
O Yahoo acredita ter vários mo-
tivos — entre eles erros de pro-
cedimento e de aplicação da lei
— para apelar da decisão preli-
minar de um tribunal mexica-
no, que condenou a compa-

nhia a pagar US$ 2,7 bilhões,
afirmou uma fonte próxima do
assunto. O caso gira em torno
de acusações de quebra de con-
trato em um serviço de pági-
nas amarelas online e tem dei-
xado muitos investidores e ob-
servadores perplexos desde
que o Yahoo o divulgou na se-
mana passada, principalmente
pelo elevado valor da decisão
não definitiva.

O processo foi aberto por

Worldwide Directories e Ideas
Interactivas contra o Yahoo e a
unidade mexicana da empresa
americana de internet.

Representantes das empre-

sas não estavam disponíveis pa-
ra comentar o assunto, mas Car-
los Bazán-Canabal, que se apre-
senta como fundador da Worl-
dwide Directories, afirmou à
Reuters, sem entrar em deta-
lhes, que contratou um escritó-
rio de advocacia nos EUA para
ajudar no caso.

Bazán-Canabal afirmou, em
um dos vários sites que opera,
que entrou para o Yahoo em
1999, que foi executivo do

Yahoo Mexico e que ajudou a
lançá-lo. O Yahoo não estava
disponível para comentar essa
afirmação.

Segundo a fonte, o Yahoo fez
um acordo comercial com as
duas empresas em 2002 e o en-
cerrou em 2009 e deve apelar a
um painel de três juízes em
uma instância superior na Cida-
de do México. Não ficou claro
quando o Yahoo iria apresen-
tar o recurso. ■

O sistema operacional do Goo-
gle, Android, estará em mais de
dois terços dos celulares de to-
do o mundo em 2012 e continua-
rá sendo a plataforma dominan-
te, por pelo menos mais quatro
anos, segundo pesquisa da em-
presa IDC.

O estudo mostrou que o An-
droid será a plataforma de
68,3% dos smartphones dispo-
níveis em 2012, muito superior
aos 18,8% para a plataforma usa-
da no iPhone da Apple.

“A IDC prevê que o Android
será o claro líder na corrida dos
sistemas operacionais para
smartphones, graças, em gran-
de parte, a ampla seleção de apa-
relhos e de um grande número
de parceiros”, disse a empresa.

“A Samsung é a maior vende-
dora de smartphones com siste-
ma Android, apesar do ressurgi-
mento da LG Electronics e da
Sony, que atingiram o ranking
das cinco maiores fabricantes
de smartphones durante o ter-
ceiro trimestre. O IDC acredita
que seu resultado líquido conti-
nuará sendo de dois dígitos du-
rante o período previsto.”

“Ao mesmo tempo, o Windo-
ws Phone deve ganhar a maior
parcela do mercado, já que seu
smartphone e seus parceiros ob-
tiveram uma valiosa experiên-
cia a vender a experiência dife-
renciada que o Windows Phone
tem a oferecer”. Llamas disse
que outros atores disputarão
uma fatia do mercado incluem
como o BlackBerry. ■

TELECOMUNICAÇÕES

Cairo faz oferta pela Telecom Italia Media

Liderar o mercado de tecnolo-
gia da informação no Brasil. Es-
ta é a ambição de Mark Hurd,
presidente mundial da Oracle
para a subsidária da empresa no
país. “As empresas devem in-
vestir cada vez mais em TI por
aqui e é isso que nos atrai.” A
companhia não revela o fatura-
mento da operação local, mas
segundo Hurd é fácil ver os si-
nais de que as coisas vão bem
por aqui. “Temos contratado
muita gente. Isso mostra muito
claramente o nosso crescimen-
to e como pretendemos crescer
ainda mais”, afirma Hurd. Ho-
je, a companhia tem cerca de 6
mil funcionários na América La-
tina — região em que o Brasil de-
sempenha papel mais importan-
te. Há um ano, o número de em-
pregados na região era de pouco
menos que 5 mil.

Segundo o executivo, não é
só o crescimento no quadro de
funcionários que mostra o dese-
jo da Oracle de manter bases ca-
da vez mais firmes no país. “Te-
mos um grande compromisso
com o mercado local”, diz o exe-
cutivo. Recentemente, a com-
panhia inaugurou a primeira se-
de própria da operação brasilei-
ra. O prédio de doze andares, lo-
calizado próximo ao Shopping
Morumbi, em São Paulo, con-
centrará toda a área administra-
tiva e comercial da empresa. Se-
gundo comunicado feito pela
antiga dona do prédio, a Multi-
plan, na época da venda, a sede
nacional custou R$ 165 milhões
aos cofres da Oracle.

Boa parte dos funcionários

que trabalham no novo prédio
tem como missão desenvolver
os mercados que a empresa acre-
dita que devem ser os responsá-
veis pela expansão nos próxi-
mos anos. “Vemos um grande
potencial para os segmentos de

computação em nuvem, servi-
ços de engenharia e para o big
data”, diz Hurd. Essas três áreas
juntas, segundo o executivo de-
vem responder por grande par-
te do crescimento da operação
local durante os próximos anos.

Com a tendência de que os
países emergentes adotem as
tecnologias de computação em
nuvem mais rápido do que as na-
ções desenvolvidas, a Oracle vê
nesse tipo de solução um dos
melhores caminhos para ga-
nhar relevância no mercado bra-
sileiro. Por isso, a empresa não
descarta a possibilidade de au-
mentar investimentos para essa
área na operação local. Questio-
nado sobre a possível constru-
ção de um datacenter no país pa-
ra atender essa demanda, Hurd
afirmou que esse é um caminho
possível e que, de qualquer for-
ma, a computação em nuvem
deve receber boa parte dos re-
cursos da empresa.

O executivo deixa em aberto
também a possibilidade de ace-
lerar o crescimento no país por
meio de aquisições. “Não gosta-
mos de especular. Sempre fo-
mos muito agressivos quanto às
compras, mas temos a política
de só comentar o assunto de-
pois que o negócio está fecha-
do.” Nos últimos anos, a Oracle
realizou uma série de aquisi-
ções, em geral de empresas
com atuação em diversos paí-
ses. Desde que adotou essa es-
tratégia, em 2005, foram reali-
zadas mais de 60 negócios.

O presidente falou também
sobre o que leva a empresa a
projetar um crescimento no seg-
mento de big data, que é a área
responsável pelo processamen-
to de grandes quantidades de
dados. “Até 2020, será necessá-
rio processar 50 vezes mais da-
dos do que hoje. Essa é um dos
principais desafios que os depar-
tamentos de tecnologia terão
de enfrentar.” ■

A italiana Cairo Communication apresentou uma oferta

pelos ativos na área de televisão da Telecom Italia Media,

segundo fonte próxima ao assunto. A Telecom Italia pretende

vender sua unidade de televisão deficitária até o final do ano

para reduzir sua dívida. O chefe do fundo italiano Equinox disse

que sua companhia havia feito uma oferta conjunta pela Telecom

Italia Media com o fundo de private equity Clessidra. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. 24.




