
A brasileira Metrics quer con-
quistar as pequenas gráficas do
Brasil. Especializada em siste-
mas de gestão para a área de im-
pressão, a companhia acaba de
ser adquirida pela americana
Eletronic for Imaging (EFI) e
pretende, comonegócio, conse-
guir chegar às empresas de pe-
queno porte. Com 12 anos, aMe-
trics tem 60% de participação
demercado e cerca de 250 clien-
tes naAmérica Latina, todosmé-
dios ou grandes.
Um dos produtos da EFI que

a Metrics vai usar para atrair as
pequenas gráficas é um sistema
que viabiliza a criação de lojas
virtuais de produtos personali-
zados, como cadernos, por
exemplo. “Além disso, vamos
mirar nas empresas que vãomu-
dar os sistemas de impressão de
analógico para digital”, diz Os-
mar Barbosa, gerente geral da
Metrics para América Latina.
Segundo o vice-presidente

da área de aplicativos da Efi,
Marc Olin, nos Estados Unidos
este movimento já vem aconte-
cendo há mais tempo. “Há dez
anos omercado demáquinas pa-
ra impressão analógica movi-
mentava US$ 24 bilhões, hoje o
número é de US$ 480milhões”,
compara. No Brasil, o processo
ainda está começando.
Olin não abre qual é a expec-

tativa de crescimento da empre-
sa no Brasil, mas diz que a área
de software da EFI, na qual aMe-
trics agora faz parte, cresceu
17% em 2011. A receita total da
companhia no período foi de
US$ 591 milhões. ■

Apple, Google, Intel e quatro ou-
tras companhias de tecnologia
terão que enfrentar, por deter-
minação judicial, um processo
antitruste que alega que elas fi-
zeram acordos ilegais para limi-
tar a contratação de funcioná-
rios umas das outras.
A juíza Lucy Koh em San Jo-

se, Estado da Califórnia, rejei-
tou o pedido das companhias
de abandonar as queixas apre-
sentadas sob uma lei federal e

sobre a própria legislação anti-
truste estadual.
Em uma decisão tomada na

quarta-feira à noite, Koh falou
que a existência de acordos de
“não interferência” consiste
em uma “plausível inferência
de que tais acordos foram nego-
ciados, alcançados e aplicados
nos níveis mais altos” das com-
panhias de TI.
“O fato de que todos os seis

acordos bilaterais idênticos fo-
ram alcançados em segredo en-
tre sete réus em um período de
dois anos sugere que estes acor-
dos são resultado de algo progra-

mado, não de uma coincidên-
cia”, acrescentou.
Outros réus são a Adobe Sys-

tems, Intuit, a Pixar (da Walt
Disney) e a Lucasfilm. Koh re-
cusou uma alegação feita sob a
lei de competição justa da Cali-
fórnia.
O processo conjunto foi aber-

to por cinco engenheiros de soft-
ware que acusam as compa-
nhias de conspirar para limitar
salários emobilidade de empre-
gos ao eliminar a concorrêcia
de empregos, custando a traba-
lhadores centenas de milhares
de dólares. ■ Reuters

Ethan Miller/AFP

A empresa do navegador Fire-
fox e a Telefônica informaram
ontemque o Brasil será o primei-
ro país a se beneficiar do proje-
to Boot To Gecko, que é um sis-
tema operacional móvel pensa-
do para smartphones e tablets
baseado no padrãoHTML 5, lin-
guagem para estruturação e
apresentação de conteúdo web
de quinta geração.
Em passagem por São Paulo,

o CEO da Mozilla Corporation,
GaryKovacs, afirmou que a tec-
nologia anunciada emagosto úl-
timo, será lançada entre o fim
deste ano e o início de 2013.
“A Mozilla representa a web

aberta. Nosso único propósito
é garantir que seja aberta e
acessível a todos domundo, in-
dependentemente de naciona-
lidade e língua. Internet é ome-
canismo mais importante de
conexão, e nos preocupa que
seja controlada por apenas
uma empresa”, disse Kovacs.
O executivo comentou que,

há dez anos, quando a compa-
nhia lançou o Firefox em pa-
drão open source, 96% domar-
ket share de navegação on-li-
ne vinha do Internet Explorer,
da Microsoft.
“Uma empresa só não conse-

gue dar a inovação que o mer-
cado precisa. Por isso que deci-
dimos lançar o browser com
código complemente aberto a
todos que queiram baixá-lo”,
completou.
“Muito elementos que vemos

hoje no desenvolvimento web,
como Javascript foi criado pela
Mozilla”, relembrou.

Navegação facilitada
Oexecutivo observou que atual-
mente 15% do tráfego internet
vem de dispositivos móveis,
mas que ainda estamos no pro-
cesso inicial da era damobilida-
de, o que gera quebra de para-
digmas muito importante.
“Não acreditamos que a web

seja uma plataforma, um siste-
ma específico”, alertou, fazen-
do alusão a sistemas operacio-
nais móveis como iOS da Apple
e o Android do Google.
Para que esse processo ganhe

força, é importante, segundo
Kovacs, que a navegação por

meio de aplicativos seja simplifi-
cada. Ele destaca que o concei-
to de links e navegação via vá-
rias janelas é uma dificuldade
das chamadas apps ou lojas de
aplicativos móveis.
O sistema, que está emdesen-

volvimento há cerca de três

anos, funciona off-line e rodará
emHTML 5pormeio do navega-
dor Firefox.
Por já ser conectado à web, o

novo padrão reduz a necessida-
de de altas capacidades de pro-
cessamento dos dispositivos
móveis. ■ IT Web
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Apple eGoogle,de novo, na justiça

Mozilla elege Brasil para
lançar softwaremóvel

Companhia tem 60% do
mercado de software para o
segmento de impressão no país

A Amazon Web Services anunciou ontem a chegada ao país do
AWS Marketplace, loja online em que os clientes poderão
encontrar, comparar e começar a usar, imediatamente, softwares
e serviços de diversos fabricantes. O canal de vendas da
companhia oferecerá softwares comerciais, de tecnologia e
negócios gratuitos, incluindo, também, os de infraestrutura.

Empresas enfrentam processo
por limitar a contratação de
ex-funcionários umas das outras

A Hewlett Packard vai construir uma fábrica de impressoras
em Chongqing, no sudoeste da China, diz o jornal China Daily.
A HP não tem planos de reduzir sua força de trabalho na China após
informar, no mês passado, que vai unir as operações de impressão
e de computadores pessoais, suas maiores divisões, para retomar
o crescimento, segundo a presidente-executiva, Meg Whitman.

EMPRESAS

Dispositivos móveis
já respondem por
15% do tráfego da
web, que aumentará
com a disseminação
dos dispositivos

Dona do navegador Firefox fechou acordo coma Telefônica para desenvolver um
sistema operacional aberto para celulares e tablets, previsto para entrega em2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




