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Brasil tem o
2º iPad mais
caro no mundo

Apple vence
Gradiente
na luta
pelo iPhone
Justiça decide que a marca de telefone não
é exclusiva da brasileira, que vai recorrer

Desde o século XIX, a Biografia teve papel importante na construção da nossa ideia 
de Nação, imortalizando personagens e ajudando a consolidar um patrimônio de 
símbolos e tradições nacionais.

Mais recentemente, na segunda metade do século XX, a Biografia ganhou outra 
dimensão: além de relatar os feitos dos grandes nomes, transformou o personagem 
em testemunha de sua época.  A Biografia moderna não é só a história de uma 
pessoa, mas também de uma época, vista através da vida daquela pessoa.

No Brasil, tal forma de manifestação encontra-se em risco, em virtude da proliferação 
da censura privada, que é a proibição das biografias não autorizadas.

A ninguém é dado impedir a livre expressão intelectual ou artística de outro, garantia 
consagrada na Constituição democrática de 1988, que baniu definitivamente a 
censura entre nós. Por isso, não faz sentido exigir-se o consentimento prévio da 
personalidade pública cuja trajetória um autor ou historiador pretende relatar (e, 
menos ainda, exigir-se a autorização de seus familiares, quando já falecido o 
biografado) como condição para a publicação de Biografias.

É apropriado que a lei proteja o direito à privacidade. Mas este direito deve ser 
complementado pela proteção do acesso às informações de relevância para a 
coletividade, na forma de tratamento distinto nos casos de figuras de dimensão 
pública, os chamados protagonistas da História: chefes de Estado e lideranças 
políticas, grandes nomes das artes, da ciência e dos esportes.

O Brasil é a única grande democracia na qual a publicação de Biografias de 
personalidades públicas depende de prévia autorização do biografado. Um país 
que só permite a circulação de biografias autorizadas reduz a sua historiografia à 

versão dos protagonistas da vida política, econômica, social e artística. Uma 
espécie de monopólio da História, típico de regimes totalitários.

Este erro produz efeito devastador sobre a atividade editorial. A necessidade do 
consentimento prévio das pessoas retratadas nas obras cria um balcão de negócios 
de valores vultosos, em que informações sobre a nossa História são vendidas como 
mercadorias.

Há um efeito ainda mais grave no que tange à construção da memória coletiva do 
país. O conhecimento da História é um direito da cidadania, independentemente de 
censura ou licença, do Estado ou dos personagens envolvidos. O ordenamento 
jurídico deve assegurar pluralidade, cabendo à sociedade e ao cidadão formarem 
livremente sua convicção.

É pertinente lembrar que a dispensa do consentimento prévio do biografado não 
confere ao autor imunidade sobre as consequências do que escrever. Em casos de 
abuso de direito e de uso de informação falsa e ofensiva à honra, a lei já contém os 
mecanismos inibidores e as punições adequadas à proteção dos direitos da 
personalidade.

Hoje, quando a sociedade clama pela ética e pela plena liberdade de expressão, está 
mais do que na hora de eliminar este entulho autoritário e permitir novamente que os 
brasileiros possam ter acesso à sua própria História.

Assim, os intelectuais brasileiros apoiam as iniciativas legislativas e judiciais voltadas 
à correção dessa anomalia do ordenamento jurídico brasileiro, de maneira a permitir 
a publicação e a veiculação de obras biográficas sobre os protagonistas da nossa 
História, independentemente da autorização dos personagens nelas retratados.
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Comprar o tablet da Apple no
Brasil significa comprar o se-
gundo iPad mais caro do mun-
do, segundo levantamento da
corretora australiana Comm-
Sec. No País, o aparelho mais
recente (quarta geração) custa,
em média, US$ 791,40 (ou R$
1.741), na versão Wi-Fi de 16 gi-
gabytes (GB). O valor só é infe-
rior ao da Argentina, onde o dis-
positivo custa US$ 1.094.

O ranking, chamado pela
CommSec de Índice iPad, lis-
tou os preços cobrados em 46
países (veja os dez mais caros e os
dez mais baratos acima) e segue
a mesma lógica do Índice Big

Mac. O economista-chefe da
corretora, Craig James, diz em
vídeo divulgado no YouTube
que ambos os índices têm como
base a noção da paridade do po-
der de compra, segundo o qual
o câmbio pode ser ajustado pa-
ra que um bem tenha o mesmo
preço em países diferentes.

O valor do aparelho no Brasil
é 58,6% superior ao adotado
nos Estados Unidos e informa-
do no site da Apple (US$ 499,
sem taxas). Lá, o preço pode va-
riar conforme os impostos co-
brados por cada Estado. Na Cali-
fórnia, o tablet sai por US$
546,91, a 36ª posição do ranking.

O iPad só é vendido abaixo de
US$ 499 em dois países: Canadá
e Malásia. Entre as regiões em
que o tablet pode ser comprado
com pouco mais de cinco notas
de cem dólares estão Hong
Kong, Japão, Austrália e Índia.

Não é novidade que o Brasil é
um dos locais onde o iPad é
mais caro. No índice do ano pas-
sado, o País ficou em primeiro
lugar – com a terceira geração
do tablet da Apple a US$ 763,51.
A Argentina ocupou a segunda
posição (US$ 710,19).

O tocador de música iPod
também é especialmente caro
no Brasil. No País, o aparelho
custava, em 2012, US$ 354,40 na
versão touch de 8GB e US$
285,39 na versão nano de 8GB –
os mais caros entre 46 países. Já
em 2007 o Brasil assumia o títu-
lo de mais careiro: o iPod nano
de 2GB custava US$ 327,71. Na
sequência viam Índia e Suécia./
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● iPhone para a classe C
Ao contrário do ‘primo rico’ dos
Estados Unidos, o aparelho da
Gradiente roda em sistema An-
droid (concorrente ao iOS, da
Apple) e é considerado um apare-
lho de baixo custo.

● Os dez países mais caros e os dez mais baratos 

ÍNDICE IPAD

*Não inclui imposto local

iPad

ARGENTINA

BRASIL

DINAMARCA

GRÉCIA

SUÉCIA

POLÔNIA

FINLÂNDIA

PORTUGAL

FRANÇA

HOLANDA

TAIWAN

TAILÂNDIA

CINGAPURA

BRUNEI

ÍNDIA

AUSTRÁLIA

JAPÃO

HONG KONG

CANADÁ*

MALÁSIA

VALOR REAL 
NO PAÍS 
(EM US$)
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1.094,11
791,40
725,32
715,54
706,87
704,51
695,25
688,49
688,49
683,08
538,34
530,72
525,98
525,52
512,61
506,66
501,56
501,52
484,61
473,77

O preço de referência 
usado é o do modelo 

mais recente do IPAD 
com 16GB e Wi-Fi 

IPAD NOS EUA*:

US$ 499
INFOGRÁFICO/ESTADÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO PREÇO NOS EUA

Camilo Rocha

A Apple ganhou um importan-
te round em sua briga com a
Gradiente pelo uso da marca
iPhone no Brasil. Decisão do
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro divulgada ontem de-
termina que a fabricante bra-
sileira não é mais a detentora
exclusiva da marca no País.

Além disso, a Gradiente po-
derá usar apenas o nome com-
posto “Gradiente iPhone” para
seus produtos, e não mais ape-
nas “iPhone”. A IGB Eletrônica,
dona da Gradiente, lembrou
em comunicado que a sentença
é de primeira instância e que irá
recorrer.

A Gradiente informou tam-
bém que corre na Justiça de São
Paulo processo seu contra a
Apple pelo uso da marca e que
este ainda irá a julgamento.

A decisão do juiz Eduardo An-
dré Brandão de Brito Fernan-
des, da 25ª Vara Federal do Rio,
levou em conta o fato de que o
iPhone da Apple é internacio-
nalmente conhecido e possui re-
gistros em outros países.

A determinação anula deci-
são de fevereiro do Instituto Na-
cional de Propriedade Intelec-
tual (Inpi), que reconheceu a

Gradiente como proprietária
da marca no País, negando re-
quisição da Apple para registro
de quatro marcas de aparelhos
“iPhone” no Brasil.

À época, o Inpi justificou a de-
cisão dizendo que o pedido da
Gradiente é mais antigo. “O cri-
tério maior é de quem pediu pri-
meiro e eles pediram em 2000”,
informou a assessoria de im-
prensa da entidade.

A decisão não proibia a Apple
de seguir a venda de seu apare-
lho de telefone no Brasil. “O
Inpi não tem esse poder, apenas
o judiciário”, informou um por-
ta-voz do instituto.

O Inpi concedeu em 2008 o
registro da marca iPhone à IGB/
Gradiente no ano seguinte ao
lançamento do primeiro iPho-
ne da Apple.

Em dezembro de 2012, a Gra-
diente anunciou seu primeiro
aparelho “iPhone”, o smartpho-
ne Neo One, que tinha sistema
operacional Android, do Goo-
gle (presente nos modelos con-
correntes da Apple). A empresa
admitiu que o lançamento foi
uma estratégia para não perder
o direito ao uso da marca.

Neste ano, a Gradiente lan-
çou outro “iPhone”, o c600. O
aparelho tem entrada para dois
chips e sistema operacional An-
droid. Como parte da divulga-
ção, foi colocado um vídeo pro-
mocional no YouTube, intitula-
do Essa História Continua.

Segundo a Gradiente infor-
mou em julho, a Apple procu-
rou a empresa para comprar os
direitos da marca, mas a nego-
ciação não andou. Com o fracas-
so das conversas, a brasileira de-
cidiu manter sua ação contra a
fabricante americana.

Falência. Por trás do iPhone
da Gradiente, há uma história
de falência. Em dificuldades fi-
nanceiras, a IGB suspendeu
suas atividades em 2007. A solu-
ção encontrada para se reer-
guer foi a criação de uma nova
empresa em janeiro de 2012, a
Companhia Brasileira de Tecno-
logia Digital (CBTD), com no-
vos investidores.

Foi apenas nesse momento
que a empresa concluiu um pro-
jeto pensado em 2000 – quando
foi feito o pedido de registro da
marca G Gradiente Iphone. “A
intenção, desde aquela época,
era fazer uma linha de smart-
phones com acesso à internet.
Não era realidade, mas a gente
sabia que viria a ser”, disse ao
Estado, em dezembro, Eugê-
nio Staub, dono da Gradiente e
presidente do conselho de ad-
ministração da CBTD.

A Gradiente informou que é
“detentora exclusiva dos direi-
tos de registro sobre a marca
iPhone no país” para produção
e comercialização até 2018.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




