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O triunfo da Samsung

N ão teve para ninguém: a semana foi da Sam-
sung e de seu Galaxy S4. O lançamento des-
te novo topo de linha fez tanto sucesso que

já existemanalistas prevendoque a empresa corea-
na vai crescer ainda mais em 2013 do que cresceu
em 2012—o que não é pouca coisa, considerando-
se que, ano passado, ela se firmou como amaior fa-
bricante de celulares domundo, atingindo uma fa-
tia demercadode 29% (em segundo e terceiro luga-
res estão Nokia, com 24%, e Apple, com 10%).
O fato é que, de todos os fabricantes de celulares,

a Samsung é amais interessante de se observar atu-
almente. A Apple também pensa assim, e está nu-
ma posição defensiva escancarada: atacou o An-
droid um dia antes do lançamento do S4 e, dois di-
as depois, pôs no seu site uma campanha chamada
“Why iPhone” (apple.com/iphone/why-iphone/),
explicando porque o iPhone 5 é o rei do bairro chi-
nês. Há umoudois anos, quando todomundo con-
cordava com isso, essa seria uma campanha desne-
cessária — e impensável. Mas a Apple não nasceu
para ser humilde e, até aqui, suas jogadas não pas-
saram de gol contra. Entre outras tiradas, Phil
Schiller, seu vice-presidente, deu a entender que o
novo aparelho da Samsung chegaria ao mercado
com um sistema operacional defasado: errou feio,
errou rude! O S4 chegou com uma versão do Jelly
Bean tinindo de nova. A bravata pegou mal para a
Apple. Muito mal.
Enquanto isso, a Samsung nada de braçada no

que é, sem dúvida, o seu melhor momento até
aqui. A empresa sempre foi boa de celulares, mes-
mo nos tempos da telefonia a vapor: seu SPH-
M100, o famosoUpRoar, lançado em2000, foi o pri-
meiro do mundo a lidar com MP3. Não cheguei a
conhecê-lo em pessoa mas, pouco depois, tive, em
sequência, dois Samsungs marcantes — o P400, de
2003, um flip com tela basculante, e o D500, de
2004, um dos aparelhos de quemais gostei até hoje
sob todos os aspectos, do design ergonômico ao
software simpático. O P400 se perdeu na poeira da
estrada, mas o D500 está na minha coleção, e per-
manece bonito até hoje.
Foi na Era Android, porém, que a Samsung se

lançou ao estrelato. Seu crescente sucesso na área
de smartphones coincidiu com o declínio da
Nokia; na verdade, as posições que a coreana gal-
gou no mercado foram perdidas pela finlandesa. A
concorrência está longe: Nokia e Apple trabalham
com sistemas operacionais diferentes, e a ZTE e a
LG, que ocupam a quarta e a quinta posição mun-
dial, e que também fabricam Androids, têm, res-
pectivamente, 6% e 4% de market share.
Enquanto isso, no lado extravagante domundo, a

Vertu — lembram dela? — lançou um smartphone
ao precinho camarada de... US$ 10 mil! O aparelho
de titânio tem tela com cristal de safira, acabamen-
to em couro de jacaré, rubis incrustados e tudo o
que um ser humano definitivamente não precisa
numcelular; por outro lado, o novíssimomodelo Ti
vem com o já antigo Android ICS. Tem gente que
confunde mesmo as prioridades...
Até o ano passado aVertu pertencia àNokia; ago-

ra pertence a um conglomerado inglês. A ideia por
trás dos seus cafoníssimos celulares é impressionar
omundo: ela já teve ummodelo vendido amais de
US$ 300mil, o Signature Cobra, todo emouro e bri-
lhantes.
Para que seus clientes não passempor completos

idiotas, porém, a Vertu alardeia o seu serviço de
concierge, através do qual os usuários podemmar-
car viagens, pedir dicas de hotéis e restaurantes, re-
servar lugares em espetáculos e assim por diante.
Muito útil para nós, pobresmortais, mas desneces-
sário para quem pode dar R$ 20 mil num celular
defasado — e, provavelmente, tem uma quantida-
de de assistentes na retaguarda. l

Só se falou do Galaxy S4 esta
semana, e a Apple, que não nasceu
para ser humilde, vem esperneando
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O dono da bola. O smartphone Galaxy S4, da Samsung
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-WASHINGTON- A Apple desenvolveu uma tecnolo-
gia que entende quando o iPhone está caindo e
muda sua posição ainda no ar, como faz um ga-
to em queda, evitando que o tombo danifique
componentes sensíveis como a tela e o proces-
sador. O mecanismo está descrito em patente
submetida pela empresa nos EUA e foi revelada
pelo site especializado Apple Insider. O texto
afirma que a tecnologia pode ser usada em
qualquer eletrônico com processador, como ta-
blet e laptop,mas observa que ela émais útil em
aparelhos bastante portáteis e chega a citar es-
pecificamente o iPhone.
Para detectar quedas, omecanismo pode usar

sensores que o iPhone já possui, como giroscó-
pio e acelerômetro, mas sua sensibilidade pode
ser incrementada, informa a patente, por meio
de sensores de imagem e até de GPS. A partir
dos dados obtidos, o processador calcula fato-
res como a velocidade da queda, a distância até
chão e quanto tempo resta até que o impacto
aconteça. O celular também pode armazenar
esses dados para tornar o processo mais ágil e
sofisticado.
Cabe também ao processador decidir qual al-

teração na posição do aparelho tornaria a que-
da menos prejudicial. Dá para imaginar que re-
orientar a posição do iPhone ainda no ar é o
mais desafiador do ponto de vista tecnológico.
Tanto que a patente oferece algumas opções
que, teoricamente, seriam capazes de realizar a
façanha. Uma das possibilidades seria ter um
peso móvel dentro do aparelho, que exerceria
pressão durante a queda para que a parte que
sofresse impacto fosse a menos frágil; outra se-
ria embutir na superfície do iPhone algo seme-
lhante a aerofólios; a patente também fala em
ummini propulsor a gás.

IPHONE DE PLÁSTICO, SEM TELA RETINA
Umamudança que parece cada vez mais próxi-
ma é a adoção pela Apple de modelos mais ba-
ratos de iPhone. O analista Amit Daryanani, da
RBC Capital Markets, afirmou ontem, em nota
enviada a investidores, que o aparelho deve ser
lançado entre junho e julho deste ano, com as
mesmas quatro polegadas do iPhone 5, mas
com corpo em plástico e sem a tela Retina.
“Comumpreçomenor, a Apple poderá atingir

um importante e crescente segmento domerca-
do de smartphones”, escreveu Daryanani.
De acordo com o analista, a empresa planeja

lançar “múltiplos novos modelos”. Daryanani
espera que entre eles estejam o iPhone 5S e as
versões mais modestas do aparelho.
Caso as previsões se concretizem, o analista pre-

vê o que iPhonemais barato terámargemde lucro
menorqueoaparelho tradicional,mascontribuirá
comUS$ 22 bilhões para a receita da Apple.
As projeções apontam que o volume de ven-

das do segmento de smartphones de baixo cus-
to (com preços abaixo de US$ 400) será de 500
milhões de unidades em 2014. Daryanani acre-
dita que a Apple possa abocanhar cerca de 15%
deste mercado, uma expectativa “conservado-
ra” de 70 milhões de aparelhos.
Além dos smartphones, a Apple deve lançar

novas versões do iPadmini e do iPad. O iWatch,
o relógio inteligente da Apple, é classificado pe-
lo analista como “provável”. l

Apple cria patente que minimiza
dano no iPhone em caso de queda
Mecanismomuda posição do aparelho para proteger pontos sensíveis
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iPhones 5. Os futuros smartphones Apple serão como gatos e cairão na melhor posição possível

P ara exigirmaiores investimentos em
saneamento básico, a Organização
das Nações Unidas (ONU) divulgou
umaestatística inusitada e alarman-

te: no mundo, existem mais pessoas com
acesso a celular do que a banheiros.
— Eu chamo todos os atores, governos, so-

ciedade civil, empresas e organizações inter-
nacionais, a mobilizarem recursos para o rá-
pido aumento do acesso ao saneamento bá-
sico — disse Jan Eliasson, vice-secretário-ge-
ral da ONU em evento sobre o Dia Mundial
da Água, comemorado ontem.
De acordo com os números divulgados pe-

la ONU, das sete bilhões de pessoas no mun-
do, seis bilhões possuem telefones celulares.
Entretanto, apenas 4,5 bilhões têm acesso a
banheiros ou latrinas, ou seja, 2,5 bilhões de
pessoas não têm acesso ao saneamento bási-
co. Além disso, 1,1 bilhão de pessoas ainda
defecam em lugares abertos.
— Esse é um problema que as pessoas não

gostam de discutir. Mas ele é central para as-

segurar boa saúde, proteção ao meio ambi-
ente e dignidade fundamental para bilhões
de pessoas — ressaltou Eliasson.
De acordo com o vice-diretor-executivo da

Unicef,MartinMogwanja, o acesso ao sanea-
mento básico é essencial para a diminuição
da mortalidade infantil. Segundo ele, a diar-
reia é responsável pela morte de 750 mil cri-
anças todos os anos. l

População temmais acesso a
celular que a banheiro

No mundo, 6 bilhões de pessoas
possuem telefone, contra 4,5
bilhões com saneamento básico
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Na rua. Indiana faz comida no chão e fala ao celular

SANJIT DAS/BLOOMBERG NEWS Apple e Samsung
investem em produto

semelhante

-MOUNTAIN VIEW- Relógios são a no-
va moda no Vale do Silício. De-
pois da notícia de que a Apple
tem cem engenheiros dedica-
dos a criar um iWatch e da con-
firmação de que a Samsung —
quenão fica noVale,mas é uma
potência tecnológica — tam-
bém desenvolve um relógio de
pulso inteligente, agora os ru-
mores sãodeque aGoogle tam-
bém está trabalhando na cria-
ção de um aparelho com essas
características.
Não há dúvida de que a Goo-

gle é a empresa de tecnologia
mais avançada na categoria
em que os relógios inteligentes
se enquadram, a chamada
computação para vestir. A
companhia deixou o mundo
surpreendido ao apresentar o
Google Glass, que chega às lo-
jas este ano.
Porém, um detalhe indica

que a entrada da Google no
mercado de relógios é mais
agressiva que os experimentos
comos óculos de realidade au-
mentada, que muitos julgam
ser produto de nicho. Segundo
fonte do jornal “Financial Ti-
mes”, enquanto os óculos fo-
ram desenvolvidos no Labora-
tório X — unidade da Google
para projetos que beiram o im-
possível —, o relógio está sen-
do preparado pela unidade
Android, com o objetivo ex-
presso de transformá-lo em
um extensão do sistema ope-
racional móvel, presente em
diversos tablets e celulares. l

Google também
desenvolve
relógio de pulso
inteligente

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l APPLE: União Europeia
investiga se empresa americana
é anticompetitiva na distribuição
do iPhone

l MOBILIDADE: Base de

celulares atinge 263 milhões de
linhas ativas no país, diz Anatel

l VÍDEO: YouTube planeja
transformar a experiência de ver
televisão com novo aplicativo e
protocolo

l GAMES: Blizzard anuncia
“Hearthstone”, jogo gratuito com
heróis oriundos do clássico

“World of Warcraft”

l NEGÓCIOS: Samsung negocia
venda de subsidiária para a
gigante Amazon

l NO TWITTER:
twitter.com/digitalemidia

l NO FACEBOOK:
facebook.com/jornaloglobo

Processador
calcula fatores
como velocidade
da queda,
distância até chão
e quanto tempo
resta até que o
impacto aconteça
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 mar. 2013, Economia, p. 34.




