
Depois de os chineses do Aliba-
ba Group terem assumido o in-
teresse em entrar no capital da
Yahoo, a Microsof reagiu: assi-
nou um acordo de confidencia-
lidade para ter acesso mais de-
talhado às contas da empresa e
assim lançar uma nova oferta
de compra. A guerra para com-
prar uma das maiores empre-
sas tecnológicas do mundo con-
tinua bem ativa, até porque -
apesar das quebras de receita
devido à publicidade - é uma
empresa com um potencial de
valorização por ação de 21%, se-
gundo os analistas contatados
pela Bloomberg.

A possível compra da Yahoo
por um grupo de capital chinês,
porém, tem gerado algumas dú-
vidas e já levantou mesmo ques-
tões de segurança. Isto porque
os servidores da Yahoo estão lo-
calizados nos Estados Unidos da
América (EUA) e, apesar do Ali-
baba Group realçar que é um
grupo de capital chinês priva-
do, sem participação do gover-
no (logo, Pequim não teria auto-
ridade direta sobre a gestão), os
reguladores americanos levan-
tam dúvidas.

Órgãos reguladores
Analistas e advogados citados
pelo 'Wall Street Journal' de-
fendem mesmo que qualquer
acordo terá de ser analisado
minuciosamente pelas entida-
des reguladoras, dada a susce-
tibilidade com o acesso a da-
dos pessoais na internet. “A
grande questão reside no fato
de que esta negociação seria
vista como um problema de se-
gurança nacional pela Comis-
são de Investimento Estrangei-
ro (CFIUS) nos EUA”, referiu
Neil Torpey, presidente do es-
critório de Hong Kong da em-
presa americana de advocacia
Paul Hastings LLP, especializa-
da em Direito Corporativo.

O Alibaba Group argumenta
que a empresa é privada e já
tem uma vasta presença nos Es-
tados Unidos por meio de sua
plataforma de comércio eletrô-
nico “on-line”. Além disso, o
grupo chinês já adquiriu peque-
nas empresas de internet nos
EUA: no ano passado, foram
duas companhias de comércio
eletrônico. Jack Ma, presidente
do grupo chinês, manifestou
em outubro o interesse em com-
prar a Yahoo e anunciou mesmo
que já começara a negociar com
firmas de 'private equity'.

Michael Clendenin, diretor-
geral da consultora em tecnolo-
gia RedTech Advisors, acredita
que o caminho mais provável
poderá ser uma oferta de com-
pra em conjunto com vários in-
vestidores - a Alibaba controla-
ria os ativos da Yahoo na Ásia e
os ativos da tecnológica ameri-
cana ficariam nas mãos dos ou-
tros investidores.

Clendenin relembra o caso
da compra da divisão de com-
putadores pessoais da IBM pelo
grupo Lenovo, em 2005. A
CFIUS, que pode suspender as
negociações se achar que a se-
gurança nacional corre risco,
aprovou a transacção da Leno-
vo depois da companhia chine-
sa concordar em retirar algu-
mas operações do 'campus' da
IBM, onde funcionários faziam
trabalhos para o governo. Na
época, um instituto estatal chi-
nês detinha 30% da Lenovo.

Em baixa
A Yahoo encerrou o terceiro tri-
mestre deste ano com a receita
de US$ 1,2 bilhão, queda de
24% em comparação ao mesmo
período de 2010. O lucro líqui-
do da empresa no período foi de
US$ 293 milhões, o que repre-
senta uma queda de 26% refe-
rente ao mesmo período do ano
anterior. O número de emprega-
dos também caiu 3%. A compa-
nhia registrou, no trimestre,
13,7 milhões de empregados. ■

Em 01 de abril de 1976, Steve Jo-
bs começou junto com Steve
Wozniak e Ronald Wayne um
contrato de três páginas que
criou a Apple Computer Com-
pany. Este mesmo contrato
com as assinaturas dos três só-
cios fundadores, vão a leilão
em Nova York no próximo mês
e estima-se que o contrato po-
derá ser arrematado por um va-
lor de US $ 100 mil, podendo al-
cançar U$ 150 mil.

O evento que promove a ven-
da do contrato é um dos desta-
ques de dezembro da casa de
leilões Sotheby. “Este é um do-
cumento fundamental em ter-
mos de história financeira, a
história social e história da tec-
nologia”, disse Richard Austin,
responsável pela área de livros
e manuscritos da Sotheby em
Nova York.

Persuasão
O contrato foi inicialmente pro-
priedade de Wayne, que se reu-
niu com Jobs enquanto trabalha-
va na Atari Incorporation. Ste-
ve Wozniak, amigo de Jobs, tra-
balhava na Hewlett-Packard
Company na época.

Jobs recrutou Wayne para
convencer Wozniak para parti-
cipar da Apple. Para persuadí-

COMÉRCIOELETRÔNICO

Amazon diz que vendas do Kindle
disparam na “Black Friday”

CELULOSE

Produção brasileira até outubro cai 0,1%;
exportaçõesatingem 7 milhões de toneladas

Rich Press/Bloomberg

Alibaba e Microsoft
travam queda de
braço pelo Yahoo

Quem dá US$ 150 mil
Documento assinado por
fundadores no início
da Apple vai a leilão em
dezembro Sotheby, de
Nova York

A produção de celulose no Brasil atingiu 1,21 milhão de toneladas,
uma queda de 1,5% em relação ao mesmo mês de 2010 e um
crescimento de 7,8%, de acordo com a Associação Brasileira dos
Produtores de Celulores (Bracelpa). No acumulado do ano, a queda
é de 0,1%, para 11,712 milhões de toneladas. As exportações de
celulose no ano subiram 1,2%, para 6,97 milhões de toneladas.

A Amazon.com disse ter apurado uma nova onda de vendas de seus
aparelhos Kindle, impulsionada pelo novo tablet Kindle Fire, no
tradicional dia de compras "Black Friday", após o Dia de Ação de Graças
nos Estados Unidos. Consumidores compraram quatro vezes mais
Kindles na "Black Friday" do que no mesmo dia do ano passado, quando
a empresa vendia apenas leitores eletrônicos.

Apesar do Alibaba
Group realçar que é
um grupo de capital
chinês privado,
sem participação
do governo (logo,
Pequim não teria
autoridade direta
sobre a gestão),
os reguladores
americanos
levantam dúvidas

Segundo os cálculos
da leiloeira, se Wayne
não tivesse saído da
Apple, a sua posição
inicial na empresa
valeria hoje mais de
US$ 2 bilhões

EMPRESAS

Entrada de chineses levanta reservas aos reguladores
americanos e Microsoft ainda está na corrida pela aquisição

Sarah Piteira Mota
redacao@brasileconomico.com.br

O TAMANHO DA YAHOO 

Informações financeiras
da empresa no terceiro trimestre 
de 2011, em US$ milhões 

Fonte: empresa 
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lo,os sócios ofereceram a Way-
ne uma participação de 10%
na nova empresa.

Em 12 de abril, Wayne reti-
rou-se como sócio. O movimen-
to foi documentado por um con-
dado de Santa Clara e uma decla-
ração de alteração do contrato,
sendo que ambos fazem parte
do lote da Sotheby.

Saída do negócio
Wayne recebeu US$ 800 para
abandonar a sua propriedade
de 10% da Apple, de acordo
com o documento, apenas 11
dias depois de ter firmado con-
trato. Em seguida, ele recebeu
outro pagamento de U$ 1.5 mil,
segundo a Sotheby. A casa de
leilões comprou os documentos
em meados dos anos 1990 de
um negociante manuscrito que
tinha adquirido a partir de Way-
ne, disse Austin.

Segundo os cálculos da leiloei-
ra, se Wayne não tivesse saído
da Apple, a sua posição inicial
na empresa valeria hoje mais de
US$ 2 bilhões. ■ Bloomberg

A promessa da HTC de apre-
sentar celulares novos e “com-
petitivos” no começo do ano
que vem pode não ser estraté-
gica o suficiente para conven-
cer os investidores de que con-
seguirá despertar a capacida-
de de inovação que transfor-
mou a obscura fabricante ter-
ceirizada na quarta maior pro-
dutora mundial de celulares in-
teligentes.

Os modelos Desire, Sensa-
tion e Wildfire, da HTC, perde-
ram terreno diante do iPhone,
da Apple, e da linha Galaxy,
da Samsung Electronics, o que
conduziu a apelos por uma mu-
dança de rumo em um merca-
do veloz e propenso a viradas.

Em uma primeira resposta à
forte pressão que suas ações
vêm sofrendo nos mercados
-com queda superior a 30 %
em nove dias de negocia-
ções-, o vice-presidente fi-
nanceiro Winston Yung disse
que a HTC não será uma segun-
da Nokia, que perdeu a lide-
rança do mercado quando ri-
vais mais ágeis deixaram para
trás sua linha conservadora de
produtos.

“Não creio que a situação se-
ja assim tão séria,” disse ele,
apontando que mesmo as
mais conservadoras projeções
indicavam que a companhia
embarcaria 45 milhões de uni-
dades este ano, ante 25 mi-
lhões no ano passado.

“No ano que vem, nosso fo-
co serão os produtos mais nu-
merosos e mais competitivos.
Além dos novos telefones LTE
para o mercado americano, te-
remos novos modelos para o
mercado mundial. Lançare-
mos produtos importantes em
todo o mundo e confiamos ne-
les,” disse Yung.

Mas os investidores estão
preocupados pela HTC, uma
das poucas empresas de Tai-

wan a ter sua marca conheci-
da em todo o mundo, não es-
tar mudando de maneira sufi-
cientemente radical. “Seu de-
senho industrial não mudou
em quase dois anos. A menos
que lance um modelo realmen-
te diferente, terá dificuldades
para vender produtos a preço
premium,” disse Roxy Wong,
analista da Mirae Asset Mana-
gement, em Hong Kong.

“A HTC tem desvantagem
de marca diante de Apple e
Samsung. As especificações
de seu hardware são melhores
que as da Apple, mas não que
as da Samsung. E construir
uma marca pode ser demora-
do, o que não deixa muito es-
paço para melhora de vendas
pela HTC, a não ser que ela co-
mece a cortar seus preços,”
acrescentou. ■ Reuters

SMARTPHONES

Apple supera Android em outubro
no Reino Unido, diz pesquisa

pela Apple

LOGÍSTICA

GE assina protocolo de intenções para
instalar unidadeno Superporto do Açu

Divulgação

David Paul Morris/Bloomberg

Celulares
da HTC não
convencem
investidores

O iPhone 4S ajudou a Apple a ficar no topo do mercado britânico de
smartphones em outubro, superando os que usam o Android, segundo
dados da empresa de pesquisas Kantar Worldpanel ComTech. "A Apple
teve participação de 42,8 % de todas as vendas de smartphones, com
uma vantagem significativa sobre o Android, o que muitas pessoas
achavam ser impossível", disse o diretor da Apple Dominic Sunnebo.

Companhia é considerada
pouco inovadora e nem mesmo
os lançamentos do ano que
vem agradam os investidores

A LLX, empresa de logística do Grupo EBX, e a General Electric Energy
do Brasil, assinaram protocolo de intenções para a instalação de
unidade na retroárea do Superporto do Açu. A unidade poderá, dentre
outras atividades, contribuir com o atendimento de exigências de
conteúdo nacional. O Complexo Industrial do Açu terá 90 quilômetros
quadrados e receberá siderúrgicas, montadoras, entre outras fábricas.

“ EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CNPJ nº 43.470.988/0001-65  –  NIRE nº 35.300.329.520  –  Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de setembro de 2011
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de setembro de 2011, às 10 horas, na sede social da Even Construtora e 
Incorporadora  S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº  1.400, 
2º andar, conj. 21, Jardim Europa, CEP 01455-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação da reunião, nos 
termos do Parágrafo Único do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos 
conselheiros da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr.  Carlos Eduardo Terepins; e secretariada pela Sra.  Flavia Sinopoli 
Lafraia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta da Companhia de: (a) alterar a data dos pagamentos da amortização 
programada descritos na Cláusula 4.4.1 do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Garantia Firme de Colocação 
da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Escritura” e “Emissão”, respectivamente), conforme deliberação em Assembleia 
Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única da Companhia (“AGD” e 
“Oferta”, respectivamente) realizada em 02 de setembro de 2011; e (b) aditar a Escritura de Emissão da Oferta para refl etir as 
alterações dos termos e condições da Oferta aprovados na AGD e ora ratificados nesta Reunião do Conselho de Administração 
(“RCA”). 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições: 
(i) ratificar a alteração da data dos pagamentos da amortização programada descritos na Cláusula 4.4.1 da Escritura, conforme 
aprovado na AGD e ratificados nesta RCA, e que serão formalizados através de aditamento à Escritura, a ser assinado pela 
Companhia e pelo agente fiduciário da Oferta, que passará a vigorar conforme tabela abaixo:

Data da Amortização Percentual do Valor Nominal Unitário a ser Amortizado
04 de junho de 2011 20%

04 de junho de 2013 80%

(ii) aprovar a realização de aditamento à Escritura para refletir os novos termos e condições da Oferta, conforme item “i”
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente
aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 02 de setembro de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flavia Sinopoli
Lafraia - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Eduardo Terepins, Luis Terepins, Claudio Kier Citrin, Rubens Antonio
Tiburski, João Cox Neto, Lars Reibel e Affonso Celso Pastore. Confere com a original lavrada em livro próprio nas folhas
28, 29 e 30. São Paulo, 02 de setembro de 2011. Carlos Eduardo Terepins - Presidente; Flávia Sinopoli Lafraia - Secretária.
JUCESP nº 447.381/11-8, em 09/11/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

PROCESSO 2011-0.016.362-6

EDITAL DE CONCESSÃO Nº 001/2011-SMS.G

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2011-SMS.G

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

AVISO DE PRORROGAÇÃO - COMUNICAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação comunica aos interessados a prorrogação da 

data de abertura da Concorrência Pública nº 001/2011-SMS.G - Concessão 

administrativa para construção e modernização de Unidades Hospitalares, 

construção de Centros de Diagnósticos e Prestação de serviços e utilidades 

não-assistenciais, do dia 30 de Novembro de 2011 para o dia 22 de dezembro de 

2011, por interesse público.

Em consequência, as propostas e demais documentos necessários à participação 

na Licitação serão recebidos no dia 22 de dezembro de 2011, das 09:00hs às 

10:00hs, no auditório da Autarquia Hospitalar Municipal, localizada na Rua Frei 

Caneca, 1398/1402, 1º andar, auditório, Consolação, São Paulo, São Paulo.

A abertura dos volumes das Garantias das Propostas e das Propostas Técnicas 

será realizada em sessão pública a iniciar-se às 10:00hs do dia 22 de dezembro 

de 2011, no auditório da Autarquia Hospitalar Municipal, localizada na Rua Frei 

Caneca, 1398/1402, 1º andar, auditório, Consolação, São Paulo, São Paulo.

SECRETARIA DA SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACAS-
SADA - PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2011 - OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços 
visando a possível aquisição de toner e revelador para máquinas copiadoras marca Ricoh modelos 
Afício Pro 110 e MP 6001 - Pregão Fracassado em 09/11/2011. - ABERTURA DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 35/11 - OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços visando a possível 
aquisição de toner e revelador para máquinas copiadoras marca Ricoh modelos Afício Pro 110 e MP 
6001 - Abertura: 12/12/11 - Horário: 09h - EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital completo poderá ser 
baixado do site www.camarasjc.sp.gov.br . Em 25/11/11 - Ver. Juvenil Silvério – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Vidros, Cristais Espelhos e da Cerâmica de Louça
de Pó de Pedra e da Porcelana e da Louça de
Barro de Porto Ferreira, convoca todos os sócios em
dia com suas mensalidades para participar da Assembléia
Geral Ordinária que será realizada em sua sede social a
Rua João Procópio Sobrinho nº 345 em Porto Ferreira/
SP no dia 30 de Novembro de 2011 às 15:00 horas em
primeira convocação com a seguinte ordem do dia: 1.
Leitura, discussão, votação e aprovação da ata anterior;
2. Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária,
para o ano de 2012; com o Parecer do Conselho Fiscal.
Caso não haja número legal à hora acima, a assembléia
será realizada uma hora após, ou seja, as 16:00 horas
com qualquer número de presente. Porto Ferreira, 23 de
Novembro de 2011, João Cândido Sobrinho: Presidente

PUBLIQUE SEU

BALANÇO NO

BRASIL ECONÔMICO.

Contato: Paula Rodrigues
(11) 3320-2107 / (11) 3320-2179 

legal@brasileconomico.com.br

www.brasileconomico.com.br

No ano que vem,
nosso foco serão os
produtos mais
numerosos e mais
competitivos

Winston Young
VP financeiro

LEIA E ASSINE 

0800 021 0118 (São Paulo e demais localidades)
e (21) 3878-9100 (Capital do RJ) 

assinatura@brasileconomico.com.br

SteveJobs,mortoaos
56anos, fundouaApple

commaisdoissócios
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