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China Unicom compra rede da controladora
A China Unicom, segunda maior operadora móvel daquele país, pagará
cerca de US$ 2 bilhões pelos ativos de telefonia fixa da própria
controladora em 21 cidades e províncias do Sul da China. A operadora
está comprando os ativos porque os custos de depreciação seriam
menores do que o leasing que pagaria à controladora, segundo
comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong. Os ativos são da Unicom
New Horizon, subsidiária do Grupo Unicom, da China Unicom. Reuters

Microsoft pagará ao Google
por uso de tecnologia no Xbox

HP anuncia
uma fraude
contábil de
US$ 8,8 bi
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Juiz ainda definirá quanto a dona do console de videogames deve à rival pela patente
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gumenta que a rival tem direito
a apenas US$ 1 milhão anuais.
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Se o juiz James Robart decidir
que o Google merece apenas
royalties modestos, as patentes
da Motorola serão uma arma
mais fraca na negociação de licenças entre o Google e outras
empresas rivais.
Antes do julgamento, Robart
anunciou que os depoimentos
sobre acordos de licenciamento

entre Microsoft, Motorola e outras empresas de tecnologia seriam revelados ao público, acompanhados por outras informações financeiras sensíveis.
Mas o juiz voltou atrás nesta
semana, alegando que precedentes na instância de recursos
o forçavam a manter os dados
secretos. Na terça-feira, ele fez
remover os espectadores da sala de audiências e ouviu duas horas de depoimentos sigilosos.
Robart deve levar algumas se-

manas para anunciar sua decisão,
visto que as companhias devem
apresentar petições adicionais.
A explosão do mercado de
smartphones fez com que as empresas de tecnologia passassem
a se digladiar em tribunais para
defender a exclusividade sobre
o que criaram. A disputa mais
notória até agora foi a da Apple
contra a Samsung, sendo que a
Apple já conseguiu patentear
até o efeito de virada de página
em dispositivos digitais. ■
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IBM tem US$ 4 bi para projetos de TI
Empréstimos ocorrem pelo
banco IBM e miram soluções em
nuvem e de inteligência analítica
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Braço de leasing e financiamentos, o IBM Global Financing
destinará US$ 4 bilhões para financiar adoção de TI em clientes ao longo dos próximos 12
meses.
O negócio ocorre através do
Banco IBM por meio de parceiros de negócio. Os recursos mi-
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A Hewlett-Packard (HP) surpreendeu Wall Street com um
suposto escândalo contábil na
unidade britânica de software
Autonomy e uma baixa contábil
de US$ 8,8 bilhões, no mais recente revés a levantar dúvidas
sobre a gestão do conselho e de
altos executivos da companhia.
A HP anunciou a descoberta
de “irregularidades contábeis
graves” e uma “forte tentativa
da Autonomy de enganar acionistas”, após denúncias que se
seguiram à saída do presidenteexecutivo, Leo Apotheker, da
unidade britânica, em maio.
Meg Whitman assumiu a presidência da HP há quase um
ano, após Leo Apotheker ter sido demitido, menos de um ano
depois de assumir o cargo.

Steve Ballmer, da Microsoft : gigante deve faturar mais de US$ 94 bilhões até 2017 com o Xbox
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Um especialista que prestou depoimento pelo Google afirmou
que a Microsoft vai faturar mais
de US$ 94 bilhões até 2017 com
o console de videogames Xbox
e o tablet Surface, dois produtos que usam tecnologia de comunicação sem fio patenteada
pelo Google. Michael Dansky,
especialista que trabalha para a
divisão Motorola Mobility do
Google, depôs no dia final de
um importante julgamento sobre patentes que envolve Google e Microsoft em Seattle.
O valor de US$ 94 bilhões
que ele mencionou também inclui um adaptador sem fio que
a Microsoft já deixou de vender. Não estava claro qual era a
data inicial adotada por ele para essa estimativa de faturamento.
A Microsoft, sob comando
de Steve Ballmer, se recusou a
comentar o número.
O julgamento de uma semana conduzido no tribunal federal norte-americano em Seattle vai determinar quais royalties a Microsoft deve pagar ao
Google pela licença de uso de algumas patentes da Motorola.
O Google concluiu a aquisição da Motorola por US$ 12,5 bilhões alguns meses atrás, em
parte, por conta do acervo de
patentes da companhia.
A Motorola solicita até US$ 4
bilhões anuais em royalties por
suas patentes de comunicação
sem fio e vídeo, e a Microsoft ar-
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Irregularidades na unidade
britânica de software Autonomy
surpreende Wall Street

ram alavancar soluções em nuvem e de inteligência analítica.
A iniciativa foi concebida para eliminar barreiras de custo
que as empresas enfrentam hoje. O Banco IBM oferecerá pacotes de leasing e empréstimo, alguns começando com taxas
próximas a 0%, em 12 meses.
“Esta oferta permite que as
empresas adquiram tecnologias
e serviços IBM, por meio de parceiros de negócios da companhia, ou mesmo de outros fabricantes, possibilitando o gerenciamento do fluxo de caixa com

mais eficácia”, explica a companhia, em comunicado.
Em 2011, a braço financeiro
da Big Blue disponibilizou US$
1 bilhão para as pequenas e médias empresas. Esse valor foi
utilizado por 6,8 mil clientes
em todo o mundo em apenas 12
meses, superando a previsão
inicial de 18 meses.
O financiamento estará disponível por meio dos parceiros
de negócios IBM, revendedores
e distribuidores, em mais de 50
países. O valor mínimo de transação é de R$ 11,5 mil.

Parceria com Eike

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem, sem restrições, o
projeto liderado pelo grupo
EBX, do empresário Eike Batista, e pelo BNDESpar para a fabricação de semicondutores em Minas Gerais, por meio da SIX Semicondutores.
A empresa terá ainda como
sócios a IBM, a Matec, a WS e o
Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG).A fábrica
será construída em Ribeirão das
Neves, em BH. ■ Com Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Empresas, p. 24.

Meg Whitman
assumiu a
presidência há
quase um ano
após demissão
de Leo Apotheker
Uma das decisões de grande
impacto do ex-presidente foi
comprar a Autonomy por US$
11 bilhões para fortalecer a
transformação da HP em uma
companhia de software e serviços. Muitos analistas consideraram o preço alto.
“Muitos acionistas estavam
aqui e votaram pela compra, e
nos sentimos muito mal por isso”, disse Whitman a analistas,
sobre a descoberta.
O anúncio veio à tona três meses depois de a companhia ter
anunciado uma baixa contábil
de US$ 11 bilhões.
A HP denunciou as supostas
irregularidades às autoridades
reguladoras dos Estados Unidos
e do Reino Unido para investigação civil e criminal.
Uma fonte afirmou à Reuters
que o FBI — a polícia federal dos
Estados Unidos — está trabalhando com a SEC — reguladora
do mercado mobiliário daquele
país — na investigação do caso
para checar se as informações
procedem. ■

