
O juiz federal norte-americano
que trabalha na disputa judicial
entreOracle e Google sobre tec-
nologia para smartphones en-
cerrou sem alarde as análises so-
bre a relação dessas compa-
nhias com blogueiros pagos e
outros comentaristas.
O juiz distrital William Alsup,

de São Francisco, surpreendeu
ao pedir o nome de “colunistas
da mídia impressa ou da Inter-
net, jornalistas, críticos e blo-
gueiros” que aparecia nas folhas
de pagamento das companhias.
O magistrado se mostrou

preocupado na ocasião com o
risco de que pagamentos te-
nham influenciado o que se es-
creveu sobre o caso. Especialis-
tas em lei questionaram a legiti-
midade do pedido, alegando
que isso iria ferir o direito de li-
vre expressão.
Noentanto, apósOracle eGoo-

gle terem apresentado os no-
mes, o juiz disse que não tomaria
nenhuma outra medida sobre o
pagamento. Alsupdeclarou tam-
bémquenenhumcomentário in-
fuenciou a decisão dele no caso,
mas sem dar detalhes.
A Oracle processou o Google

em 2010 sob alegação de que o
Android violava patentes e os di-
reitos sobre a linguagem Java. A
companhia pedia US$ 1 bilhão
em indenização. Um júri fede-
ral decidiu a favor do Google em
maio, mas oito dias depois Al-
sup concluiu que a Oracle não
poderia alegar propriedade em
boa parte da linguagem Java. A
Oracle prometeu recorrer. ■

ADelta AirLines esperar um ter-
ceiro trimestre lucrativo, mes-
mo com a alta dos preços dos
combustíveis pressionando as
margens do negócio.

A companhia área america-
na disse esperar uma margem
operacional de 9% a 11% para
o período, um ponto percen-
tual abaixo da expectativa an-
terior, devido à alta do com-
bustível, informou a empresa
em uma conferência na sema-
na passada.

Empresas aéreas americanas,
nos últimos anos, anunciaram
fusões, cortaram voos para
adaptar a oferta de assentos à
demanda menor por conta da
crise econômica e ainda acres-
centaram tarifas para bagagem
e comida a fim de aumentar os
lucros decadentes.

Tanto a Delta Airlines quan-
to a United Continental disse-
ram que a capacidade, ou assen-
tos disponíveis, tendem a so-
frer novas reduções neste se-
gundo semestre.
Alémdo fatodeasviagens ten-

deremacair na típicadesacelera-
ção sazonal durante o outono no

Hemisfério Norte, o custo de
combustível tambémpodeserou-
troproblemapara as empresas,A
Deltacomprouumarefinarianes-
te ano para ter mais controle so-
bre a altados preçosdos combus-
tíveis, e espera economias anuais
de US$ 300milhões por conta da
iniciativa. ■ Reuters

A brasileira Aceco, que atua no
mercado de construção emanu-
tenção de data centers, prepara
uma expansão internacional pa-
ra os próximos meses. Além das
subsidiárias que a empresa já
mantém na Argentina, Chile,
Peru e Colômbia, a companhia
vai iniciar as operações na Cos-
ta Rica, ainda neste ano, e no
México, em 2013. A meta é ter
40% da receita proveniente dos
mercados internacionais den-
tro de quatro anos, de acordo
com o presidente, Jorge Nitzan.
Atualmente, 10% do fatura-

mento da Aceco vem de países
estrangeiros, o que deve repre-
sentar cerca de R$ 60 milhões
em 2012. O objetivo é que o va-
lor chegue a aproximadamente
R$ 375 milhões em 2014, quan-
do a companhia deve estar bei-
rando o primeiro bilhão em fatu-
ramento total, se mantiver o
crescimento esperado de aome-
nos 25% ano ano.
A expansão internacional te-

ve início há três anos e, de
2011 para 2012 a empresa do-
brou o número de funcioná-
rios fora do Brasil, de 40 para
80, e conquistou projetos co-
mo o do maior data center do
governo argentino. O em-
preendimento tem quatro mil
metros quadrados e irá servir
como base para o armazena-
mento de dados de órgãos co-
mo os ministérios do país. A
obra teve início em 2011 e deve

ser finalizada no mês que vem.
“Temos mais três projetos em
andamento no Peru e outros
três no Paraguai”, diz Nitzan.
No Brasil, a Aceco foi respon-

sável por centro de dados de em-
presas como o BTG Pactual, JP
Morgan, além da Polícia Fede-
ral. E o mercado de data centers
continua aquecido no país. Se-
gundo dados da Frost & Sulli-
van, houve aumento de 14,3%
em 2011 e a alta deve ser de ao
menos 10% até 2017.
A taxa é de três a quatro ve-

zes superior a mercados mais
maduros, como Estados Uni-
dos, Inglaterra eAlemanha. “Es-
te é ummercado que crescemui-
to apesar da crise”, diz Nitzan.

Aporte
O potencial domercado local e a
expansão internacional da Ace-
co chamaramaatençãodaGene-
ral Atlantic, fundo internacional
que emmarço deste ano decidiu
fazer um aporte na companhia
— não revela de quanto — e ad-
quirir uma participação minori-
tária na empresa para impulsio-
nar os planos de expansão.
O fundo, que administra ca-

pital de US$ 17 bilhões, já tem
experiência na América Lati-
na, com sete investimentos
executados desde 2007: Merca-
doLivre, BM&FBovespa, Quali-
corp, Peixe Urbano, Linx e Su-
ra Asset Management. Agora,
a General Atlantic vai ajudar a
Aceco a bater de frente com
concorrentes gigantes multina-
cionais como IBM e HP. ■
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BrasileirogastaR$ 112mensaisem
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Rodrigo Capote

Brasileira Aceco amplia
participação internacional

Oracle vai
recorrer
de decisão
sobre patente

Delta Airlines espera melhora no lucro

Disputa com Google,
por conta do Android, se
arrasta desde o ano passado

No entanto, alta dos
combustíveis deve segurar
1 desempenho ainda melhor

As vendas de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria no Brasil, em
2011, somaram R$ 73,5 bilhões. A região Sudeste concentrou quase
metade do faturamento, com 46,4%, segundo dados do estudo feito
pela GS&MD - Gouvêa de Souza para a Beauty Fair. O consumidor gasta,
em média, R$ 112 por mês com produtos de beleza. A maioria dos
entrevistados (81,5%) compra a mesma marca por estar acostumado.

EMPRESAS

Empresa de construção de data centers estrutura entrada nosmercados de Costa Rica
eMéxico até 2013;meta é ter 40%da receita vinda de países estrangeiros até 2014 Jonathan Stempel

Reuters

Nitzan,presidentedaAceco:aporteparaexpandiratuação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




