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Sob a administração de Mark
Hurd, a HP adotou uma estra-
tégia agressiva de aquisições.
Em maio de 2008, a empresa
comprou a EDS, companhia
de serviços de tecnologia da
informação, por US$ 13,9 bi-
lhões, para fazer frente à
IBM. Em novembro de 2009,
a empresa adquiriu a 3Com,
empresa pioneira em equipa-
mentos de redes, por US$ 2,7
bilhões, reforçando sua capa-
cidade de competir com a
Cisco. Em abril deste ano, a
empresa comprou a Palm,
fabricante de celulares inteli-
gentes, por US$ 1,2 bilhão.

BERLIM

O Google anunciou ontem que
planeja lançar sua Google TV
nos Estados Unidos durante o
outono do Hemisfério Norte
(até novembro) e que ela estará
disponível em todo o mundo no
próximo ano. A tecnologia per-
mite acessar a internet a partir
da tela de televisão.

O presidente do Google, Eric
Schmidt, disse que o serviço será
gratuito, e que o Google está tra-
balhando com uma série de pro-
dutores de programação e de fa-
bricantes de eletrônicos para le-

vá-lo aos consumidores.
“Trabalharemoscom provedo-

res de conteúdo, mas é muito im-
provável que participemos da
produção”, disse Schmidt após
apresentação na IFA, feira de ele-
trônicos de consumo em Berlim.

A Sony informou que, na sema-
na passada, fechou um acordo pa-
ra ter o software do Google TV
em seus televisores, e a Samsung
disse que estuda usar o serviço.
Existem duas opções para usar a
Google TV: com o software pré-
instalado nos televisores ou em

conversores (set-top boxes).
O anúncio do Google aconte-

ceu menos de uma semana de-
pois de a rival Apple ter apresen-
tado a nova versão da Apple TV.
Ambas as empresas estão de
olho no mercado global de US$
180 bilhões movimentados por
anúncios para a televisão.

Schmidt também informou
que o Google anunciará, até o
fim do ano, parcerias com fabri-
cantes de tablets (equipamen-
tos eletrônicos que estão entre
os celulares inteligentes e os
computadores portáteis), que
adotarão o sistema operacional
Chrome, desenvolvido pelo Goo-
gle, que será lançado em breve.

Essesequipamentos concorre-
rão o iPad, da Apple. O Google
tem outro sistema operacional
para celulares, chamado An-
droid.

O Google está transformando

o navegador Chrome – que con-
corre com o Internet Explorer,
da Microsoft, e com o Mozilla Fi-
refox – no centro de um sistema
operacional, que será alternati-
va ao Windows, da Microsoft.

A maior empresa do mundo
em buscas pela internet está à
procura de novas oportunidades
de receitas, num momento em

que seu negócio principal de in-
ternet se desacelera, e novas tec-
nologias, como smartphones e
serviços de rede social, transfor-
mam a maneira como os consu-
midores acessam a rede.

Rede social. A maior rede so-
cial do mundo é o Facebook. O
Google é dono do Orkut, que aca-

bou se tornando um fenômeno
quase exclusivamente brasilei-
ro. Na semana passada, Steve Jo-
bs, presidente da Apple, anun-
ciou um serviço social de músi-
ca, ligado ao serviço iTunes, cha-
mada Ping.

Schmidt preferiu não comen-
tar se o Google tem planos de
lançar uma nova rede social, e
disse que a empresa tem planos
de expandir sua presença no mer-
cado de música, mas não deu
maiores detalhes.

Ao ser perguntado sobre as crí-
ticas a respeito do serviço Street
View na Alemanha, Schmidt afir-
mou ter previsto isso, e que ele
conversaria com representantes
do governo alemão durante sua
visita a Berlim.

“O que é fora do comum é que
demos a vocês (os alemães) a
possibilidade de ficar de fora an-
tes (do lançamento)”, disse Sch-
midt. “Nunca fizemos isso em
nenhum outro lugar.” Os carros
do Street View tiram fotos pano-
râmicas de ruas de várias partes
do globo, para agregar essas ima-
gens ao serviço de mapas do Goo-
gle. Os críticos acusam o serviço
de invasão de privacidade. /
REUTERS

A Odebrecht fechou ontem no
mercado internacional uma cap-
tação de US$ 500 milhões em bô-
nus perpétuos (sem prazo de
vencimento). Segundo Paulo Ce-
sena, diretor financeiro do gru-
po, se toda a demanda dos inves-
tidores tivesse sido atendida, a
oferta teria chegado a US$ 5 bi-
lhões. “O resultado demonstra a
enorme confiança dos investido-
res asiáticos, europeus e ameri-
canos no Brasil, no setor de in-
fraestrutura e na Odebrecht”,

disse Cesena, por telefone, de
Cingapura, onde concluiu a ope-
ração financeira.

O resultado chama a atenção
não só pela forte demanda por
parte dos investidores, mas tam-
bém pelas condições obtidas pe-
la Odebrecht. A empresa pagará
juros de 7,5% ao ano.

Esse resultado contrasta com
a primeira emissão de bônus per-
pétuos feita pelo grupo, há cinco
anos. Na época, a Odebrecht cap-
tou US$ 200 milhões, pagando
9,625% de juros ao ano.

Parte do dinheiro será usada
para pagar a antiga dívida. Dos
US$ 500 milhões captados, US$
200 milhões serão usados no pa-
gamento dos bônus de 2005.

Os outros US$ 300 milhões se-
rão usados em novos projetos do
grupo. O dinheiro poderá ser des-
tinado a projetos nas várias
áreas de atuação da Odebrecht,
incluindo transporte, logística,
infraestrutura, óleo e gás.

No momento, a Odebrecht
tem várias frentes de atuação:
vai construir o estádio do Corin-
thians e participar da reforma do
Maracanã; está investindo na ro-
dovia Dom Pedro, em regime de
concessão; é sócia de um termi-
nal de cargas em Santos; e está
construindo plataformas de pe-
tróleo para a Petrobrás. O fatura-
mento do grupo chegou a R$ 40
bilhões em 2009.

A data inicial da captação seria
maio, mas ela foi adiada por cau-
sa da crise, segundo fontes de
mercado. A operação foi coorde-
nada pelos bancos Credit Suisse
e Itaú BBA.

O governo e empresas tam-
bém estão aproveitando o bom
momento do mercado para cap-
tações brasileiras. Em julho, o go-
verno captou US$ 750 milhões
em títulos da dívida externa,
com a menor taxa de juros já pa-
ga pelo Tesouro Nacional. Na
captação histórica para o Brasil,
o Global 2021, título com venci-
mento em 10 anos, foi vendido
com taxa de retorno para o inves-
tidor de 4,547% ao ano.

A forte procura dos investido-
res surpreendeu o mercado e até
mesmo os coordenadores da
operação, chegando a US$ 6 bi-
lhões, volume 12 vezes superior
à oferta inicial do Tesouro, de
US$ 500 milhões.

Google TV terá estreia
mundial em 2011

Odebrecht capta
US$ 500 milhões em
bônus perpétuos
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A HP entrou com um processo
contra o seu ex-presidente,
Mark Hurd, que deixou a em-
presa no mês passado, em
meio a acusações de assédio
sexual, para impedi-lo de assu-
mir um cargo importante na
concorrente Oracle.

A ação foi impetrada num tri-
bunal estadual da Califórnia, um
dia depois de Hurd ser contrata-
do como copresidente da Ora-
cle, líder em software de banco
de dados. A HP argumenta, em
sua ação, que a Hurd não será ca-
paz de trabalhar na Oracle sem
revelar segredos comerciais da
HP e sem desrespeitar um acor-
do de confidencialidade firmado
com a empresa.

Hurd assinou o acordo de con-
fidencialidade para receber um
pacote demissional que pode
chegar a US$ 40 milhões. É nor-
mal as empresas de tecnologia
exigirem esse tipo de acordo,
porque seus trabalhadores têm
acesso a informações técnicas
valiosas.

No caso de Hurd, os riscos são
ainda maiores do que com um
funcionário comum. O executi-
vo comandou a HP por cinco
anos, preparando planos estraté-
gicos da companhia. Ele conhe-
ce detalhes sobre as margens de
lucros da HP e sobre os acordos
especiais que a empresa oferece
a clientes, segundo a ação.

A HP também argumentou
que Hurd conhece uma análise
“altamente confidencial” sobre

a competitividade da Oracle em
relação à HP.

“As atitudes de Hurd são uma
ameaça séria aos negócios da
HP”, escreveram os advogados
da empresa na ação. Segundo a
HP, se não for impedido, Hurd
reduzirá o valor dos segredos co-
merciais da empresa, prejudica-
rá suas relações com clientes e
“dará à Oracle uma vantagem es-
tratégica nas decisões sobre on-
de alocar ou não alocar recursos,
explorando o conhecimento dos

pontos fortes e pontos fracos da
HP”. Hurd e a Oracle preferiram
não comentar.

Competição. A ação demonstra
um rancor crescente entre as
duas companhias, que foram par-
ceiras. A HP esteve envolvida em
um caso semelhante no ano pas-
sado, depois que contratou Da-
vid Donatelli, um veterano do se-
tor de armazenamento de da-
dos, que trabalhava na EMC.

A HP foi temporariamente

proibida de colocar Donatelli
em uma de suas vice-presidên-
cias executivas, por causa da
ação impetrada pela EMC. A Jus-
tiça acabou decidindo que Dona-
telli poderia trabalhar para a HP,
respeitando algumas restrições.

Trajetória. Antes de ingressar
na HP como presidente em
2005, Hurd comandava a NCR,
empresa de automação comer-
cial e bancária.

À frente da HP, o executivo te-

ve sucesso ao fazer com que a
empresa ultrapassasse a IBM pa-
ra se tornar a maior empresa de
tecnologia do mundo, aliando
crescimento rápido a resultados
consistentes.

A trajetória de Hurd à frente
da HP chegou ao fim com a inves-
tigação, pelo conselho da empre-
sa, de acusações de assédio se-
xual apresentados pela ex-atriz
Jodie Fisher, que prestou servi-
ços para a empresa.

A HP descobriu que Hurd auto-

rizou pagamentos para Jodie Fi-
sher participar de reuniões com
clientes importantes da HP.

A ex-atriz tem em seu currícu-
lo filmes como Labirintos do Dese-
jo e Obsessão Íntima, e posou pa-
ra a revista Playboy quando esta-
va na faculdade.

O conselho da HP não encon-
trou nenhuma evidência de assé-
dio sexual, mas acusou Hurd de
tentar esconder sua relação pes-
soal com Jodie Fisher, ao retirar
o nome da ex-atriz de suas despe-
sas de refeição.

Hurd fechou um acordo extra-
judicial com Jodie Fisher, por
uma soma não divulgada, e com-
bateu a decisão da HP de tornar
pública a acusação de assédio.

Mudança. Ao aceitar o novo tra-
balho na Oracle, Hurd decidiu se
juntar a uma gigante do setor de
tecnologia conhecida por com-
petir de maneira feroz, e por nor-
malmente não permitir que es-
cândalos, incluindo aqueles de
natureza sexual, a distraiam da
tentativa de derrubar as rivais.

“A Oracle é uma empresa bas-
tante direta, e o estilo de Hurd é
‘vamos arregaçar as mangas da
camisa e fazer o que tem que ser
feito’”, disse o analista Tim Baja-
rin, da Creative Strategies. “Ele
deve se adaptar bem.”

Outro analista, Steve Allen, da
Sierra Tech Research, chamou a
decisão de Ellison de contratar
Hurd de “toque de mestre estra-
tégico”. “Ele recrutou o general
do inimigo”, apontou Allen. / THE

NEW YORK TIMES E AP

HP entra na Justiça contra ex-CEO
Mark Hurd, que deixou a empresa no mês passado, em meio a acusações de assédio sexual, assumiu o posto de copresidente da concorrente Oracle

● Concorrência
Está cada vez mais acirrada a
briga entre a Apple e o Google.
Ambos querem ganhar uma pre-
sença importante na sala de es-
tar dos consumidores, ligando o
televisor à internet

Empresa fez
aquisições
importantes

Tablet. Google fornecerá software para concorrentes do iPad

Ameaça. A HP acusa Mark Hurd de colocar em risco informações confidencias da empresa

Operação chama atenção
não só pelo interesse por
parte dos investidores,
mas também pelos juros
baixos oferecidos

Tecnologia que leva
conteúdo da internet para
a tela do televisor será
lançada nos EUA até
novembro
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LUGAR DE NEGÓCIOS 
CINCO ESTRELAS

de 13 a 16 de setembro
das 13h às 21h (acesso até as 20h)
Pavilhão de Exposições do Anhembi
São Paulo - SP

Credencie-se antecipadamente em 
www.equipotel.com.br/visitantes
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