
Um tribunal japonês rejeitou
ontem uma ação da Samsung
contra a Apple, empresa a qual
acusa de um roubo de tecnolo-
gia para a transmissão de dados,
no último capítulo da guerra de

patentes travada pelas duas gi-
gantes de smartphones.

Um tribunal de Tóquio consi-
derou que o grupo sul-coreano
não tinha a propriedade intelec-
tual sobre a tecnologia utilizada
por seu competidor americano
em gerações anteriores de tele-
fones iPhone e tablets iPad para
transmitir dados.

A Samsung havia pedido a proi-
bição da venda de smartphones
da Apple que utilizam esta tecno-

logia, explicou um porta-voz do
grupo sul-coreano em Tóquio.

A Apple havia argumentado,

por sua vez, que a Samsung ca-
rece de uma patente neste caso
e não pode, portanto, exigir re-
paração, segundo o mesmo por-
ta-voz. De acordo com esta mes-
ma fonte, os processos simila-
res sobre a utilização da mesma
tecnologia de transmissão fo-
ram realizados nos Estados Uni-
dos, onde a Apple ganhou, e na
Coreia do Sul, onde desta vez a
Samsung se impôs.

A Apple, por sua vez, não

quis comentar o caso. Este pro-
cesso é o último episódio de
uma guerra judicial mundial tra-
vada pelos dois gigantes em tor-
no das tecnologias utilizadas
por seus smartphones e seus ta-
blets. Nos Estados Unidos, a Ap-
ple e a Samsung travam um em-
bate em meios aos esforços da
norte-americana de manter a
multa de US$ 1,05 bilhão à con-
corrente e a impedir de vender
determinados produtos. ■
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Azeite Andorinha quer crescer 23% no país

Japoneses recusam ação da Samsung contra Apple

O desempenho da OSX em
2012, representou o período de
consolidação das operações e
deu mais força para a compa-
nhia seguir com seus projetos
em 2013, na visão de João Bor-
ges, diretor de Relação com In-
vestidores, da companhia. O
executivo falou a jornalistas e
acionistas durante a conferên-
cia para divulgação dos resulta-
dos operacionais da companhia
nesta quinta-feira. “Amplia-
mos e fortalecemos nossa base
de clientes ao longo desse perío-
do”, disse.

A companhia que pertence
ao grupo EBX, de Eike Batista,
atua na construção naval e
offshore e é a responsável pela
obra grandiosa do problemático
Porto de Açu, na região norte
do estado do Rio de Janeiro. O
local tem sido alvo de várias
ações do ministério público ca-
rioca e até de produtores rurais
da região, por considerar que o
projeto vem causando prejuízos

ao meio ambiente. No início do
mês, a companhia foi multada
pela Secretaria do Meio Ambien-
te do Rio de Janeiro, em R$ 1,3
milhão, por aumento de salini-
zação da água na região onde es-
tá o Porto do Açu.

Segundo a empresa, as obras
da Unidade de Construção Na-
val (UCN) de Açu seguem den-
tro do previsto, no Complexo In-
dustrial do Porto do Açu, na re-
gião de São João da Barra (RJ) e
a conclusão está prevista para o
terceiro trimestre de 2014.

Investimentos
No ano passado, a companhia
investiu R$ 4,4 bilhões. O mon-
tante foi destinado especialmen-
te para o desenvolvimento dos
projetos de plataformas OSX2,
OSX3, OSX4 e OSX5.

Mesmo com uma carteira re-
pleta de projetos, a companhia
registrou prejuízo atribuído ao
acionista controlador, da or-
dem de R$ 39,8 milhões no
quarto trimestre, ante lucro de
R$ 7 milhões no mesmo perío-
do de 2011. No acumulado de

2012, o prejuízo ao controlador
foi de R$ 26,3 milhões. “A OSX
construiu em 2012 suas bases
para a construção naval e o de-
senvolvimento da produção de
petróleo no Brasil, a serviço de
seus clientes”, comentou Car-
los Bellot, diretor-presidente
da OSX, em material divulgado
pela companhia.

Destaques
Segundo a companhia, entre os
destaques do desempenho ge-
ral da OSX em 2012 estão o EBI-
TDA acumulado de R$ 40,1 mi-
lhões, assinatura de contratos
com a Petrobras, de US$ 900
milhões fechado em agosto de
2012, com a Kingfish de US$
732 milhões, assinado em mar-
ço pelo valor de US$ 263 mi-
lhões com a Sapura, para a inte-

gração de dois FPSOs “Repli-
cantes”, 11 navios-tanque e um
navio Pipe-Laving Support Ves-
sel, respectivamente.

“Além disso, contratamos fi-
nanciamento de R$ 2,7 bilhões
com repasse de recursos do Fun-
do da Marinha Mercante (FMM)
junto ao BNDES e Caixa Econô-
mica Federal e priorização de fi-
nanciamento adicional com o
FMM de até R$ 1,5 bilhão para
construção da Unidade de Cons-
trução Naval da OSX no Açu”.

De acordo com Borges, a
companhia terminou 2012 com
uma posição de caixa de R$ 1,7
bilhão, sendo 55% aplicados no
Brasil em fundos exclusivos e os
outros 45% aplicados no exte-
rior para cumprir obrigações
com fornecedores e equipamen-
tos já contratados.

Captação de recursos
Borges também revelou que a
subsidiária do grupo EBX conti-
nuará buscando no mercado os
recursos para cobrir o caixa e su-
prir todas as necessidades de fi-
nanciamento para este ano.

Para isso, o diretor afirmou
que a empresa repassará dívida
de US$ 500 milhões ao mercado
e que irá captar outros US$ 240
milhões. “Dessa forma conse-
guiremos estar com todos os
projetos financiados”.

Após a conferência de resulta-
dos da OSX, as ações da empre-
sa chegaram a registrar queda
de 3,91%, às 16h51, quando
eram cotadas a R$ 7,12. Mas Já
às 17h30, perto do fechamento
do pregão, os papeis haviam se
recuperado, sendo comercializa-
dos a R$ 7,30.■

Tribunal rejeitou pedido em que
sul-coreana acusa americana de
roubo de tecnologia de dados

O Azeite Andorinha almeja crescimento pelo menos duas vezes maior

do que o alcançado pelo mercado brasileiro. Nos últimos anos o

incremento médio anual da marca foi de 20% e para 2013 a expectativa

é alcançar pelo menos 23% em relação ao percentual do segmento.

Para isso, a Sovena investirá em marketing um valor que supera o

investido em Portugal. Em 2012 o valor investido no Brasil foi de R$6,5

milhões e este ano será 30% maior, ultrapassando os R$ 8,5 milhões.
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Nos Estados Unidos,
as rivais travam

longo embate em
meio aos esforços da

Apple de manter
multa de US$ 1 bilhão

Para OSX, de Eike Batista, 2012 foi
ano de consolidação e novos clientes
Empresa investiu R$ 4,4 bi em projetos
e vai captar mais recursos para este ano
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NAVEGAR É PRECISO

Para a OSX, 2012 foi um ano de consolidação, em R$ milhões

 2012 2011 4ºTRI/12 4ºTRI/11

Receita de vendas de bens e/ou serviços 433,7 144,2 153,8 80,1

Custo dos bens e/ou serviços vendidos 260,1 81,4 51 48,8

Lucro/ (prejuízo) líquido do período 32,7 4,6 43,5 4,2

Atribuído aos acionistas não controladores 6,4 2,9 3,6 2,7

Atribuído ao acionista controlador 26,3 7,5 39,8 6,9

Ebitda 40,2 50 9,4 8,4

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Empresas, p. 16.




