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Grupo francês Vivendi desiste
da venda da brasileira GVT

● Smart Scroll/Pause
Função que detecta o movimento
da face e do pulso dos usuários
para acionar a tela durante uma
leitura ou navegação, sem a ne-
cessidade do toque. O novo apa-
relho também consegue perce-
ber se a pessoa parou de olhar
para o visor e, assim, pausar a
exibição de vídeos automatica-
mente.

● Tradução simultânea
Uma das funcionalidade do novo
smartphone, chamada de “S
Translator”, traduz mensagens

de texto e voz em nove línguas,
incluindo o português.

● Fino e leve
O novo modelo tem 7,9 mm de
espessura e pesa 130 gramas. A
tela de 5 polegadas usa a tecnolo-
gia Full HD Super AMOLED, com
441 pixels por polegada. A nova
tela também se adapta automati-
camente à iluminação local.

● Opções de memória
O aparelho tem 2 GB de memória
RAM. Há versões com 16 GB, 32
GB e 64 GB de memória interna.

THE NEW YORK TIMES / PARIS

O Skype, serviço de telefonia via
internet da Microsoft, está sob
pressão na França. Esta semana,
autoridades reguladoras france-
sas informaram ter pedido a pro-
curadores para investigar a em-
presa, uma vez que ela não se re-
gistrou no país como operadora
de telecomunicações, conforme
pede a legislação local. A ação le-
vanta uma questão: o que é exata-
mente uma companhia telefôni-
ca na era das comunicações pela
internet?

A reguladora francesa, conhe-
cida pela sigla Arcep, divulgou
que já havia pedido “em diversas
ocasiões” à Skype Communica-
tions, sediada em Luxemburgo,
“para se declarar um operador
de comunicações eletrônicas”.
A empresa, segundo a Arcep, não
deu resposta.

Na França, operadoras de tele-
comunicações têm certas obriga-
ções. Uma delas é realizar gratui-

tamente chamadas de emergên-
cia. Outra é realizar intercepta-
ção de chamadas quando reque-
ridas pela Justiça.

O Skype e outros serviços tele-
fônicos via internet usam um sis-
tema chamado “voice-over-In-
ternet protocol”, ou VoIP, para
permitir conversas e videoconfe-
rências na internet. O serviço,
que a Microsoft adquiriu do
eBay em 2011 por US$ 8,5 bi-
lhões, diz ter centenas de mi-
lhões de usuários no mundo.

A ação francesa surge num mo-
mento espinhoso para a Micro-
soft. A companhia esteve sob a

mira de grupos de direitos digi-
tais que alegam que dados de
usuários do Skype são comparti-
lhados com anunciantes e agên-
cias policiais. A Arcep observou
que as pessoas podem fazer liga-
ções via Skype de um computa-
dor ou smartphone. “Na verda-
de”, disse a reguladora, “isso
constitui um serviço telefônico
fornecido ao público.”

Operadoras de telecomunica-
ções não precisam de autoriza-
ção administrativa na França.
Mas as companhias precisam fa-
zer uma “declaração prévia” à Ar-
cep. Deixar de fazer essa declara-
ção é crime. Por isso, a Arcep de-
cidiu encaminhar o assunto para
a promotoria em Paris.

A Microsoft declarou que com-
partilhou com as autoridades
francesas sua visão “de que o Sky-
pe não é um provedor de servi-
ços de comunicações eletrôni-
cas segundo a lei francesa” e que
“continuaria a colaborar com a
Arcep de maneira construtiva”.
Robin Koch, porta-voz da Micro-
soft em Bruxelas, não quis co-
mentar o assunto.

Onda contra. O anúncio da re-
guladora foi a mais recente de
uma série de ações voltadas con-
tra companhias de comunica-

ções globais na França. Em 20 de
janeiro, um estudo encomenda-
do pelo governo do presidente
François Hollande propôs insti-
tuir um imposto sobre a coleta
de dados pessoais na internet.

Também em janeiro, um tribu-
nal francês ordenou que o Twit-
ter identificasse pessoas que pos-
tassem mensagens racistas. A le-
gislação existente da União Euro-
peia não considera que o Skype e
serviços baseados em internet si-
milares sejam companhias de te-

lecomunicações. Jean-François
Hernandez, um porta-voz da Ar-
cep, disse que a agência come-
çou a pedir a obediência do Sky-
pe em abril de 2012, mas que ele
se recusou a cooperar.

Hernandez disse que havia dú-
vidas sobre a regulamentação
dessas empresas, em especial so-
bre privacidade de dados e taxa-
ção, mas que a disputa da agên-
cia com o Skype não tinha nada a
ver com isso. “Quando se age co-
mo um operador francês é preci-

so se registrar como operador.”
Hernandez reconheceu que

quando uma companhia foi regis-
trada como operadora francesa,
seus lucros franceses seriam su-
jeitos a impostos locais. “Mas
não se deve transforma isso nu-
ma história fiscal”, disse ele. “Es-
ta agência não tem nada a ver
com impostos.”

As companhias francesas de
mídia e telecomunicações tam-
bém argumentaram que estão
subsidiando injustamente servi-
ços de internet que usam seu
conteúdo e banda larga sem divi-
dir a receita. Autoridades france-
sas reagiram com simpatia, no
começo deste ano, quando uma
provedora de internet, a Free,
tentou pressionar o Google a pa-
gar pela banda larga que usa, blo-
queando anúncios.

Stéphane Richard, diretor pre-
sidente da France Télécom, criti-
cou o que chamou de uma vanta-
gem injusta desfrutada pelo Sky-
pe e companhias similares sobre
as companhias estabelecidas
que precisam transportar dados
de rivais sem compartilhar sua
receita.“Acreditamos que isso re-
presenta um primeiro passo po-
sitivo para um ambiente regula-
tório mais equilibrado que abar-
que a atividade de participantes
imoderados”, divulgou, em no-
ta, a France Télécom, compa-
nhia que já foi estatal. / TRADUÇÃO

DE CELSO PACIORNIK

Skype é investigado
pelo governo francês

Samsung surpreende com novo Galaxy
Smartphone da fabricante sul-coreana detecta movimentos da face e do pulso do usuário para acessar funções sem tocar na tela

ADREES LATIF/REUTERS

SUSANA BATES/REUTERS

● Serviço mundial
Regulação. Steve Ballmer, CEO da Microsoft, dona do Skype

Mariana Congo

A sul-coreana Samsung lan-
çou na noite de ontem a nova
versão do seu smartphone car-
ro-chefe, o Galaxy S4. O apare-
lho chega com um desafio im-
posto pela própria empresa:
conhecida pelo bom desempe-
nho em vendas, a Samsung
agora quer ser sinônimo de
inovação, disse o presidente
da divisão móvel da compa-
nhia, JK Shin, na abertura do
evento.

Uma das funções inovadoras
do Galaxy S4 detecta o movimen-
to da face e do pulso do usuário
para mover a tela sem a necessi-
dade do toque. Com isso, é possí-
vel mover o visor durante a leitu-
ra de textos ou navegação ape-
nas com o movimento do rosto.
Já os vídeos são pausados quan-
do o aparelho percebe que o
usuário não está mais olhando
para a tela. Também é possível
acessar funções do visor com o
movimento das mãos, mas sem
encostar na tela – como mudar
uma faixa de música ou atender
a uma ligação, por exemplo.

A apresentação do Galaxy S4
no Radio City Music Hall, em No-
va York, foi pomposa e visual co-
mo um show da Broadway (in-
cluindoorquestra e atores no pal-
co). O evento contrastou com o
estilo mais simples adotado pela
Apple e outras empresas do Vale
do Silício em apresentações.

O Brasil é um dos sete princi-
pais mercados da Samsung em
faturamento. A importância do
País foi reforçada durante o even-
to. A cidade do Rio de Janeiro
apareceu como tema de fundo
de parte do teatro encenado pa-
ra apresentar as funções do
smartphone. Uma das funciona-
lidade, chamada de “S Transla-
tor”, traduz mensagens de texto
e voz em nove línguas, incluindo
o português.

O smartphone lançado ontem
tem tela de 5 polegadas de altíssi-
ma definição. O visor é maior
que o do modelo anterior, que
tinha 4,8 polegadas. A câmera
principal tem resolução de 13 me-
gapixels e a câmera frontal, 2 me-
gapixels. A função “Dual Came-
ra” permite capturar imagens e

realizar chamadas de vídeo usan-
do as duas câmeras simultanea-
mente. Outra funcionalidade, a
“Home Sync”, sincroniza as fo-
tos do Galaxy S4 com outros dis-
positivos Samsung, como televi-
sores, automaticamente.

O Galaxy S4 chegará às lojas
em 155 países no final de abril. A
empresa fechou parcerias com
327 operadoras de celular, mas
ainda não revelou o preço do apa-
relho. O sistema operacional é a
versão mais recente do Android,
que tem o apelido Jelly Bean.

A linha Galaxy S, que inclui os
modelos S, S II e S III, superou
100 milhões de unidades vendi-
das no mundo desde 2010 até ho-
je, segundo a Samsung. Analis-
tas ouvidos pela Reuters no iní-

cio da semana previam que o Ga-
laxy S4 deve alcançar a marca de
10 milhões de unidades em 30
dias.

Ofensiva. O Galaxy S4 foi o pri-
meiro grande lançamento da
Samsung realizado em solo ame-
ricano e mostra a ofensiva da em-
presa no território da rival
Apple. Apesar do sucesso da fa-
mília Galaxy, com o iPhone 5, a
Apple ultrapassou a Samsung
em vendas nos EUA pela primei-
ra vez no quarto trimestre de
2012, segundo dados da empresa
de pesquisa ComScore.

Nos Estados Unidos, nenhu-
ma empresa gastou mais que a
Samsung em publicidade de
smartphones em 2012. Segundo

dados da consultoria Kantar Me-
dia, a sul-coreana investiu US$
401 milhões em propaganda no
ano passado, contra US$ 333 mi-
lhões da rival Apple. Segundo o
Wall Street Journal, à medida
que a diferença tecnológica en-
tre o Galaxy e o iPhone diminui,
o marketing passa a ter mais in-
fluência na escolha dos consumi-
dores. Esse cenário justificaria
porque a Samsung está gastando
mais com publicidade.

O show de apresentação do
Galaxy S4 durou uma hora e foi
transmitido ao vivo via YouTu-
be. A página chegou a ter 415 mil
visualizações simultâneas. A pré-
campanha começou em 25 de fe-
vereiro, quando a empresa anun-
ciou a data do evento.

‘Broadway’. JK Shin, presidente de TI e comunicação móvel da Samsung, explica as funções do novo aparelho, no Radio City Music Hall, em Nova York

Serviço de telefonia via
internet da Microsoft não
quer ter as obrigações
de uma operadora
de telecomunicações

PARIS

O grupo francês Vivendi infor-
mou ontem que suspendeu a

venda da companhia brasileira
de telefonia móvel e internet de
banda larga GVT. Embora a uni-
dade brasileira, que registra rá-

pido crescimento rápido, tenha
atraído o interesse de vários
compradores, as ofertas fica-
ram abaixo do que a Vivendi
queria, segundo informações
de uma pessoa próxima às nego-
ciações.

A Vivendi pretendia vender o
ativo por cerca de € 7 bilhões,

em um negócio somente em di-
nheiro, acrescentou a fonte.

“Decidimos não vender por
um preço fora do padrão. Esta-
mos absolutamente convenci-
dos que temos um ótimo ativo”,
afirmou o porta-voz da compa-
nhia francesa, Simon Gilham.
“Estamos muito felizes em con-

tinuar a desenvolvê-lo na famí-
lia Vivendi.”

DirecTV. A suspensão da ven-
da da companhia brasileira
ocorre após a operadora de tele-
visão via satélite americana Di-
recTV – vista como uma das pos-
síveis compradoras – anunciar

que deixará o processo de con-
corrência.

A DirecTV esperava impulsio-
nar as operações na América La-
tina por meio da GVT, mas “de-
cidiu não ir adiante na compra e
retirou-se do processo”, infor-
mou um porta-voz da empresa.
/ DOW JONES

PRINCIPAIS NOVIDADES

31 milhões
é o número de usuários do Skype
mundialmente, conforme
levantamento de 2012

US$ 8,5 bi
foi quanto a Microsoft pagou
pelo Skype em 2011

US$ 860 mi
foi o faturamento do Skype em
2010 (último ano de divulgação)A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

. 

Text Box
Anúncio

odilio
Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




