
Samsung terá plano B para 
evitar problemas no Galaxy 
Nova versão será lançada hoje 
nos EUA, com expectativa de 
retomar a liderança do mercado 

Sinead Carew 
Reuters 

O sucesso do novo smartphone 
Galaxy, da Samsung Electro-
nics, a ser lançado hoje em No-
va York, pode depender de um 
plano de segurança que garanti-
rá a produção e evitará a repeti-
ção dos dispendiosos proble-
mas de fabricação que afetaram 
o modelo no ano passado. 

Alguns analistas preveem 
que o novo Galaxy SIV pode su-
perar os 10 milhões de unidades 
vendidas nos primeiros 30 dias 
de lançamento, e que quaisquer 
problemas no suprimento de 
componentes essenciais podem 
ser desastrosos. 

Os riscos são grandes. Um 
probleminha de produção en-
volvendo os invólucros custou 
à Samsung dois milhões de uni-
dades em vendas perdidas quan-
do do lançamento do SIII, em 
maio do ano passado. 

"Pode ser que volte a haver 
gargalos de suprimento devido 
à escassez de componentes, 
mas creio que qualquer inter-
rupção venha a ser muito bre-
ve, porque a Samsung está apos-
tando mais no SIV do que apos-
tou no predecessor, e tem um 
plano de segurança para evitar 
imprevistos desse tipo", disse 
Greg Noh, analista da HMC In-
vestment and Securities. 

Depois da gigantesca campa-

nha de marketing que precedeu 
o lançamento do novo Galaxy, a 
gigante sul-coreana também 
corre o risco de ter exagerado 
na promoção de seu novo mode-
lo, alertam os analistas, afirman-
do que os consumidores podem 
se decepcionar se o SFV oferecer 
apenas melhoras graduais, e 
não os recursos deslumbrantes 
que foram levados a esperar. 

A Samsung escolheu os Esta-
dos Unidos para o lançamento 
do novo modelo da série Gala-

xy, seu maior sucesso de ven-
das, com a esperança de reto-
mar a liderança do crucial mer-
cado norte-americano. 

A Apple ultrapassou a Sam-
sung em vendas nos EUA pela 
primeira vez no quarto trimes-
tre de 2012, apesar do investi-
mento recorde de US$ 400 mi-
lhões que a companhia sul-co-
reana fez na publicidade de seus 
celulares lá no ano passado. 

Há muito em jogo para a Sam-
sung, que garante a maior parte 

de seus lucros anuais com as 
vendas de celulares, em um mo-
mento em que o crescimento no 
mercado mundial de smartpho-
nes começa a se atenuar. 

O presidente da divisão de 
aparelhos móveis da Samsung e 
recentemente eleito para o con-
selho da empresa, J. K. Shin, 
perderá a primeira assembleia 
geral de acionistas de que pode-
ria participar a fim de compare-
cer ao lançamento do Galaxy, 
no Radio City Music Hall. • 

Amazon corta preço do Kindle Fire 
Objetivo da varejista é colocar 
produto nas mãos do maior 
número possível de pessoas 

Reuters 
redacao@brasileconomico.com.br 

A Amazon.com informou, nes-
ta quarta-feira, ter cortado o 
preço de seu maior modelo de 
seu tablet Kindle Fire, parte de 
um esforço da maior varejista 
de Internet do mundo para co-
locar o dispositivo nas mãos 
do máximo possível de consu-
midores. 

A Kindle Fire HD, de 8,9 pole-
gadas e com tecnologia de aces-
so à rede local sem fio (Wi-Fi), 
agora terá preço de US$ 269 nos 

Estados Unidos, ante US$ 299 
anteriormente. A versão com 
acesso à rede 4G será vendida a 
US$ 399, comparado a US$ 499 
antes, informou a varejista a 
Amazon. 

A Amazon está lançando seu 
tablet maior no Reino Unido, 
Alemanha, Itália, Espanha e Ja-
pão. Dave Limp, presidente da 
divisão do Kindle, disse que a 
companhia aumentou a produ-
ção dos dispositivos em con-
junto com o lançamento inter-
nacional. 

O custo de produzir tablets 
caiu devido às economias obti-
das com o aumento da escala, 
permitindo que a Amazon corte 
preços, disse ele. • 

Nuvem 
pública vai 
movimentar 
US$ 257 mi 
Primeiros grandes projetos 
de cloud do Brasil devem ser 
concretizados neste ano 
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Os investimentos em computa-
ção em nuvem (pública) pelas 
empresas brasileiras atingirão 
US$ 257 milhões neste ano. De 
acordo com a IDC, a infraestrutu-
ra como serviço (laaS) movimen-
tará US$ 123 milhões; plataforma 
(PaaS), US$ 25 milhões; e softwa-
re (SaaS), US$ 109 milhões. A 
consultoria pontua que 2013 será 
o ano dos primeiros grandes pro-
jetos de cloud no país. 

A adoção, avalia a consulto-
ria, deve-se a dois fatores-cha-
ve: ascensão do modelo junto a 
pequenas e médias empresas, 
gerando grande volume de ne-
gócios de menor porte; e alinha-
mento do discurso da oferta a 
demandas do mercado. 

O conceito deve se expandir 
de forma forte pelos próximos 
três anos, com crescimento mé-
dio anual na casa dos 74%. As-
sim, o mercado nacional atingi-
ria US$798 milhões em 2015. 
Detalhe para o fato de que a ven-
da de SaaS (US$ 370 mi) ultra-
passaria a de laaS (US$ 362 mi). 
PaaS atingiria US$ 66 milhões. 

Anderson Figueiredo, líder 
de pesquisas da IDC Brasil, apon-
ta que o provedor que souber fa-
lar de maneira profunda sobre o 
conceito ainda terá grandes van-
tagens no mercado. Outra dica 
é aproximar-se dos CIOs da 
companhia, que ajudariam a 
vender tecnicamente o concei-
to dentro das empresas.Os pro-
vedores se adaptam e já têm 
produtos aderentes. Contudo, 
ainda lhes falta trejeitos para 
cobrar seus serviços conforme 
o uso por parte dos clientes. 

O mercado brasileiro de TI 
cresceu cerca de 12% no ano 
passado, segundo estimativas 
da IDC. A taxa não inclui expan-
são de dispositivos como smar-
tphones e tablets, que distor-
cem o percentual para cima. • A ut
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