
A fabricante de smartphones
HTC disse ontem que os Estados
Unidos deixarão de ser, a partir
deste ano, o maior mercado da
companhia e descartou voltar à
época em quemetade de sua re-
ceita vinha desse mercado.
A companhia previu, também

umsalto de 55%na receita do se-
gundo trimestre, ante o primei-
ro, em linha com as estimativas
do mercado, enquanto as mar-
gens também devemmelhorar.
A HTC espera uma receita de

US$ 3,5 bilhões no segundo tri-
mestre, anteUS$ 2,3 bilhões ob-
tidos de janeiro a março.
A expectativa do mercado é

que a quinta maior fabricante
de smartphone do mundo te-
nha receita de US$ 3,4 bilhões,
de acordo com os analistas de
mercado. ■ Reuters

O ex-CEO do Google, Eric Sch-
midt e atual presidente do con-
selho, testemunhou em corte
ontem, alegando que não lem-
bra se funcionários do a empre-
sa informado a ele em 2005 que
a companhia teria de pagar por
uma permissão da Sun, compra-
da pela Oracle, para usar a lin-
guagem de programação Java.
A Oracle processou o Google

em agosto de 2010, dizendo que
o seu sistema operacional An-

droid infringia direitos autorais
e patentes de Java. O Google ne-
gou a acusação. O advogado da
Oracle, David Boies, mostrou
ontem a Schmidt uma apresen-
tação de 2005 aos executivos do
alto escalão do Google, em que
dizia que a emprersa “precisa”
adquirir a permissão da Sun.
Schmidt disse que não se lem-
brava desse incidente.
O julgamento deve durar pe-

lo menos oito semanas dividi-
do em três fases: responsabili-
dade por copyright, alega-
ções de infração de patentes e
danos. ■ Reuters

A AT&T, segunda maior opera-
dora de celular dos Estados Uni-
dos, liderada por Randall Ste-
phenson, teve um lucro trimes-
tral maior do que o esperado,
ajudado por um aumento nas
margens de telefonia móvel, na
medida em que deumenos sub-
sídios à Apple ao vender menos
iPhones no período.
No primeiro trimestre, amar-

gemde telefoniamóvel da AT&T
subiu para 41,6% baseada no lu-
cro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização (Ebit-
da, na sigla em inglês), ante
28,7% no quarto trimestre e
39% há um ano.
O lucro líquido cresceu para

US$3,58bilhões, anteUS$3,4bi-
lhões,nacomparaçãoanual.A re-
ceita consolidada aumentouqua-
se 2%, para US$ 31,8 bilhões, an-
te US$ 31,25 bilhões. ■ Reuters

A Adobe, criadora de softwares
como o Photoshop, anunciou o
lançamento de sua oferta de ser-
viços na nuvem. A Creative
Cloud, apresentada ontem no
Brasil e na véspera nos Estados
Unidos, permite aos usuários
pagar uma assinatura para usar
os programas da companhia.
Em dois anos, a meta global é
ter 50% das licenças no modelo
de computação na nuvem. “No
médio ou longo prazo, 80% a
90% do nosso negócio virá
daí”, diz Fabio Sambugaro, pre-
sidente da Adobe no Brasil.
Para estimular a migração, a

empresa vai lançar atualizações
e novas versões de softwares pri-
meironanuvem.Oobjetivo é au-
mentar a receita recorrente, o
que Sambugaro aponta como
um dos benefícios da computa-
ção na nuvem. Por outro lado, a
velocidade de adesão a essemo-
delo pode impactar na meta da
Adobe de faturar US$ 5 bilhões
em2012 globalmente. “Se a ade-
são for muito forte, haverá per-
da de receita inicialmente”.
Essa nova forma de comer-

cializar aplicativos aumentaonú-
mero de usuários e ajuda a com-
bater a pirataria, já que o custo
do software original na nuvem é

menor. A Creative Suite 6, que
reúne 11 softwares e também foi
lançada ontem no Brasil, custa
US$ 95 ao mês, no contrato

anual na nuvem e a assinatura
mensal é US$ 145. Já no modelo
tradicional, com licença perpé-
tua, o preço é cerca de US$ 2mil.
A Creative Cloud, disponível

para profissionais e empresas,
permite ao usuário baixar e insta-
lar programas da Creative Suite
6 em até dois computadores.
Além disso, ele pode sincronizar
projetos e armazená-los na nu-
vem, bem como compartilhar
ideias com a comunidade.
Anuvem e a Creative Suite fa-

zem parte do grupo de produtos
classificados pela empresa co-
mo Mídia Digital, que respon-
dempor 80%da receita da Ado-
be. Os outros 20% vêm de sof-
twares classificados como Mar-
ketingDigital, para análise com-
portamental na internet. O ne-
gócio no Brasil será impulsiona-
do pelos dois. Sambugaro prevê
um avanço de 30% no Brasil em
2012. Nos últimos dois anos, a
empresa temcrescido anualmen-
te 25% nomercado local. ■
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Anatel inicia processo de telefonia 4G e
debanda larga para a área rural em junho
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de 1,6 mil metros quadrados em Uberlândia
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Emdois anos, Adobe quer
50%de licenças na nuvem

A Telhanorte, varejista de material para construção, acaba de iniciar as
operações de seu centro de distribuição em Uberlândia, Minas Gerais.
O imóvel possui 1,6 mil metros quadrados de área de armazenagem
e facilitará o transporte de mercadorias não só para as quatro lojas
que a varejista possui na região, mas também para unidades de outros
estados. A rede possui 38 pontos de vendas espalhados pelo país.

Schmidt disse não lembrar
se foi informado que teria de
pagar pelo uso da tecnologia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) inicia em 5 de
junho o processo de licitação da frequência de 2,5 gigahertz (GHz)
para telefonia móvel 4G. A agência receberá a documentação e
as propostas dos interessados em participar da licitação das faixas
de 2,5 GHz, destinada à quarta geração da telefonia móvel, e
de 450 MHz, dedicada à melhoria de cobertura das áreas rurais.

EMPRESAS

Atualizações e novas
versões de software
chegarão primeiro
à nuvem, como
forma de estimular
migração de licenças

Empresa, conhecida por softwares como o Protoshop, anunciou ontem no país
sua oferta pelo modelo de serviço e projeta aumento de receita de 30% em 2012
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ARTE DO NEGÓCIO

Quem é a dona do Photoshop

9.963 
FUNCIONÁRIOS EM TODO O MUNDO

US$ 4,2 bilhões 
RECEITA EM 2011

mais da metade gerada fora dos EUA

US$ 1.045 bilhão 
RECEITA NO 1º TRI/2012

mais da metade gerada fora dos EUA

Produtos: Photoshop, Premiere Pro, 
Flash, Acrobat

Fonte: Empresa

Stephenson,daAT&T:
telefoniamóvelemalta

Sambugaro,daAdobe:80%a90%dasvendasvirãodanuvem
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




