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- ABERTURA DA SESSÃO dia 05/10/2009 às 10h. O edital encontra-se à

disposição dos interessados para consulta, no horário das 10h às 17h, na Rua

Álvares Penteado, 131 - 5º andar - São Paulo - SP. Sites:

www.nossacaixa.com.br/licitacoes e www.licitacoes-e.com.br.
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ShawWu
Analista daKaufman
Bros.
“Isso fará comque eles se tornem
mais competitivos comaHPe a
IBM, pelomenos sobumponto
de vista de produtos”

JosephVafi
Analista da Jefferies&Co.
“Se eles quiserem ter uma
posição estratégica emserviços,
precisarão de umapresença
maior que a da Perot”

Fabricante de computadores, que vem apresentando queda no lucro,
entra nesse mercado com a compra da Perot Systems, por US$ 3,9 bi

Empresários terão orientação
técnica e encontro com tradings

AQUISIÇÃO–Paracresceremserviços,MichaelDell (E) fechounegóciocomRossPerot (centro) , ex-candidatoàpresidênciadosEUA

Dellvaibrigarcom
IBMeHPemserviços

NOVA YORK

ADell, fabricanteamericanade
computadores, anunciou on-
tem a compra da empresa de
serviços de tecnologia Perot
SystemsporUS$ 3,9 bilhões. A
aquisição permitirá que a com-
panhia expanda suas ativida-
des para além da fabricação de
PCs,tornando-semaisbempre-
parada para competir com a
HP,quecomprounoanopassa-
do a empresa de serviços EDS,
e com a IBM.
ApropostadaDellpelaPerot

SystemsfoideUS$30poração,
em dinheiro, o que representa
um ágio de 68% sobre o fecha-
mentode sexta-feira.Ospapéis
daPerotSystemssubiram65%,
para US$ 29,56, no pregão de
ontem, enquanto os daDell caí-
ram 4,1%, para US$ 16,01. De-
pois da aquisição, que deve ser
concluída em janeiro, a Perot
Systems deve se tornar a divi-
são de serviços daDell.
A Perot Systems fui fundada

em 1988 por H. Ross Perot Sr.,
de79anos,ex-candidatoàpresi-
dência dos Estados Unidos.
Atualmente,Perotépresidente
emérito do conselho da compa-
nhiaquefundou.Ele fezfortuna
ao criar a EDS em 1962, para
depois vendê-la para a General
Motorsem1984,porUS$2,5bi-
lhões. AHP comprou a EDS no
ano passado por US$ 13,9 bi-
lhões, para ampliar sua partici-

pação nomercado de serviços.
Em conferência com analis-

tas, o presidente e fundador da
Dell, Michael Dell, disse que a
Perot Systems servirá como
uma aquisição “âncora” para
uma operação global de servi-
ços de tecnologia da informa-
ção. As duas empresas têm se-
de no Texas.
A Perot Systems trará mais

de mil clientes para a Dell, in-
cluindo as Forças Armadas e o
Departamento de Segurança
Nacional dos Estados Unidos.
Cerca de 48% das receitas da
Perot Systems vêmdo setor de
saúdee25%dogoverno.Noano
passado, a empresa, que não
tem operações no Brasil, teve
lucro deUS$ 117milhões e ven-
das deUS$ 2,8 bilhões.

Aoferta deserviços pelaDell
é muito mais básica que a de
seus grandes competidores, e
seufaturamentovemprincipal-
mente da venda de PCs, que foi
bastante afetada pela crise. Os
lucros daDell têmapresentado
queda, com redução de 23% no
segundo trimestre.
A Perot Systems irá acres-

centar consultoria e outros ti-
pos de serviços, como integra-
ção de sistemas, à carteira da
Dell. “Isso fará com que eles se
tornemmais competitivos com
a HP e a IBM, pelo menos sob
umpontodevistadeprodutos”,
disse o analista Shaw Wu, da
KaufmanBros. “É umpasso na
direção certa.”

SINERGIA
Ele afirmou que a operação de
PCs da Dell poderia se benefi-
ciar da exposição aos clientes
da Perot Systems, ao mesmo
tempo em que a ampliação da
linha de serviços da Dell pode-
ria se tornarmais atrativa para
clientes que procuram um úni-
co fornecedor para várias ne-
cessidades tecnológicas. Com-

binar as duas operações po-
deriaaindaajudaraDellaen-
contrar novas maneiras de
cortar custos.
Noentanto, anovadivisão

de serviços daDell será rela-
tivamente pequena. A EDS
registrou faturamento de
US$ 21 bilhões antes de ser
compradapelaHP.Ofatura-
mento da IBM com serviços
ficou em US$ 59 bilhões em
2009. A aquisição também
nãodaráumapresençainter-
nacional grande emserviços
para a Dell. “Se eles quise-
remterumaposiçãoestraté-
gica em serviços, precisarão
deumapresençamaiorquea
daPerot”,disseoanalistaJo-
sephVafi, da Jefferies &Co.
Osanalistasestavamespe-

rando que a Dell anunciasse
aquisições, depois de a em-
presa contratar este ano o
executivo que era responsá-
velporfusõeseaquisiçõesna
IBM e levantar quase US$ 1
bilhão comavendadedívida
desdemarço.
A HP e a Dell estão se ex-

pandindo para além domer-
cado de PCs, do qual a IBM
saiu em 2004 , porque está
cadavezmais difícil fazer di-
nheiro nele. Apesar de ter
um faturamento próximo da
divisão de PCs, a unidade de
serviços da HP teve três ve-
zesmaislucronosúltimosno-
vemeses. ● REUTERSeAP

MICROEMPRESAS

Projeto incentiva
exportaçãode
produtosmédicos

Pregão Eletrônico n° 111/7076-2009
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que este Pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico, pela internet. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
produção de objeto impresso. DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23h59
do dia 05/10/2009. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 9h do dia
06/10/2009. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 10h30 às 11h do dia
06/10/2009. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.caixa.gov.br,
Portal de Compras CAIXA, Pregão Eletrônico, Pregões emAndamento, Abrangência São Paulo.
Contato: e-mail gilicsp04@caixa.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

TECNOLOGIA

Marianna Aragão

Osetor de equipamentosmédi-
coseodontológicosestáunindo
forçasparaampliarsuasexpor-
tações. Um projeto iniciado na
semanapassadapretendemos-
trar o caminho do mercado in-
ternacional às micro e peque-
nas empresas do Estado, que
concentra 75% dos fabricantes
do setor.Oprogramavai orien-
tarempresáriossobre linhasde
financiamentoeadequaçãotéc-
nica de produtos, além de pro-
mover encontros com compa-
nhiasdecomércioexterior(tra-
dings).
Segundo levantamento da

AssociaçãoBrasileiradaIndús-
triadeArtigoseEquipamentos
Médicos,Odontológicos,Hospi-
talares e de Laboratórios (Abi-
mo), 47% das empresas do se-
tor exportam. No ano passado,
as vendas externas subiram
9,9%emrelaçãoa2007.“Quere-
mos incentivar e preparar as
empresasqueaindaestãodefo-
ra desse mercado”, diz Hely
Maestrello, diretor executivo
da Abimo, que apoia o projeto,
ao lado da Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex), Sebrae
e associações comerciais.
Na semana passada, Ribei-

rãoPreto(SP)recebeuoprimei-
ro encontro do programa, que
seguirá para outras cidades do
Estado nos próximos meses. O
empresário Paulo Sérgio Go-
mes, da fabricante de apare-
lhos de raio X odontológicos
Procion,quetemplanosdeven-
der seus produtos na Ásia, foi
ao evento para conhecer as exi-
gênciasdessemercado.“Jádes-
cobri alguns órgãos e pessoas
quepoderãomeauxiliarcomre-
presentação lá fora”, diz. A em-

presa já vende para alguns paí-
ses daAméricaLatina eÁfrica,
masquer expandir sua atuação
internacional.
Umasegunda fasedoprojeto

setorial será realizada em par-
ceriacomoInstitutodePesqui-
sas Tecnológicas (IPT) e a
AgênciaNacional deVigilância
Sanitária (Anvisa), que fazaná-
lise e registro dos equipamen-
tos antes de irem ao mercado.
Ospequenosempresáriosrece-
berão informações sobre ade-
quações técnicas, design e em-
balagempara seus produtos.
SegundoMaestrello, os equi-

pamentos médicos e hospitala-
res nacionais despontaram no
exterior nos últimos sete anos.
Em2002, as exportações do se-
tor somaram US$ 157 milhões.
No ano passado, saltarampara
US$ 581 milhões. “O produto
brasileiro é uma alternativa no
mercado,por terpreçosacessí-
veis e qualidade garantida por
certificações.” Os principais
compradores dos equipamen-
tosbrasileirossãoEstadosUni-
dos, Alemanha e Japão.
Um programa da Apex tam-

bémajudouaalavancarosetor.
Entreosprojetosdaagênciaes-
tá o subsídio para pagamento
de estandes em feiras interna-
cionais. A fabricante de utensí-
lios cirúrgicos e odontológicos
ErwinGuth,dacapitalpaulista,
foi uma das beneficiadas. “O
custodeparticipaçãonessasfei-
ras acaba sendo alto para em-
presasmenores”, dizKarinGu-
th, diretoradaErwin.Emcinco
anos,acompanhiadobrouonú-
merodepaísesparaosquaisex-
porta. Hoje, são 44. As vendas
internacionais passaram a re-
presentar20%do faturamento,
o dobro do que eram em2003.
A experiência no exterior

também fomenta as vendas do-
mésticas, acredita o dirigente
da Abimo. “O empresário que
vai ao exterior encontra outro
patamardeconcorrência,oque
estimulaoinvestimentoeinova-
ção”, acredita. ●

SALTO-Receita comexportaçõesdaErwinGuthaumentouapós feira

COMÉRCIO EXTERIOR

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica que o processo SP.3045.2007.A.000154 no qual
o ex-empregado Marcelo Nabhan Costa – matrícula 067.621-7 encontra-se arrolado, está
pautado para julgamento em reunião do Conselho Disciplinar da Matriz – Turma 4, a se realizar
no dia 23/09/2009, iniciando-se às 09h. O CDM funciona na sala de reuniões de Conselhos
Disciplinares, localizada no 7º andar do Edifício Matriz II da CAIXA, no SAS – Setor deAutarquias
Sul - Quadra 5, lote 9/10 - Brasília-DF. Alertamos quanto à possibilidade do referido empregado
em efetuar sustentação oral de defesa, para o que solicitamos comunicação à AUDRE com
antecedência mínima de 01 dia útil, da data de julgamento do processo, através do Fone (61)
3206-5368, Fax (61) 3206-5370 ou correio eletrônico para o endereço audre01@caixa.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº 17/2008
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de diversos materiais

para reposição do estoque de almoxarifado, tais como: pintura, expediente,
escolar, tecidos e bandeiras, elétricos e eletricidade, telefônicos e periféricos,
informática, etc. O Edital poderá ser obtido inteiramente grátis e preferencialmente
no site “www.comprasnet.gov.br” ou na Divisão de Serviços Gerais do Ministério
das Relações Exteriores, 8º andar, sala 805, do Ed. Anexo I do Palácio Itamaraty,
Esplanada dosMinistérios, blocoH, das 09:00 às 12:30 horas e das 15:00 às 17:30
horas. Tel: (061) 3411-9371, Entrega das propostas: a partir do dia 18/09/2009
até Abertura do Pregão: às 09:00 horas do dia 30/09/2009. Horário de Brasília.
Local de realização do Pregão Eletrônico: no site “www.comprasnet.gov.br”.
Havendo divergência entre as especi cações do site e as do edital, prevalecerá
as do edital.

Brasília, 21 de setembro de 2009
(Eduardo Martins de Mello)

Pregoeiro

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério das
Relações Exteriores

MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ nº 47.427.653/0001-15 - NIRE nº 353.001.140-60

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO
CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2009

Data, Horário e Local: 11 de setembro de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519. Presença:
Conselho de Administração: Antonio Abigail Colmenares Viquendi; Edwin Adriaan Leijnse;
Lidia Goldenstein; Umberto Aprile; e Ronald Peter Voogt. Conselho Consultivo: Antonio Abi-
gail Colmenares Viquendi; Edwin Adriaan Leijnse; e Ronald Peter Voogt. Mesa: Presidente do 
Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, Antonio Abigail Colmenares Viquendi;
Secretária, Christina Fontana Guerini. Convidados: Rubens Batista Junior, Diretor Presi-
dente; Maurício Martins Machado Nogueira, Diretor sem designação específica, Ronaldo de 
Andrade Junior, Diretor Financeiro; e Martijn Wolter Gerard Winkel, Diretor sem designação 
específica. Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia, conforme faculta 
o artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social. Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a autorização 
para a compra de imóvel pela empresa subsidiária SP Participações Ltda., conforme previsto 
na cláusula 8ª, alínea “f” de seu contrato social e nos termos do artigo 12, alínea “a”, do 
Estatuto Social do Makro Atacadista S/A. Deliberações tomadas na reunião: (a) foi aprova-
da por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração e Consultivo da 
sociedade, a concessão de autorização por parte do Makro Atacadista S/A. à sua subsidiá-
ria SP Participações Ltda., ratificando a compra de imóvel situado no Município de Santos, 
Estado de São Paulo, de propriedade de SCHO2 Participações Ltda., consistente de três 
terrenos urbanos, objeto das matrículas n.º 57.715, 57.716 e 58.505 do 1º Ofício do Registro 
de Imóveis de Santos, que está sendo objeto de fusão e posterior parcelamento, resultando 
na área total de 20.400,34 m² e com a abertura de matrícula própria, adquirida pelo preço de 
R$ 11.533.000,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e três mil reais). Lavratura e Leitura 
da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Data: 11 de setembro de 2009. Mesa:
Presidente do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Sociedade, Antonio 
Abigail Colmenares Viquendi; Secretária, Christina Fontana Guerini. Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Antonio Abigail Colmenares Viquendi; Edwin Adriaan Leijnse;
Lidia Goldenstein; Umberto Aprile; Ronald Peter Voogt. Membros do Conselho Consultivo 
Presentes: Antonio Abigail Colmenares Viquendi; Edwin Adriaan Leijnse; Ronald Peter Voogt.
Convidados: Rubens Batista Junior, Diretor Presidente, Maurício Martins Machado Nogueira, 
Diretor sem designação específica, Ronaldo de Andrade Junior, Diretor Financeiro e Martijn 
Wolter Gerard Winkel, Diretor sem designação específica. Certifico que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. Christina Fontana Guerini - Secretária - OAB/SP nº 99.940.
JUCESP nº 363.594/09-7 em 18.09.09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

FRASES

A concorrente HP
comprou a EDS,
empresa de
serviços, em 2008
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TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2009 NEGÓCIOS B21
O ESTADO DE S. PAULO NEGÓCIOS B21

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 set. 2009, Economia & Negócios, online.




