
A briga sobre patentes entre
Oracle e Google começa a ga-
nhar contornos firmes nos tri-
bunais. Ontem, teve início a se-
lelção do júri do processo que
poderá revelar detalhes finan-
ceiros do sistema Android.

A Oracle processou o Google

em agosto de 2010 sobre a viola-
çaõ de sete patentes e reclama-
ções de direitos autorais sobre a
linguagem de programação Ja-
va. De acordo com a Oracle, o
sistema operacional Android,
do Google, ignora os direitos de
propriedade intelectual do Ja-
va, que foi adquirido pela Ora-
cle quando a empresa comprou
a Sun Microsystems.

O Google afirma que não vio-

la as patentes da Oracle, e que a
empresa não pode ter os direi-
tos autorais sobre certos códi-
gos do Java. O julgamento, em
San Francisco, deve durar pelo
menos oito semanas.

A Oracle afirmou em docu-
mento judicial que esperava que
seu presidente, Larry Ellison, e
o presidente-executivo do Goo-
gle, Larry Page, estejam entre
as principais testemunhas do ca-

so. O advogado da Oracle, Mi-
chael Jacobs, disse que Ellison
estava disposto a citar que o Ja-
va foi a razão mais importante
pela qual a companhia com-
prou a Sun. Já o testemunho de
Page poderia incluir detalhes so-
bre o plano de negócios do Goo-
gle e sua estratégia de marke-
ting para o Android, incluindo a
Motorola Mobility, sua mais re-
cente aquisição. ■ Reuters
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A Officer, distribuidora de mar-
cas como Apple, HP, IBM, Leno-
vo, Samsung e Philips, anuncia
amanhã uma nova estratégia,
com a criação de uma área de ne-
gócios dedicada à prestação de
serviços. O carro-chefe será o Re-
cicla Officer, criado para atender
a lei nº 12.305, de 2010, que insti-
tuiu a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, que responsabiliza
fabricantes pelo recolhimento e
descarte de eletroeletrônicos.
“Hoje não são muitas as empre-
sas preparadas para tratar essa
questão. Com o nosso programa,
os fabricantes poderão contar
com essa logística reversa pagan-
do como serviço”, afirma Fabio
Gaia, presidente da Officer, que
faturou R$ 1,4 bilhão em 2011 e
prevê crescer 20% neste ano.

Segundo ele, 85% dos produ-
tos distribuídos pela Officer terão
de ser descartados sob as novas re-
gras. “Será uma fonte interessan-
te de receita e de lucratividade pa-
ra nós, mas ainda não sabemos

quanto”, diz. Em 2012, a Officer
deve crescer 35% em volume, su-
perando 4 milhões de produtos
distribuídos, entre monitores,
computadores, tablets, placas-
mãe e software.

Até o fim do ano, a empresa
fará um piloto do Recicla Offi-
cer, em parceria com a Sam-
sung e com 12 revendas, na
grande São Paulo e na capital.
“Pelo menos cinco mil empre-
sas-clientes serão atingidas no
primeiro momento”. O objetivo
é a avaliar questões ligadas a vo-
lume de material recolhido e
acondicionamento de carga.

O mercado que pode ser al-
cançado no Brasil são 500 mil
empresas de todos os portes,
atendidas por 12 mil revendas.
“Temos uma limitação que é o
fato de haver poucas cooperati-
vas capazes de cumprir todo o
processo e não apenas tratar
partes dos eletroeletrônicos”,
conta. No piloto, a cooperativa
é a Coopermiti, autorizada a

emitir relatórios de controle pa-
ra revendedores e fabricantes,
além do certificado que é entre-
gue ao usuário.

Como outros serviços, Gaia
promete lançar prestação de su-
porte, garantia e substituição
de produtos para fabricantes.
Desde janeiro, a Officer é res-
ponsável pelo recolhimento e
substituição de consoles XBox,
da Microsoft, com defeito.

IPO
Sobre a abertura de capital da
Officer, que pertence à investi-
dora em empresas de tecnolo-
gia IdeiasNet, Gaia diz que a
companhia espera uma “janela
de oportunidade do mercado”.
Um dos objetivos da oferta pú-
blica de ações é realizar aquisi-
ções na área de distribuição.

Em 2011, a empresa fechou a
compra da BP Solutions, distri-
buidora que atuava na área de
automação. O valor da transa-
ção não foi revelado. ■

Officer cria
serviço para
reciclagem
de eletrônicos
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A SAP anunciou que vai investir
cerca de US$ 500 milhões em
ações voltadas para sua
plataforma de computação
em memória, Hana.
Desse total, US$ 155 milhões
serão destinados para empresas
startups desenvolverem produtos
usando a nova tecnologia,
enquanto US$ 337 milhões fazem
parte de um programa de
incentivo, para que os clientes
migrem seus bancos de dados
para a nova arquitetura. A SAP
também reforçou a integração
das operações com Sybase.

AQUISIÇÃO

Symantecanuncia conclusão da compra da
Nukona, que gerenciaaplicativos móveis

DIADASMÃES

Oi lança planos que incluem serviços de voz,
torpedos e descontos em smartphones
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Alexandre Rezende

Oracle leva o Google aos tribunais

A Tata Consultancy Services
(TCS), prestadora de serviços de
TI indiana anunciou a abertura
de um Centro de Excelência para
a plataforma Oracle Exadata
Database Machine. Localizada em
Kolkata, na Índia, a nova unidade
é dedicada a demonstrar as
capacidades da tecnologia para
clientes de diferentes segmentos
de negócio e regiões geográficas.
A TCS é parceira diamante do
Oracle Partner Network (OPN)
e possui especialização avançada
em Oracle Exadata Database
Machine, linha de servidores.

Julgamento sobre quebra de
patentes e violação de direitos
autorais vai durar oito semanas

A Telefônica Brasil ingressou com
pedido de registro para operar
o nome de domínio internacional
.vivo junto ao ICANN - órgão
global de coordenação de
identificadores na internet.
Se concedido, o domínio permitirá
que o site www.vivo.com.br seja
acessado apenas com a digitação
da palavra Vivo no browser.
A Telefônica é uma das primeiras
empresas do Brasil a pleitear
esta condição na web.
Especula-se que a oportunidade
para novos pedidos por
outras empresas ocorrerá
somente a partir de 2015.

Após voltar a subsidiar aparelhos, a Oi anunciou o lançamento de
planos que incluem serviços ilimitados de voz, dados, torpedos
e acesso à internet via Wi-Fi. Os pacotes incluem também descontos
para compra de smartphones, que podem até sair de graça.
A novidade é uma das apostas da operadora para o Dia das Mães,
segunda data mais importante para as vendas do varejo nacional.

Distribuidora lança hoje programa para
ajudar indústria a atender lei que obriga o
descarte correto dos equipamentos de TI

Tataabre centro de
serviçospara linhaOracle

SAP investe US$ 500 mi
em tecnologiaHana

A Symantec concluiu a incorporação da Nukona, fornecedora
de soluções de gerenciamento de aplicações móveis, cuja compra
foi anunciada em 20 de março. O negócio amplia o portfólio de
mobilidade corporativa da empresa de segurança e complementa
a aquisição da Odyssey Software, que também desenvolve software
para dispositivos sem fio, feita anteriormente pela Symantec.

EMPRESAS

Vivopede registro de
domínio internacional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




