
%HermesFileInfo:B-19:20131212:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013 Economia B19

● Primórdios
No fim da década de 70, Commo-
dore e Apple lançaram nos EUA
modelos para uso doméstico. No
Apple II, programas eram carre-
gados com ajuda de fita cassete.

● Popularização
Nos anos 90, o Windows, da Mi-
crosoft, passou a dominar os
PCs. Em outubro de 2013, 85%
dos desktops e laptops do mun-
do ainda usavam Windows.

● Nova era
A computação foi sacudida em
2010 com a chegada do iPad,
que lançou a categoria dos ta-
blets. Em 2014, esses apare-
lhos devem superar os PCs.

QUEM VENDE MAIS

Marco Civil deve
facilitar retirada de
conteúdo da web

Ligia Aguilhar

A Amazon Brasil começa a ven-
der hoje no País o novo Kindle
Paperwhite, versão mais avan-
çada do leitor de livros da em-
presa e que está à venda nos Es-
tados Unidos desde setembro.

O lançamento apresenta no-
va tecnologia de tela com maior
contraste, versão atualizada do
sistema de iluminação embuti-
da, processador 25% mais rápi-
do e tecnologia de toque com
precisão 19% maior.

O aparelho também tem Wi-
Fi embutido, bateria com oito
semanas de duração e novos re-
cursos, como o construtor de
vocabulário, que compila numa
lista as palavras que o usuário
pesquisou em um dicionário, e
um sistema de pesquisa que in-
tegra o dicionário à Wikipédia.

O novo Kindle Paperwhite se-
rá vendido por R$ 479 nos sites
PontoFrio, Extra e Girafa, e na
Livraria da Vila. Nos Estados
Unidos, o modelo é vendido
por US$ 199. “Vai fazer um ano
que lançamos nossa operação
aqui no Brasil e nossos produ-
tos têm tido uma adesão cada
vez maior, inclusive por usuá-
rios de tablets”, diz o diretor-ge-
ral da Amazon no Brasil, Alex

Szapiro. A empresa não revela
números, mas o executivo afir-
ma que o modelo mais simples,
chamado Kindle, é o mais popu-

lar entre os brasileiros por
causa do preço de R$ 299.

Em março, outros dois mo-
delos foram lançados no
País: a versão anterior do Kin-
dle Paperwhite Wi-Fi, que
sairá de linha com o lança-
mento do novo aparelho, e o
Kindle Paperwhite 3G, que
segue à venda por R$ 699.

A Amazon continua ado-
tando um modelo diferente
de vendas do Kindle no Bra-
sil, restrita a lojas físicas e vir-
tuais parceiras, ao contrário
da matriz americana, que
vende o aparelho diretamen-
te no site da empresa. “Nos-
sos planos são incluir novos
parceiros em breve, inclusi-

ve uma nova grande va-
rejista que vamos anun-
ciar antes do Natal”, diz
Szapiro.

O lançamento de ta-
blets no País também
não se concretizou. O
Kindle Fire, tablet lança-
do nos EUA em novem-
bro de 2011 e que pode
servir como base para a
Amazon vender outros
produtos digitais, como
filmes, não chegou até
hoje ao Brasil.

Amazon lança hoje no Brasil
e-reader Kindle Paperwhite

FABRICANTE VENDAS
3º TRI 2013

VENDAS
3º TRI 2012

Samsung 80,3 milhões 55 milhões

Apple 30,3 milhões 24,6 milhões

Lenovo 12,8 milhões 6,9 milhões

LG 12 milhões 6,9 milhões

Huawei 11,6 milhões 7,8 milhões
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O relator do Marco Civil da In-
ternet, deputado Alessandro
Molon (PT-RJ), apresentou on-
tem uma nova versão do texto
facilitando a retirada de conteú-
dos publicados na internet. Jui-
zados especiais poderão ser
acionados e, no caso de ima-
gens e vídeos de nudez e sexo, a
retirada poderá ser feita apenas
com a notificação.

Como o Estado já tinha ante-
cipado, foi incluído um trecho
para garantir a operadoras de te-
lefonia modelos de negócio
com vendas de pacotes por velo-
cidade e com franquia de dados.
Consta ainda a obrigação para
provedores de aplicações guar-
darem registros de acesso.

Mesmo com a apresentação
do novo relatório, a tendência é
que a votação fique para 2014. O
governo tem utilizado a propos-
ta para trancar a pauta da Câma-
ra e impedir a análise de propos-
tas de alto impacto fiscal. O lí-
der do PMDB, Eduardo Cunha
(RJ), tem ainda resistências
quanto ao texto do Marco Civil

e já discutiu o tema na noite de
terça-feira com os ministro Jo-
sé Eduardo Cardozo (Justiça) e
Ideli Salvatti (Relações Institu-
cionais).

No texto original, a previsão
era de que os provedores de apli-
cações só eram obrigados a reti-
rar conteúdo por uma “ordem
judicial específica”.

Já na nova redação, permite-
se acionar os juizados especiais
em casos relacionados “à hon-
ra, à reputação ou a direitos de
personalidade” para pedir a reti-
rada e a reparação econômica. É
possível, inclusive, conseguir a
retirada com liminar.

Nudez. Em relação aos casos
de nudez e sexo, o novo relató-
rio prevê que os provedores de-
vem retirar o material quando
receberem notificação específi-
ca da vítima. O deputado afir-
mou ainda que incluiu o tema
para dar uma resposta sobre os
casos recentes de jovens que
chegaram a cometer suicídio
após a divulgação de vídeos ínti-

mos. O texto prevê que, caso
não realizem a retirada dos con-
teúdos, os provedores passam a
responder conjuntamente por
eventual crime praticado.

Modelo de negócios. Para aten-
der as teles, a nova versão do
texto garante a “liberdade de
modelo de negócios”. O tema é
descrito como um dos princí-
pios do projeto.

As operadoras de telefonia
que atuam no País demonstra-
ram resistência ao Marco Civil
da Internet por entender que o
conceito de neutralidade da re-
de estava muito amplo.

O temor é de que fosse proibi-
da a venda de pacotes com dife-
rentes velocidades e modelos
de negócios com franquias de
dados. Molon sustenta que isso
nunca esteve proibido, mas mu-
dou o texto para atender ao de-
sejo das teles. Não há alteração,
porém, no artigo sobre neutrali-
dade da rede, que impede a dis-
criminação por conteúdo.

Contemplando recomenda-
ções de órgãos de seguranças, o
novo texto estende para prove-
dores de aplicação a exigência
de guarda de registros dos usuá-
rios, antes restrita aos de cone-
xão. As empresas que atuam na
área e que tenham fim econômi-
co são obrigadas a guardar os
dados por seis meses, sob sigilo.
O dado só pode ser repassado
por ordem judicial ou requisi-
ção de autoridade policial ou Mi-
nistério Público.

Molon manteve no texto a
possibilidade de o Executivo
obrigar os provedores a instalar
datacenters. A medida é tida pe-
la presidente Dilma Rousseff co-
mo fundamental no combate à
espionagem, mas encontra for-
te resistência no Congresso.

DIVULGAÇÃO

PONTOS-CHAVE
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Smartphones
devem ultrapassar
PCs em 2014
Base de computadores não deve crescer de forma significativa;
modelos econômicos puxam alta dos celulares com acesso à web

Camilo Rocha

Há alguns trimestres, as uni-
dades vendidas de smartpho-
nes vêm superando as dos
computadores tradicionais.
Mas, em 2014, a base instala-

da – ou seja, o número total
de dispositivos em uso – dos
telefones móveis com acesso
à internet deve ultrapassar
pela primeira vez a dos PCs.

A projeção foi feita pela con-
sultoria britânica Enders, espe-
cializada no mercado de tecno-
logia móvel. Segundo o estudo,
a base de PCs conta atualmente
com pouco mais de 1,5 bilhão de

aparelhos em todo o mundo.
Dados de uma pesquisa do si-

te Business Insider apontam que
o ano deve terminar com 1,4 bi-
lhão de smartphones no mun-
do, o que é equivalente a dois
aparelhos para cada nove habi-
tantes.

A curva de crescimento dos
smartphones ao longo dos anos
é acentuada. Quatro anos atrás,

apenas 5% da população mun-
dial tinha esse tipo de aparelho.

No fim deste ano, a porcenta-
gem deve chegar a 22%. Já os
PCs tiveram uma queda de
8,6% no terceiro trimestre de
2013 em relação ao mesmo pe-
ríodo no ano passado, segundo
a Gartner.

Para muitos, o smartphone
realiza várias tarefas que antes
só podiam ser feitas no compu-
tador. “Existe uma grande ca-
mada da população que não ti-
nha acesso à internet e agora
passou a ter com o smartpho-
ne”, explica Thiago Moreira, di-
retor de digital da consultoria
Nielsen.

Segundo ele, no Brasil 25%
dos usuários de smartphone
usam o aparelho móvel como
seu principal ponto de conexão
à rede.

“Muitos consumidores vão
preferir gastar seu dinheiro
com um smartphone do que
com um PC,” diz Moreira. Com
o telefone, “ele tem possibilida-
de de utilizar Wi-Fi grátis, nave-
gar no ônibus”, explica o espe-

cialista.
No Brasil, os smartphones

também tiveram aumento de
vendas maior que os eletropor-
táteis (24% contra 22%) entre
janeiro e agosto de 2013, segun-
do a consultoria GfK.

Android. O aparecimento nas
lojas de centenas de modelos a
preços acessíveis, quase todos
com sistema operacional An-
droid, foi outro fator fundamen-
tal para a ascensão dos smart-
phones, em especial nos merca-
dos em desenvolvimento.

De acordo com dados do ter-
ceiro trimestre da IDC, o siste-
ma Android, pertencente ao gi-

gante da internet Google, está
presente em 81% dos aparelhos
do planeta. Depois vêm o iOS
(do iPhone, da Apple), com
12,9%, e o Windows Phone,
com 3,6%.

A Samsung, cujos aparelhos
utilizam o sistema Android,
continua liderando com folga
entre as fabricantes, tendo des-
pachado mais de 80 milhões de
aparelhos de diferentes faixas
de preço no terceiro trimestre
deste ano (veja tabela ao lado).

O analista da Nielsen lembra
também que a recente chegada
da plataforma Firefox no merca-
do deve trazer ainda mais op-
ções de aparelhos de baixo cus-
to. O site da Vivo, por exemplo,
oferece dois modelos com siste-
ma Firefox: o Alcatel One
Touch Fire, por R$ 29, e o LG
Fireweb, por R$ 89, vinculados
a plano da operadora.

“Ainda há muito mercado vir-
gem para o smartphone e o ta-
blet crescerem”, diz Moreira, re-
ferindo-se a potenciais consu-
midores. Ele acredita que o mer-
cado de PCs já atingiu seu teto
de penetração e não tem mais
para onde crescer. “As vendas
que ocorrem hoje são principal-
mente de substituição.”

Teto. Em alguns mercados, po-
rém, as vendas de smartphones
podem estar próximas do seu
teto. Nos Estados Unidos, 56%
de toda a população adulta já
tem um aparelho desse tipo. Na
Europa, o crescimento de ven-
das, de acordo com a IDC, é o
mais lento em nove anos. Soma-
do a isso, os lançamentos de mo-
delos perderam o sabor de novi-
dade e surpresa que tinham há
alguns anos, limitando-se na
maior parte das vezes a demons-
trações técnicas de mais mega-
pixels e mais processamento.

Em 2014, é previsto que até
mesmo os tablets superem a
venda global de PCs, embora
sua base instalada ainda não
atinja os 500 milhões de unida-
des. No Brasil, segundo dados
da Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), os tablets representa-
rão 45% das vendas de eletrôni-
cos em 2014. Hoje, a categoria já
vende mais que desktops (com-
putadores de mesa) no País.

PCs acessíveis
surgiram nos
anos 70

Nova versão do texto
prevê que, para vídeos de
nudez, por exemplo, a
retirada seja feita só com
uma notificação

Espera.
Aparelho
foi lançado
nos EUA
no mês de
setembro

Modelo mais avançado do
leitor eletrônico de livros
da empresa traz novos
recursos e bateria com
duração de oito semanas

● Desempenho global

Popularização. O ano de 2013 deve terminar com 1,4 bilhão de smartphones no mundo, o equivalente a dois aparelhos para cada nove habitantes

● Temor superado
Operadoras de telefonia tinham
resistência ao Marco Civil da In-
ternet porque temiam a proibição
da venda de pacotes com diferen-
tes velocidades; o problema foi
superado após acordo.

● Lançamento

R$ 479
é o preço do novo leitor eletrôni-
cos de livros da Amazon Kindle
Paperwhite no Brasil

US$199
é o valor cobrado pelo mesmo
modelo nos Estados Unidos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B19.




