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economia de até 40% no consumo de energia.
Além de apostar em novos nichos de mercado, a Engetax tem
parte de sua receita na manutenção de elevadores, que responde
por um quarto do faturamento
da empresa. Essa estratégia é comum nesse setor, já que o serviço
não precisa ser realizado pelas fabricantes. A paulistana Basic garante 40% da receita anual — R$
20 milhões em 2011— com a
prestação de serviços. A empresa
cresceu nos últimos anos baseada
principalmente na especialização da produção, voltada a equipamentos de acessibilidade (preparados para o deficiente físico).
“Estava surgindo a necessidade
de elevadores acessíveis. Em 1997,
quando a Basic entrou no mercado, nem tinha a lei e a gente viu a
oportunidade”, afirmou o diretorexecutivo da Basic, Antônio Aparecido Pereira. Metade das vendas da
companhia é voltada para o setor
público, clientes considerados “difíceis” pelo nível de exigência das
licitações. Em janeiro, a Basic entregou equipamentos para estações do metrô paulista, da Linha 1Azul e 2-Verde, um contrato de R$
8 milhões. Segundo Pereira, a Basic
já realiza alguma importação, de
produtos semiprontos da Itália,
mas ainda com pouca representatividade nos negócios.
Com objetivo de dar voz às em-

Conforme Jomar Cardoso, da Villarta, as empresas estão importando cada vez mais para se manterem no mercado

presas nacionais, 11 fabricantes
se uniram no Fórum das Empresas Brasileiras Fabricantes de Elevadores (Febrafe). Segundo Cardoso, da Villarta, presidente do
Seciesp e que também está à frente do Febrafe, o objetivo é alcançar 30 associadas até agosto. Algumas das medidas da organização serão promover cursos de capacitação de mão de obra, lançar
um selo de qualidade para equipamentos produzidos no Brasil e
levar reivindicações, como a re-

dução dos impostos e incentivos
à produção nacional, ao governo.
Cardoso afirma que o setor é estratégico, pois elevadores estão em
praticamente todos os empreendimentos. “Não podemos ficar na
mão do capital estrangeiro, reféns
da tecnologia das múltis”.
Alcançar o patamar das multinacionais ainda é um sonho distante. O faturamento da gigante
Atlas Schindler em 2011 foi de R$
1,41 bilhões. O da Thyssenkrupp
ficou em R$ 761,76 milhões. A Otis

A

Achatadas em um mercado
dominado por multinacionais,
as fabricantes brasileiras de elevadores estão apostando no desenvolvimento de tecnologia de
ponta, especialização de mercado e importação de produtos semiprontos para expandir seus
negócios. “As companhias nacionais conseguiram crescer muito
pouco nos últimos anos para fazer frente às multinacionais”,
afirmou ao Valor Jomar Cardoso,
presidente da Villarta.
Uma das maiores nacionais, a
Villarta Elevadores, com sede em
Taubaté (SP), cresce a um ritmo de
15% ao ano desde 2009. Em 2011,
o faturamento ficou em R$ 50 milhões e a projeção é de R$ 60 milhões para 2012. “Para me manter
nesse mercado tenho que importar, não há alternativa”, disse Cardoso. A empresa não revela qual a
fatia de produtos trazidos do exterior, mas o volume tem crescido.
Segundo ele, hoje no mercado
praticamente todo volume de esteiras e escadas rolantes é importado e metade dos elevadores comercializados vem semiprontos
de fora. Em 2016, Cardoso acredita que a importação de elevadores
possa chegar a 70%.
Com uma participação de 10%
no mercado, as empresas nacio-

nais dobraram sua fatia desde o
início dos anos 2000, de acordo
com o Sindicato das Empresas de
Elevadores do Estado de São Paulo
(Seciesp). Essas empresas tiveram
de mudar sua estratégia de negócios, impulsionadas pelo movimento de consolidação nos últimos anos — no fim dos anos 90 a
Atlas e a Sûr foram vendidas para
as multinacionais Schindler e
Thyssenkrupp, respectivamente.
Para expandir nesse concentrado mercado, muitas empresas estão investindo em tecnologia de
ponta. “Buscamos o desenvolvimento de tecnologia como diferencial”, disse José Ricardo Schmidt, presidente da Engetax. A empresa, com sede em Campinas (SP),
tem nos projetos especiais uma
das principais fontes de receita —
65% dos R$ 10 milhões faturados
em 2011. Recentemente, a empresa entregou oito elevadores, com
capacidade de 3 mil quilos cada,
para um data center do Santander.
Segundo Schmidt, a Engetax
conseguiu fechar o contrato de
R$ 3 milhões pela agilidade (o
projeto foi entregue em um semestre) e pela modernização em
tecnologia. Os elevadores utilizam o sistema chamado “gearless”, sem engrenagem e que usa
campos magnéticos para frear o
equipamento. O equipamento,
considerado ecológico, não usa
óleo lubrificante e gera uma
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Fabricantes nacionais
apostam em ‘nichos’
para garantir espaço
Ana Fernandes
De São Paulo
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Elevadores Achatados pelas múltis, grupos brasileiros
investem em tecnologia de ponta e importam mais

não revela o faturamento no país,
mas em entrevista ao Valor, no ano
passado, o presidente da empresa
para as Américas do Norte e Sul
disse que a América Latina, cujo
maior mercado é o brasileiro, teve
um faturamento superior a US$
500 milhões (R$ 935 milhões), em
2010. Tanto a Otis como a Thyssen
confirmaram que atualmente toda a produção de esteiras e escadas
rolantes é importada, mas disseram que a maior parte dos elevadores é produzida no país.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Empresas, p. B12

Perenne busca sócio para Preço dos metais recua com
avançar em saneamento dados negativos da Europa
Máquinas
Beatriz Cutait
De São Paulo
A Perenne, empresa paulista
de engenharia, está à procura de
um reforço de capital para expandir a atuação. Criada há 21
anos, a fabricante de máquinas,
equipamentos e prestadora de
serviços de tratamento de água e
efluentes pertence ao técnico em
hidrogeologia Nelson Guanaes.
Durante dois anos, a companhia teve sociedade com o fundo de investimento Nordeste II,
administrado pela Rio Bravo, e a
gestora de investimento Greentech, que injetaram R$ 10 milhões para entrar na empresa.
Em 2010, contudo, Guanaes voltou a deter 100% das ações da
Perenne, pagando um prêmio
de 20% para as parceiras.
Segundo o executivo, a entrada dos sócios tinha como foco
ampliar o escopo de atuação da
Perenne, transformando a empresa em uma holding, mas sempre com o foco em saneamento.
Divergências em relação à diversificação dos negócios, contudo,
levaram a parceria a se desfazer.
Agora Guanaes almeja novo
reforço e ressalta que não tem
pretensão de atrelar um investi-

mento à sua permanência no
controle da Perenne.
“Estamos recebendo acenos de
investidores, mas queremos que a
vocação da companhia seja mantida. Não queremos que se coloque
em risco nossa engenharia”, diz o
presidente. “Não faço questão de
manter o controle acionário, mas,
sim, o foco da empresa.”
Segundo o executivo, a Perenne está em negociações com uma
empresa e um fundo de investimento. “Estamos receptivos, mas
não à venda”, ressalta.
A ideia do presidente é ampliar as exportações da companhia, que nos últimos cinco
anos representaram apenas cerca de 10% da produção da Perenne. “Não quero dinheiro para resolver problemas de caixa, mas
para expandir os negócios”, reforça o executivo.
Guanaes também expressa o
interesse em atuar em Parcerias
Público-Privadas (PPPs) nas
áreas de esgotamento sanitário
e tratamento de água, principalmente nas regiões Nordeste e
Sudeste. Cidades de 500 mil habitantes estão no foco.
O segmento não seria propriamente uma novidade para a Perenne, que forneceu o serviço de
captação de água e tratamento
dela e de efluentes no arquipéla-

go de Fernando de Noronha (PE),
entre 2003 e 2007.
Com orçamento bianual, a Perenne registrou receita de R$ 170
milhões no período 2009/10,
mas projeta queda de até 20% para o intervalo 2011/12.
“O ano de 2011 foi de postergação de projetos maiores, mas as sinalizações são de retorno dos investimentos, principalmente de
empresas de papel e celulose e de
óleo e gás”, afirma Guanaes.
A Perenne iniciou as atividades no Nordeste, de olho nas deficiências de qualidade de água e
destinação de efluentes doméstico. Mais tarde, expandiu as operações para a cadeia industrial.
Com 170 funcionários, a empresa conta hoje com duas fábricas — em São José dos Campos
(SP) e Feira de Santana (BA) — e
enfrenta a concorrência de companhias internacionais como
Veolia e General Electric (GE).
Com atuação em praticamente todo território nacional, a Perenne também opera no exterior,
em países como Peru, Angola,
Guatemala, Panamá e Haiti, esse
último em parceria com o Exército. No campo corporativo, empresas como Petrobras, Vale, Coca-Cola, Ambev, Nestlé e Fibria figuram entre os principais clientes atendidos no Brasil.

Metais e Petróleo
Comparativos de preços
Cotações
Fim de março

Metais não-ferrosos - US$/ton. *
20/04/12 Há uma semana
Fim de 2011
Alumínio high grade
Disponível
2.034,50
2.046,00
2.098,50
1.970,50
Três meses
2.077,00
2.088,50
2.140,50
1.992,00
Alumínio secundário (liga)
Disponível
1.955,50
1.975,00
2.021,00
1.970,00
Três meses
1.980,00
2.005,00
2.055,00
1.970,00
Chumbo
Disponível
2.100,00
2.073,00
2.010,00
1.980,00
Três meses
2.105,00
2.081,00
2.140,50
2.003,00
Cobre grade A
Disponível
8.120,50
8.165,50
8.480,00
7.554,00
Três meses
8.083,00
8.125,00
8.441,50
7.570,00
Estanho high grade
Disponível
21.255,00
22.650,00
23.200,00
18.950,00
Três meses
21.350,00
22.605,00
23.100,00
18.925,00
Níquel
Disponível
17.750,00
18.400,00
17.430,00
18.280,00
Três meses
17.810,00
18.460,00
17.500,00
18.255,00
Zinco special high grade
Disponível
1.999,50
2.012,50
2.003,00
1.828,00
Três meses
2.013,00
2.013,00
2.010,00
1.845,00
Petróleo - US$/barril **
WTI - mercado futuro
103,88
103,32
103,54
99,00
Brent - mercado futuro
118,53
121,21
122,08
106,87
Fonte : Bolsa de Metais de Londres e Bloomberg. Elaboração: Valor Data * Métrica ** Segunda posição.

Variação %
Mês
Ano

12 meses

Cotação em 12 meses
Menor
Maior

Há um ano

Semana

2.714,00
2.731,00

-0,56
-0,55

-3,05
-2,97

3,25
4,27

-25,04
-23,95

1.945,00
1.962,00

2.772,00
2.774,00

2.452,00
2.450,00

-0,99
-1,25

-3,24
-3,65

-0,74
0,51

-20,25
-19,18

1.870,50
1.890,00

2.480,00
2.471,00

2.661,00
2.600,50

1,30
1,15

4,48
-1,66

6,06
5,09

-21,08
-19,05

1.791,50
1.832,00

2.939,00
2.853,00

9.450,50
9.475,00

-0,55
-0,52

-4,24
-4,25

7,50
6,78

-14,07
-14,69

6.785,00
6.812,00

9.827,00
9.851,00

32.825,00
32.900,00

-6,16
-5,55

-8,38
-7,58

12,16
12,81

-35,25
-35,11

18.305,00
18.300,00

33.255,00
33.210,00

25.965,00
26.025,00

-3,53
-3,52

1,84
1,77

-2,90
-2,44

-31,64
-31,57

16.935,00
16.950,00

27.420,00
27.410,00

2.334,00
2.352,00

-0,65
0,00

-0,17
0,15

9,38
9,11

-14,33
-14,41

1.750,00
1.770,00

2.496,00
2.524,50

111,45
123,50

0,54
-2,21

0,33
-2,91

4,93
10,91

-6,79
-4,02

75,87
97,98

114,43
126,12

Commodities
Vanessa Dezem
De São Paulo
Os preços dos metais no mercado internacional recuaram na
semana passada, influenciados
por notícias vindas da Europa,
mas dados que revelaram recuperação da economia americana
limitaram as perdas. Na Bolsa de
Metais de Londres (LME) o cobre
caiu 0,52% no acumulado da semana. O alumínio apresentou recuo de 0,55% no período, enquanto o zinco ficou estável.
A Espanha, depois de bons resultados no leilão de títulos da
dívida, divulgou dados sobre a
escalada dos créditos inadimplentes, que trouxeram pessi-

mismo ao mercado. Segundo o
banco central da Espanha, calotes (como uma proporção dos financiamentos totais no país)
avançaram para 8,16% em fevereiro — um resultado pior do que
o registrado em janeiro.
Por outro lado, na quinta-feira, a economia dos Estados Unidos mostrou sinais de fôlego,
com dados sobre mercado de trabalho. Na sexta-feira, o mercado
recebeu positivamente o índice
de confiança do empresariado
da Alemanha, medido pelo Instituto Ifo, que subiu de 109,8 em
março para 109,9 em abril. Analistas previam queda para 109,5.
Desse modo, o cobre encerrou
a sessão do dia com alta de 0,97%,
a US$ 8.083,00 por tonelada métrica. O alumínio, por sua vez,

apresentou avanço de 0,97%, a
US$ 2.077,00 por tonelada métrica. O zinco subiu 0,80%, para US$
2.013,00 por tonelada métrica.
Para os próximos dias, as expectativas se dividem. Alguns
analistas esperam que os preços
do cobre, por exemplo, se recuperem. A Rio Tinto afirmou semana passada que a produção
de cobre da companhia caiu 18%
no primeiro trimestre, enquanto
a Codelco (chilena, a maior produtora do mundo), informou
que não vê desaceleração no
consumo chinês. Ambas constatações refletem a possibilidade
de um aperto na oferta do cobre.
Por outro lado, há notícias de
que a China teria alto estoque
do metal, o que pressionaria os
preços para baixo.

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Alpha Pak Tamboré Embalagens e
Manuseios Ltda. - Requerente: Jumbo Turismo Ltda. - Vara/Comarca: 4a Vara de Barueri/SP
Requerido: Choperia Duque Bar e Restaurante
Ltda. - Requerente: Nortesul Construções Ltda. - Vara/Comarca: 6a Vara de Piracicaba/SP
Requerido: Dedini S/A Indústria de Base - Requerente: Imefer Industrial e Mercantil de Ferragens Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Piracicaba/SP
Requerido: Eletrotécnica Perdizes Ltda. - Endereço: Av. Pompéia, 1373, Bairro de Vila Pompéia - Requerente: Luiz Augusto Quintanilha - Vara/Comarca:
1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Requerido: Fixação Jeans Indústria & Comércio Ltda. - Requerente: Nicoletti Indústria Têxtil
S/A - Vara/Comarca: Vara de Falências de Juiz de
Fora/MG
Requerido: Hayafuji Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. - Requerente: Worth Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 6a Vara de Guarulhos/SP
Requerido: Ibpa Indústria Brasileira Peças Automotivas Ltda. - Endereço: Rua Chan Nan, 177,
Bairro do Jardim Brasil - Requerente: Rogério Pinar Segura - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências
de São Paulo/SP
Requerido: Montag Construções e Sistemas Industriais Ltda. - Requerente: Locar Guindastes e
Transportes Intermodais S/A - Vara/Comarca: 1a
Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG
Requerido: New Flange Indústria e Comércio Ltda. Epp - Requerente: Takferr Comercial Ltda. Epp Vara/Comarca: 9a Vara de Guarulhos/SP
Requerido: Tecnos Indústria, Comércio e Representações Ltda. - Requerente: Gerdau Aços Longos
S/A - Vara/Comarca: 1a Vara de Limeira/SP

Falências Decretadas
Empresa: Ar Brasil Equipamentos Industriais Ltda. - Endereço: Rua Campeadores, 302 - Adminis-

trador Judicial: Dr. Júlio Kahan Mandel - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Homeopatia Murtinho Nobre Ltda. Endereço: Rua Beatriz, 170 - Administrador Judicial:
Dr. Amilcar Aquino Navarro, Advogado da Própria
Credora Requerente Aricanduva S/A - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Kaney Indústria e Comércio de Calçados Ltda. ME - Administrador Judicial: Dr. Sérgio Celoi Flesch - Vara/Comarca: 2a Vara de Campo
Bom/RS
Empresa: Vital Comércio e Indústria de Tecidos
Ltda. - Endereço: Av. General Olímpio da Silveira,
655, 10º Andar, Cj. 101, Bairro de Santa Cecília - Administrador Judicial: Dr. Marcos de Rezende Andrade Júnior, Advogado do Próprio Credor Requerente
Bicbanco Banco Industrial e Comercial S/A - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Beatriz Stegemann ME - Requerente:
Aço Liga Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. Vara/Comarca: 3a Vara de Joinville/SC
Requerido: Bebamais Comércio de Bebidas Ltda.
- Endereço: Rua General Flores, 297, Bairro do Bom
Retiro - Requerente: Locamaster Rent a Car Ltda. ME
- Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Bertel Empresa de Segurança Industrial e de Estabelecimentos de Crédito Ltda. - Requerente: Mário Moreira Dos Santos - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Casa do Músico Ltda. - Requerente: Eletrônicos Prince Indústria, Comércio, Importação e
Exportação Ltda. - Vara/Comarca: 8a Vara de Salvador/BA - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: J Sani Empreiteira Ltda. Epp - Requerente: Pedreira Anhanguera S/A Empresa de Mineração - Vara/Comarca: 2a Vara de Suzano/SP - Observação: Pedido julgado improcedente
Requerido: Livraria Grandes Autores Ltda. - Requerente: Summus Editorial Ltda. - Vara/Comarca:

Hoje, excepcionalmente, deixamos de publicar a Agenda tributária.

2a Vara de Salvador/BA - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Mont Sul Montagens e Instalações
Industriais Ltda. - Requerente: Abc Rodicamp
Rodas e Carrinhos Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara
de Cosmópolis/SP
Requerido: Omnix Indústria e Comércio de Alto
Falantes Ltda. - Endereço: Rua Plínio Schmidt, 447,
Jardim Marcel - Requerente: Carlito Som Ltda. Epp Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Prosinalização Viária Ltda. - Requerente: Hot Line Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca: 7a Vara de Osasco/SP - Observação:
Desistência homologada
Requerido: Trefimax Aços e Metais Ltda. Epp - Requerente: Moka Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 7a Vara de Santo André/SP - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Viação Nossa Senhora Medianeira (
Auto Falência ) - Requerente: Viação Nossa Senhora Medianeira - Vara/Comarca: 1a Vara de Timon/MA - Observação: Desistência homologada

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: Blue Demin Manufactura Têxtil Epp Vara/Comarca: 6a Vara de Barueri/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Minas Materiais Para Construção Ltda. ME - Endereço: Ac 200, Conj. E, Lote 06, Santa
Maria Sul - Administrador Judicial: Dr. Fernando
Parente Viegas - Vara/Comarca: Vara de Falências
e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, Brasília/DF

Cumprimento de Recuperação
Judicial
Empresa: Plurinox Indústria e Comércio Ltda. (
Antiga Packo Plurinox do Brasil Ltda. ) - Endereço: Av. Tancredo Neves, 505, Alto da Boa Vista : Dra. Cristiane Bergamini Rodrigues - Vara/Comarca: 2a Vara de Batatais/SP

