
prio da Nokia, o Symbian, pelo

Microsoft Windows.
A maior parte dos modelos Lu-

mia custa mais de US$ 200, e o
modelo top de linha, o Lumia
920, pode custar mais de US$
600, sem os subsídios de uma
operadora, nos Estados Unidos
e alguns mercados europeus.

Apesar da nova linha mais cara, o
preço médio de venda dos celula-
res Nokia em 2012 foi de€ 31 em
2012, ante€ 35 no ano anterior.

Base da pirâmide. Mas os ana-
listas estimam que a fatia de mer-
cado da Nokia nos smartphones
continua a ser de apenas 5%, e
que a companhia precisa prote-
ger sua posição em celulares bási-
cos para sobreviver.

As vendas de celulares da No-
kia caíram 21% em 2012, para €
9,44 bilhões, e as de smartpho-
nes caíram 50%, ficando em €

5,45 bilhões.
A companhia vendeu 4,4 mi-

lhões de modelos Lumia, entre
os quais o 820 e o 920, lançados
em novembro, no quarto trimes-
tre. Muitos analistas estimam
que a Nokia precisa vender mais
que o dobro desse total para con-
vencer os investidores de que
sua estratégia para os smartpho-
nes está funcionando. / REUTERS

As negociações entre a Sharp e a
Hon Hai emperraram, e a empre-
sa não deve receber uma injeção
de capital como parte de seu pla-
no de recuperação, afirmaram
fontes próximas à operação.

A Sharp, fabricante japonesa
de eletrônicos, e seus financiado-
res estão preparando um plano
de negócios para convencer acio-
nistas e credores de que a empre-
sa pode sobreviver às suas difi-
culdades atuais causadas por dí-

vida pesada e forte concorrência
de marcas estrangeiras.

Um vínculo com a taiwanesa
Hon Hai, mais conhecida como
fabricante terceirizada da Apple,
seria a peça central do esforço de
recuperação da Sharp. Mas as ne-
gociações quanto à venda de
uma participação acionária de
9,9% à Hon Hai emperraram por
causa de divergências quanto ao
controle executivo. O prazo fi-
nal para a apresentação do plano
é em março.

“Não podemos preparar um
plano com base em algo incerto.
Para nós, acabou”, disse uma fon-
te do setor bancário, sob condi-
ção de anonimato.

Sem uma injeção de capital da
Hon Hai, a Sharp precisará en-

contrar novas formas de se capi-
talizar. Também precisa conven-
cer os credores a refinanciar
suas dívidas. Em outubro, ela ob-
teve um pacote de resgate de
US$ 4,4 bilhões junto a seus ban-
cos para pagar dívidas de curto
prazo e evitar uma concordata.

Em dezembro, a fabricante de
chips Qualcomm fechou acordo
para investir até US$ 120 mi-

lhões na Sharp.
As fontes afirmaram que o

plano de recuperação da
Sharp está atrasado porque a
empresa ainda não conseguiu
propor estratégias de cresci-
mento convincentes, e é im-
provável que o plano seja
anunciado antes de abril. A
Sharp se recusou a comentar
o assunto. / REUTERS

1.O serviço de busca do Goo-
gle tem irritado as gravado-
ras ao colocar no topo dos
resultados sites que ofere-

cem conteúdos piratas aos usuários

2.Outras divisões, como o
YouTube, são uma nova
fonte de receita paras as
gravadoras, que fecharam

acordos com o Google para lucrar
com a publicidade gerada nos vídeos

Nokia vai combater rivais chineses
com celulares mais baratos

Plano de recuperação
da Sharp deve atrasar

Google, aliado e inimigo das gravadoras
Enquanto serviço de busca gera conflitos com indústria de música, outras divisões, como o YouTube, fazem acordos de direitos autorais
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HONG KONG

A batalha sobre as vendas de
iPhones bloqueados chegou ago-
ra a Hong Kong, após uma empre-
sa de telecomunicações local
apresentar documentos legais
contra a Apple em um tribunal
nesta semana para contestar os
bloqueios dos aparelhos.

De acordo com os documen-
tos apresentados pela unidade
da PCCW, a empresa de teleco-
municações dominante em
Hong Kong, a operadora perdeu
alegadamente “centenas de mi-
lhões de dólares de Hong Kong”
porque o iPhone 5 não funciona
na sua rede de quarta geração.

A Apple está sendo criticada

por suas políticas de bloqueio do
telefone nos Estados Unidos, on-
de durante anos os iPhones ven-
didos eram configurados somen-
te para operar com a rede da
AT&T. A maioria dos iPhones
nos Estados Unidos ainda são
vendidos bloqueados, limitando
a capacidade dos consumidores
de usarem o aparelho com dife-
rentes operadoras, embora a
Apple venda agora telefones des-
bloqueados nos EUA por um pre-
ço acima daqueles comercializa-
dos com um plano de telefonia.

Pedidos. Além do problema
dos bloqueios, a Apple enfrenta
uma outra desconfiança em rela-
ção ao iPhone 5. São insistentes
no mercado os rumores de que
os pedidos para o smartphone es-
tão abaixo do esperado, o que es-
taria levando os fabricantes do
produto, como a Foxconn, a dis-
pensarem empregados. /
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No que se refere à indústria da
música, existem dois Googles.
E a diferença entre eles pro-
duz uma relação complicada e
atormentada.

Um Google é representado pe-
la série de serviços de entreteni-
mento como YouTube e Google-
Play, que têm acordos de licen-
ciamento com os principais se-
los e editoras musicais, com estú-
dios cinematográficos e outras
companhias do setor. Esta parte
está sendo integrada lentamen-
te à indústria do entretenimen-
to, por meio de acordos como
aquele anunciado na semana pas-
sada pela revista Billboard, segun-
do o qual começaria incorporan-
do o cálculo das visualizações do
YouTube às suas fórmulas de
avaliação de sucesso.

O outro lado do Google é seu
potente motor de busca, o mapa
da internet, que as pessoas utili-
zam para encontrar conteúdo de
todos os tipos – alguns preferi-
dos pela indústria do entreteni-
mento, mas em grande parte,
não. Este é o lado do Google on-
de se travam as brigas mais fre-
quentes e públicas com a indús-
tria do entretenimento (embo-
ra, a bem da verdade, as compa-
nhias deste setor também te-
nham tido sua parte de conflitos
com o YouTube, ao longo dos
anos).

O mais recente exemplo da bri-
ga entre a grande mídia e a busca
no Google é um relatório divulga-
do na quinta-feira pela Associa-
ção das Gravadoras dos EUA
(RIAA, na sigla em inglês), acu-
sando o Google de não cumprir
suas promessas de punir os sites
piratas. Em agosto, o Google de-
clarou que levaria em considera-
ção as informações de violação
de direitos autorais – a indústria
da música recebe semanalmen-
te milhares delas – para determi-
nar o ranking das buscas de um
site. A implicação era que os si-
tes infratores cairiam no esqueci-
mento e os consumidores “en-
contrariam mais facilmente fon-
tes de conteúdo legítimas e de
qualidade”, como escreveu Amit
Singhal, um alto executivo do

Google, no blog da companhia
naquela época.

Mas a associação das gravado-
ras, que é controlada pelas maio-
res companhias do setor, afir-
mou que, depois de examinar as
buscas do Google, ainda encon-
trou inúmeros sites ilegais. “Seis
meses mais tarde, não encontra-
mos nenhuma prova de que a po-
lítica do Google tenha tido um
efeito concreto e rebaixado os si-
tes com grande quantidade de
produtos pirateados”, disse o re-
latório.

A certa altura, no documento
de 15 páginas, a RIAA afirma que,
no caso de muitas buscas de mú-
sica popular, sites a respeito dos
quais o Google recebeu mais de
mil queixas de violação de direi-
tos autorais “apareciam quase oi-
to vezes mais entre os dez princi-

pais resultados de busca do que
um site conhecido com autoriza-
ção para baixar música”.

Entretanto, o relatório mos-
tra também que os sites sobre os

quais o Google recebeu mais de
10 mil solicitações de retirada
dos direitos autorais aparecem
menos frequentemente do que
aqueles que receberam mais de
mil reclamações.

Em resposta ao relatório, um
porta-voz do Google disse, em
um comunicado: “Investimos
muito em ferramentas de direi-
tos autorais para os proprietá-
rios de conteúdo e procuramos
processar avisos de retirada
mais rapidamente do que nun-
ca.” O Google relatou que, no
mês passado, recebeu mais de 14
milhões de solicitações de retira-
da de direitos autorais para o
Google Search e 97% delas fo-
ram removidas rapidamente do
resultado de busca.

“Além disso, os crescentes
acordos de parceria e distribui-

ção do Google com a indústria
de conteúdo beneficiam tanto
criadores quanto usuários, e ge-
ram anualmente centenas de mi-
lhões de dólares para o setor ”,
afirmou o Google, em relatório.

Conflito. É na segunda parte do
comunicado que os dois lados
do Google aparecem em confli-
to, pelo menos no que diz respei-
to à indústria da música.

Enquanto os selos acusam o
Google de não solucionar o pro-
blema da pirataria, o Google tam-
bém busca ativamente acordos
de licenciamento para usar e ven-
der as músicas deles. Os acordos
frequentemente precisam ser
atualizados para acompanhar as
tendências do setor, área na qual
o Google foi superado pelos con-
correntes. Por exemplo, ele in-

troduziu uma loja virtual somen-
te em 2011, e um serviço licencia-
do de armazenamento – para
guardar música e outros arqui-
vos online – no final do ano passa-
do, muito depois da Apple e da
Amazon.

Existem muitas razões para as
negociações de licenciamento
entre companhias de tecnologia
e de entretenimento levarem
tanto tempo – basta perguntar
ao Spotify, que levou quase dois
anos para entrar no mercado
americano. Mas, enquanto o la-
do da busca do Google causar
atritos com a indústria da músi-
ca, o outro lado – o que tenta con-
correr com Apple, Amazon e to-
dos os outros serviços de música
digital que há por aí – enfrentará
momentos difíceis. / TRADUÇÃO
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Declínio. Sede da Nokia na Finlândia: vendas caíram 21%

Concorrência. Sharp perdeu mercado para LG e Samsung

Acordo de venda de fatia
para a Hon Hai azedou;
prazo para apresentar
plano de recuperação
se encerra em março

JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

● SmartphonesEmpresa já reforçou
linhas mais sofisticadas
com o lançamento do
Lumia, com sistema
Windows Phone 8
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Integração. Ranking de sucessos musicais publicado semanalmente pela revista Billboard passará a considerar número de visualizações no YouTube

50%
foi a queda na venda de smart-
phones da Nokia em 2012

5%
é a fatia da Nokia neste mercado
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