
A Apple anunciou, na última se-
gunda-feira, que irá fazer o re-
call da primeira geração do iPod
Nano após seis anos do lança-
mento do aparelho. De acordo
com a companhia, em casos
muito raros, a bateria no iPod
nano vendido entre setembro
de 2005 e dezembro de 2006 po-
de sobreaquecer e se tornar um
risco à segurança. Esta, no en-
tanto, não é a primeira falha de
produto que o presidente Tim
Cook tem de enfrentar, pois no
início do mês a companhia já ha-
via admitido problema na bate-
ria do iPhone 4S, que para al-
guns usuários vem durando me-
nos do que o esperado.

Desta vez, a Apple informou,
que os usuários afetados devem
pedir um novo produto nas as-
sistências técnicas autorizadas.
“A possibilidade de acidente é
rara, mas ela aumenta à medida

em que a bateria vai se tornan-
do obsoleta”, diz a nota.

Para Pedro Waengertner, pro-
fessor da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM) es-
pecialista em varejo, deslizes co-
mo estes não são suficientes pa-
ra arranhar a imagem da Apple.
“Sempre existe algum reflexo,
mas não é relevante”. O especia-
lista lembra que no lançamento
do iPhone 4 o aparelho apresen-
tou problemas na antena, o que
fez a empresa distribuir capas
de borracha para todos os clien-
tes e que o deslize não refletiu
nas vendas do celular.

Pode não afetar as vendas
mas é mais um golpe na ima-
gem da Apple. Em outubro, a
empresa decepcionou clientes
e analistas com o lançamento
da versão 4S de seu badalado
Iphone. Um dia depois, a mor-
te de Steve Jobs, cofundador da
companhia, criou dúvidas so-
bre o futuro da Apple sem seu
gênio criador. No meio de tudo
isso, a empresa perdeu o pri-
meiro lugar mundial em ven-
das de smartphones para a ri-
val Samsung. ■

Warren Buffett anunciou que
ele e seu fundo Berkshire Hatha-
way acumularam uma participa-
ção de 5,5% na IBM, a maior
aposta do investidor bilionário
no ramo da tecnologia, que ele
historicamente sempre evitou.

O investidor disse ter compra-
do cerca de 64 milhões de ações
da IBM por US$ 10,7 bilhões. A
Berkshire começou a comprar
as ações da empresa em março,
com a meta de construir uma
posição de US$ 10 bilhões.

Buffett se disse convencido
do plano a longo prazo da IBM e
da posição enraizada em gran-
des negócios, parte da vanta-
gem competitiva que ele procu-
ra quando investe em alguma
companhia. “Não conheço ne-
nhuma outra grande companhia
que seja realmente tão espe-

cializada como a IBM é no que se
propõe a fazer e como se propõe
a fazer”, declarou Buffett duran-
te entrevista à CNBC. Buffet afir-
mou ainda que a IBM não sabia
que ele estava adquirindo ações
para sua carteira. Procurada pe-
la reportagem, a IBM preferiu
não se manifestar. ■ Reuters

A Temasek Holdings Pte, fundo
soberano de Cingapura, o fundo
Advent International Corp. e pe-
lo menos três outros investido-
res negociam a compra do con-
trole da STP - Serviços & Tecno-
logia de Pagamentos SA, a dona
do Sem Parar e do Via Fácil, dis-
seram duas pessoas a par das
conversas. A STP é comandada
por Pedro Donda.

A STP, com sede em Osasco,
contratou o Banco BTG Pactual
para vender uma participação
na empresa para financiar sua
expansão, disse uma fonte à
Bloomberg.

A CCR , a maior concessioná-
ria de rodovias do Brasil, e a CC-
BR - Catel Construções do Bra-
sil Ltda., são as maiores acionis-
tas da STP com uma participa-
ção conjunta de 73%, de acordo
com dados no website da empre-
sa. A STP opera os serviços de
cobrança eletrônica de pedágio,
que podem ser usados em algu-
mas rodovias e estacionamen-
tos de shopping centers.

A empresa é avaliada em US$ 1
bilhão, o que equivale a dez ve-
zes o lucro antes de impostos, ju-
ros, depreciação e amortização,
comparado a uma média de sete
vezes o Ebitda de outras compa-
nhias vendidas no Brasil, disse
uma das fontes ouvidas pela re-

portagem. O fundo de private
equity General Atlantic LLC, o
Itaú Unibanco Holding e a Cielo
SA, também mantêm conversas
com a STP, disse uma das pes-
soas envolvidas na negociação.

Propostas na mesa
A expansão da economia brasi-
leira vem aumentando o tráfego
de veículos leves e pesados nas
rodovias do País. O Produto In-
terno Bruto vai crescer 3,16%
este ano e 3,5% em 2012, de
acordo com a pesquisa semanal
Focus do Banco Central publica-
da na segunda-feira. O tráfego
nas rodovias pedagiadas cres-
ceu 4,1% no mês passado, se-
gundo dados da Associação Bra-
sileira de Concessionárias de Ro-
dovias, ou ABCR, divulgados
em 10 de novembro.

A STP afirmou que existem
propostas em avaliação e que
não há concretização até o mo-
mento, segundo um comunica-
do enviado por e-mail. O BTG,
a Temasek, a Cielo, a Advent e
o Itaú Unibanco preferiram
não comentar o assunto. A por-
ta-voz da General Atlantic, Pat
Hedley, afirmou que a política
da empresa é não comentar in-
vestimentos que a empresa po-
de ou pode não estar avalian-
do. ■ Bloomberg
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de queda na produção na Tailândia
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Fundos negociam
compra do Sem Parar

A companhia aérea Emirates encomendou 50 aeronaves modelo
777-300ER e outras 20 unidades do modelo 777-300, produzidas
pela Boeing. O contrato, de US$ 26 bilhões, é o maior da história
da Boeing, em dólares. A Emirates já possui em sua frota 95 unidades
do Boeing 777-300 e 777-300ER, usadas em rotas de longo curso.
O contrato foi assinado durante a Dubai Air Show.

“Não conheço nenhuma
outra grande companhia
que seja realmente tão
especializada como a IBM
é no que se propõe a fazer
e como se propõe a fazer”

A Lenovo, segunda maior fabricante de PCs do mundo, planeja
manter a margem de lucro bruto nos próximos trimestres apesar
de as enchentes na Tailândia terem prejudicado o fornecimento
de discos rígidos, disse o vice-presidente financeiro da companhia,
Wong Wai Ming. “Obviamente haverá algumas implicações no custo”,
afirmou o executivo durante a Reuters China Investment Summit.

STP, que controla
as companhias
Sem Parar e Via
Fácil, confirma que
está conversando
com diversos
fundos. Entretanto,
não há nenhum
negócio concretizado

Avaliada em US$ 1 bilhão, operadora de cobrança eletrônica de pedágio
é disputada por Temasek, Advent International, Itaú Unibanco e Cielo
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