
A fabricante sueca de equipa-
mentos de telecomunicações
Ericsson disse nesta ontem es-
tar confiante de que vencerá dis-
putas sobre patentes contra a
Samsung, após a em-
presa sul-coreana
ter apresentado um
contra-processo em
uma corte nos Esta-
dos Unidos.

A forte concorrên-
cia entre compa-
nhias de tecnologia
tem gerado batalhas
judiciais nos últimos anos, à me-
dida que empresas como a Ap-
ple lutam por participação de
mercado e para compensar a bi-
lionária soma que gastam com
pesquisa e desenvolvimento.

A Ericsson processou a Sam-

sung por ela supostamente não
ter assinado termos de licenças
com especificações razoáveis pa-
ra o uso de suas tecnologias.
Mas a Samsung rebateu, e abriu
uma queixa em uma corte no Es-
tado do americano do Texas ale-
gando que estava sendo cobra-
da em excesso pela Ericsson.

A companhia asiática tam-
bém afirmou que a Ericsson es-
tava infringindo suas patentes

em tecnologia de re-
de, uma área na
qual a Samsung
tem se expandido e
que é o principal
mercado da empre-
sa sueca.

A Ericsson disse
em um comunica-
do por email à Reu-

ters que estava ciente das medi-
das legais da Samsung. “Esta-
mos confiantes de que a corte
irá resolver as alegações a nosso
favor”, acrescentou.

Com suas receitas pressiona-
das pela dura concorrência e

por uma queda global na deman-
da, a renda com propriedade in-
telectual da Ericsson, uma das
mais extensas no setor de teleco-
municações nos últimos anos,
ajudou a compensar parte dos

30 bilhões de coroas suecas
(US$ 4,66 bilhões) gastos anual-
mente com pesquisa e desenvol-
vimento. A Ericsson teve recei-
tas de patentes de US$ 1,02 bi-
lhão em 2012. ■

O Alibaba, maior empresa de
e-commerce da China, acredita
que 30% das vendas do varejo
chinês serão feitas online nos
próximos cinco anos, disse nes-
ta quarta-feira o presidente de
conselho do grupo, Jack Ma, em
conferência.

Ma, que fundou o Alibaba em
1999 e desde então se tornou
um dos nomes corporativos
mais conhecidos da China, dis-
se que a previsão se baseia em es-
timativas “conservadoras”. Pa-
ra ele, os próximos cinco anos
serão o período “dourado” para
o comércio virtual. ■

TELECOMUNICAÇÕES

Telefonia celular da China cresce 1% ao mês

Os inventores do BlackBerry
Mike Lazaridis e Doug Fregin
voltaram a se associar para lan-
çar um fundo de US$ 100 mi-
lhões cujo objetivo é incubar e
comercializar tecnologias de
ciência quântica que podem as-
sumir papel de liderança na pró-
xima onda da computação.

Lazaridis, que deixou seu pos-
to como co-presidente executi-
vo da BlackBerry em janeiro de
2012, é conhecido por sua pai-
xão pela Física. No ano passado,
ele criou o Quantum Nano Cen-
tre, um laboratório de pesquisa
em Waterloo, Canadá, para pro-
mover descobertas de tecnolo-
gias emergentes relacionadas à
computação quântica. Ele decla-
rou que desejava que o centro
de pesquisa se tornasse um polo
da tecnologia quântica.

“Nada do que você vê no
mundo da tecnologia clássica
pode prepará-lo para o que ve-
rá na revolução da tecnologia
quântica”, afirma Lazaridis, em
comunicado."Nossa crença no

poder da Física quântica para
transformar a sociedade nos ins-
pirou a desenvolver uma estra-
tégia, 12 anos atrás, que levou à
capacidade de pesquisa quânti-
ca em nível mundial hoje exis-
tente", acrescenta.

Conhecido como Quantum
Valley Investments, o fundo
privado fornecerá recursos fi-
nanceiros e intelectuais a in-
ventores que estejam traba-
lhando em tecnologias quânti-
cas.Os proponentes deste tipo
de tecnologia dizem que ela tra-
balha mais rápido que a compu-
tação clássica, e tem o poten-
cial de revolucionar campos co-
mo o de medicamentos.

Embora a disciplina venha
sendo um campo primordial-
mente acadêmico desde seu sur-
gimento, há 30 anos, os investi-
dores começam a ver oportuni-
dades. Em 2012, a D-Wave Sys-
tems, companhia que trabalha
com computação quântica, re-
cebeu US$ 30 milhões da com-
panhia de Jeff Bezos, fundador
da Amazon, e de uma divisão de
investimento da Agência Cen-
tral de Inteligência (CIA). ■

Ericsson enfrenta Samsung por patente

A China, maior mercado mundial de telefonia celular em número de

usuários, teve um crescimento mensal de 0,98% na base de usuários

em fevereiro, para 1,13 bilhão, segundo dados das três maiores

operadoras do país. Juntas, China Mobile, China Unicom e China

Telecom adicionaram 11,03 milhões de novos usuários em fevereiro.

O número de usuários 3G chegou a 262,84 milhões, dos quais 15,68

milhões aderiram ao serviço em fevereiro. Reuters
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Inventores do BlackBerry colocam
US$ 100 mi em tecnologia quântica
Objetivo do fundo de Mike Lazaridis e Doug Fregin é descobrir qual será a próxima onda da computação
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Text Box
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