
O grupo de private equity Apax
Partners liderou a compra da
empresa de software Paradigm,
que vende tecnologia para o seg-
mento de petróleo e gás, por cer-
ca de US$ 1 bilhão em dinheiro.
AApax e a empresa especialis-

ta em investimentos de Tecnolo-
gia da Informação, JMI Equity,
anunciaram ontemo acordo pa-
ra comprar a Paradigm, que per-
tenceu ao grupo norte-america-
no de investimentos Fox Paine
nos últimos 10 anos.
A companhia adquirida tem

mais de 700 clientes e opera-
ções nos Estados Unidos, Euro-
pa e Ásia, e ajuda engenheiros
a tomar decisões de perfuração
e produção a partir de análise
de dados sísmicos.
A Apax possui experiência

nos setores de software e TI
com investimentos em compa-
nhias como a de anti-vírus So-
phos. ■ Reuters

A espanhola Telefónica fez
acordo com a China Unicompa-
ra vender de volta quase meta-
de da participação na segunda
maior operadora de telecomuni-
cação chinesa, informou a com-
panhia europeia.
A venda permitirá à endivi-

dada Telefónica “aumentar a
flexibilidade financeira”, se-
gundo o comunicado enviado
para a imprensa.
A empresa espanhola conti-

nuará uma acionista da China
Unicom, com fatia de 5,01%.
A Telefónica venderá mais de

1 bilhão de ações à China Uni-
com, listada em Hong Kong,
por cerca de ¤ 1,1 bilhão, o equi-
valente a US$ 1,62 bilhão de dó-
lares). Trata-se de 4,56% do to-
tal do capital da empresa.
A aquisição deve ser concluí-

da até 31 de julho, segundo o
comunicado. ■ Reuters

Em busca de acesso à internet
em sua viagem? Um novo apli-
cativo para celulares inteligen-
tes permite compartilhar aces-
so móvel à web gratuitamente
com outras pessoas próximas
que possuem o mesmo progra-
ma. O aplicativo Open Garden
forma uma rede que permite
que todas as pessoas conecta-
das transmitam acesso umas às
outras. “Todo celular inteligen-
te é tanto um computador quan-
to um roteador, e por isso ima-
ginamos que tivesse chegado a
hora de interconectar todos es-
ses aparelhos”, disse Micha Be-
noliel, co-fundador e presiden-
te-executivo da Open Garden,
em San Francisco.

“Enquanto os aparelhos esti-
verem próximos, eles se reco-
nhecem automaticamente, e se
umdos integrantes da rede con-
ta com acesso à Internet, os de-
mais podem se beneficiar dis-
so”, disse Benoliel. Se um usuá-
rio de celular inteligente equi-
pado com o Open Garden esti-
ver em um café ou hotel e não
tiver acesso a uma rede WiFi,
poderá pegar carona na cone-
xão de outra pessoa. Benoliel
disse que a função poderia ser
especialmente útil para viajan-
tes interessados em evitar os
preços salgados de roaming.
“Você pode estar viajando,

chegar a um aeroporto e, em lu-
gar de pagar tarifas caras de roa-
ming, se conectar a alguém no
aeroporto que tenha oOpenGar-
den”, ele disse.
Se a rede não contar com

uma conexão direta à internet,
o aplicativo acessa a web por
meio de conexões com outros
aparelhos, como laptops ou ce-
lulares. Caso a pessoa cuja cone-
xão estiver sendo compartilha-
da deixe a rede, o aplicativo se
conecta automaticamente àme-
lhor conexão disponível que te-
nha restado. O programa está
disponível para Android, Win-
dows e Mac. ■ Reuters

A Apple apresentou um novo
laptop Macintosh topo de linha
que incorpora o popular display
de alta resolução de seu iPad co-
mo parte de uma série de atuali-
zações de software e hardware
que a empresa está implemen-
tando. Trata-se de uma forma
de ajuda em sua disputa com o
Google, cada vez mais acirrada.
O presidente-executivo, Tim

Cook, que assumiu após a mor-
te do co-fundador da empresa
Steve Jobs em agosto de 2011,
deve revelar novos serviços -
como possibilidade de mapea-
mento via celular no interior de
domicílios e melhorias no soft-
ware Siri- para auxiliar a Apple
amanter distância sobre o Goo-
gle e sua plataforma Android,
que está crescendo rapidamen-
te no mundo todo.
Também se espera que a Ap-

ple lance a próxima versão de
seu sistema operacional, o iOS6
em breve.
A Apple abriu a sua Worl-

dwide Developers' Conference
elogiando seu hardware, seu

maior diferencial sobre o Goo-
gle. E com 0,7 polegada de es-
pessura, o novoMacBookPro es-
tá entre os laptopsmais finos no
mercado e chegará às pratelei-
ras meses antes de muitos "Ul-

trabooks" equipados comoWin-
dows, da Microsoft.
Eles também empregarão

displays “retina”— aquele que
acompanha o movimento do
olho —, que já conquistaram
boas avaliações para o novo
iPad, mas têm preço a partir de
US$ 2.199.
O diretor de marketing, Phil

Schiller, explicou como a versão
redesenhada dos notebooksMa-
cBookAir, também apresentada
na conferência, será US$ 100
mais barata, em média, do que
seus antecessores,mas ainda as-
sim terá processadores mais rá-
pidos fabricados pela Intel.
Analistas especularam que

que a empresa começará a com-
petir agressivamente em ques-
tão de preços, gradualmente re-
duzindo asmargens de lucro so-
bre seus Macs, em geral. Faz
sentido. Os ultrabooks estão in-
vadindo o mercado e é preciso
se diferenciar de alguma for-
ma. ■ Com Reuters
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O roaming está com
os dias contados
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NovoMacintosh é a armada
Apple na briga comGoogle

A Nita Alimentos doou 1 tonelada de Farinha de Trigo Nita
e farinhas especiais para produção de fogazzas, pizzas, pastéis,
massas e outras delícias que farão a alegria dos visitantes na
41ª edição da Festa Junina da Paróquia São Rafael, que acontece
nos finais de semana de junho — 16 e 17, 23 e 24, 30 e 1 de julho
no Largo São Rafael, s/n, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Tele espanhola faz acordo
para vender de volta
participação na operadora
chinesa por US$ 1,6 bi

Novo aplicativo conecta
smartphones e computadores
automaticamente

A Embraco apresenta o primeiro compressor bivolt do mundo na XII
Conferência Anpei de Inovação Tecnológica, em Joinville. Guilherme
Marco de Lima, gerente de Relações Institucionais em P&D da Embraco
e vice-presidente da entidade, apresentará o produto, que chegou
ao mercado brasileiro em dezembro do ano passado e torna possível
o funcionamento de equipamentos de refrigeração em duas voltagens.

EMPRESAS

Todo celular
inteligente é tanto
um computador
quanto um roteador.
Chegou a hora
de conectá-los

Novosmodelos portáteis incorporamdisplays de alta resolução do iPad, têm as
menores espessuras domercado e prometemmaior velocidade pelomenor preço

Desenvolvedordoappdizqueé fimdoabusonatarifadoroaming

Cook,daApple:novosserviçosvãomanterdistânciados rivais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




