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A empresa de diagnósticos
Fleury e o grupo de assistência
odontológica Odontoprev anun-
ciaram ontem um acordo para
compra da paulista Papaiz Diag-
nósticos por Imagem. Segundo
a Fleury, o valor da aquisição é
de cerca de R$ 18 milhões. A
Fleury Centro de Procedimen-
tos Médicos Avançados (CP-
MA) ficará com 51% da Papaiz e
a Clidec, controlada pela Odon-
toprev, terá o restante. O grupo
Papaiz é especializado em radio-
logia odontológica e tem oito
unidades na região metropolita-
na de São Paulo.

A Olympus anunciou que vai
receber uma injeção de capital
de US$ 654,5 milhões da Sony,
num acordo que vai refor-
çar o balanço da empre-
sa, duramente afeta-
do por um escânda-
lo contábil de US$
1,5 bilhão. Com es-
se aporte, a Sony se
torna a maior acio-
nista da Olympus,
com 11,46%. As duas
companhias planejam ain-
da uma joint venture para o de-
senvolvimento de aparelhos

médicos até dezembro e estu-
dam uma colaboração no setor
de câmeras digitais compactas.

Após meses de negocia-
ções, a Olympus esco-

lheu a Sony dentre as
várias ofertas que
recebeu de empre-
sas como Terumo e
Fujifilm. A empresa

buscava um investi-
dor após a deteriora-

ção de sua situação fi-
nanceira em razão de per-

das não relatadas no fim da dé-
cada de 1990.

Fleury fica com 51% da
Papaiz Diagnósticos

ELETRÔNICOS
Heineken leva líder
asiática por US$ 4,6 bi

Kodak deixa de vender
impressoras jato de tinta

AQUISIÇÃO CERVEJA TELEFONIA CRISE

Brasil vende lixo
eletrônico ao exterior

● Um tribunal americano deter-
minou ontem que a proibição de
vendas imposta contra o Galaxy
Tab 10.1, da Samsung – vencida
pela Apple em uma disputa de
patentes com a fabricante sul-co-
reana de eletrônicos –, poderá
ser reconsiderada.

A proibição é fruto de uma limi-
nar anterior ao julgamento sobre
a suposta quebra de patentes da
Apple pela Samsung, no qual a
empresa americana saiu vitorio-
sa no mês passado.

No entanto, o júri verificou que
a Samsung não violou a patente
que foi a base para a liminar con-
tra o tablet, e a Samsung alega
que o banimento das vendas de-
veria ser suspenso. / REUTERS

Apple se desculpa por falha em mapas
Depois de críticas, Tim Cook, presidente da empresa, recomenda que usuários utilizem aplicativos de localização de concorrentes
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Sony investe US$ 654 milhões e vira a
principal acionista da rival Olympus

A Nokia reduziu em até 15% os
preços de dois de seus smart-
phones mais caros, o Lumia
800 e o Lumia 900, na expectati-
va de estimular as vendas antes
que novos modelos, equipados
com Windows Phone, cheguem
ao mercado, em novembro. Os
novos modelos são vistos como
cruciais para a Nokia.

GUSTAVO MAGNUSSON/AE-10/8/2012

Os acionistas da Fraser & Nea-
ve concordaram em vender sua
participação em uma joint ven-
ture produtora de cerveja à Hei-
neken por cerca de US$ 4,6 bi-
lhões, após dois meses de nego-
ciação. A decisão, aprovada em
reunião de acionistas, abre cami-
nho para que a Heineken assu-
ma o controle total da Asia Paci-
fic Breweries, fabricante da Ti-
ger Beer e um dos negócios
mais rentáveis de cerveja da
Ásia. O acordo dá à holandesa
controle sobre as marcas Tiger
e Bintang, líderes na Indonésia,
na Malásia e em Cingapura.

Nokia reduz preços de
smartphones em até 15%

A Kodak deve parar de vender
impressoras a jato de tinta em
2013, quando deixará a maioria
de seus negócios para consumi-
dores domésticos e se concen-
trará na impressão comercial.
Fabricantes de impressoras lu-
tam contra a queda de vendas,
tendo em vista que empresas
estão cortando custos e usando
cada vez mais dispositivos mó-
veis para tirar e compartilhar
fotos. A Lexmark disse mês pas-
sado que vai parar de fabricar
impressoras e concentrar-se
nos negócios mais rentáveis de
imagens e softwares.

Suspensão de
vendas da Samsung
pode ser revista

País não tem tecnologia
para separar metais do
material; só com ouro,
estima-se que ganhos
poderiam ser de R$ 2,5 bi

ASSOCIATED PRESS / NOVA YORK

O presidente da Apple, Tim
Cook, disse ontem que a em-
presa “lamenta imensamen-
te” a frustração provocada pe-
lo seu aplicativo de mapas e
que está fazendo todo o possí-
vel para melhorá-lo. E reco-
mendou que, neste ínterim, as
pessoas utilizem mapas de
concorrentes para contornar
o problema.

Tim Cook disse em carta pos-
tada online que a Apple “ficou
aquém” do seu compromisso de
criar os melhores produtos para
seus clientes. “Nosso objetivo é
que tudo o que produzimos na
Apple sejam os melhores produ-
tos do mundo. Sabemos o que
vocês esperam de nós e continua-
remos trabalhando sem parar
até o aplicativo de mapas atingir
o mesmo padrão incrivelmente
alto”, afirmou.

Na semana passada, a empre-

sa lançou uma atualização do sis-
tema operacional do iPhone e do
iPad, substituindo o Google
Maps pelo seu próprio aplicati-
vo de mapas. Mas os usuários se
queixaram que o novo software
oferecia menos detalhes, não
mostrava as direções de trânsito
e colocava em lugar errado pon-
tos referenciais, entre outros
problemas. Um grande número
de usuários usou as redes sociais
para se queixar e ridicularizar as
falhas do aplicativo.

A arena do Madison Square
Garden, em Nova York, por
exemplo, era exibida como um
parque verde por causa da pala-
vra “Garden” (jardim). Um erro
inusitado no caso da Apple, a em-
presa mais valorizada do mun-
do. A empresa se orgulha de lan-
çar produtos que são os melho-
res da sua categoria, mas tem ti-
do contratempos – mesmo na
época do fundador Steve Jobs,
cujo perfeccionismo era legendá-
rio. Uma desculpa da empresa
provavelmente teria sido dada
mesmo sob a direção de Jobs, di-
zem os analistas.

“Acho que eles procuraram
acalmar os ânimos e, mais impor-
tante, esclarecer porque preci-
sam criar seus próprios mapas”,
disse Tim Bajarin, analista da em-
presa Creative Strategies, que
acompanha a Apple há mais de
três décadas. Ele destacou caso
que ficou famoso como “antena-
gate” de 2010. Um problema
com a antena do iPhone causava
problemas de recepção quando
as pessoas cobriam um determi-
nado lugar com a mão. Na oca-
sião, Jobs se desculpou, mas ne-
gou que era um problema de an-
tena que precisava ser resolvido.
A Apple rapidamente se recupe-
rou do incidente.

Aplicativo. Em sua carta, Tim
Cook disse que a Apple fará uma
nova versão do software para dar
aos usuários o que estão pedin-
do. O novo aplicativo inclui indi-
cações de rotas detalhadas, com

integração de voz e um progra-
ma Flyover em 3D.

O aplicativo de mapas do Goo-
gle para iPhone não fornece as
direções detalhadas e nem nave-

gação orientada por voz, embora
sua versão para o Android tenha
essas características.

De acordo com Bajarin, o Goo-
gle “não licenciou sua tecnolo-

gia para a Apple, porque os apare-
lhos que rodam o software An-
droid têm uma clara vantagem
sobreos da Apple”. Mapas e nave-
gação estão entre os recursos

mais usados dos smartphones.
Tim Cook disse que o aplicati-

vo de mapas da Apple ficará mais
aprimorado à medida que as pes-
soas utilizarem o aplicativo e ofe-
recerem algum retorno – o que
vale para todos os mapas digi-
tais. O mapa do Google não era
perfeito quando foi lançado,
mas melhoroucom os anos, à me-
dida que os usuários apontaram
as falhas e ajudaram a empresa a
reunir uma vasta coleção de da-
dos para aperfeiçoá-lo.

“Em última instância, o que a
Apple descobriu logo cedo foi
que o Google teve acesso a 100
milhões de usuários do iOS que
ajudaram a criar o banco de da-
dos do Google Maps”, disse Baja-
rin. “Num determinado momen-
to, a Apple teria de pisar no acele-
rador. Chegou o momento de a
empresa ter seus clientes usan-
do o seu programa de mapas e
não o do Google.”

Mas Cook está recomendan-
do que os usuários examinem ou-
tras opções – incluindo o serviço
de mapas do Google. “Enquanto
aprimoramos nossos mapas, vo-
cês podem tentar alternativas,
como Bing, MapQuest e Waze,
ou usando mapas da Nokia ou do
Google, indo aos websites e
criando o ícone na sua tela para
seu aplicativo”, ele escreveu.

A Apple poderia ter evitado es-
se fiasco dos mapas? Bajarin
acha que sim. Afinal a compa-
nhia lançou o Siri, seu assistente
virtual observando que ele era
um programa que deveria melho-
rar com o tempo. Os clientes en-
tenderam. “Se a Apple e Tim e
sua equipe tivessem lançado seu
aplicativo de mapas como um
trabalho ainda não inteiramente
concluído, a reação negativa não
teria ocorrido”, disse.

A Apple lançou seu iPhone 5
na semana passada e, no início
desta semana, informou ter ven-
dido mais de cinco milhões de
aparelhos em três dias, menos
do que os analistas esperavam. /
TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Bernardo Caram
Vanessa Beltrão
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Brasil produz anualmente qua-
se 100 mil toneladas de lixo ele-
trônico, um material rico em me-
tais nobres e com potencial de
ganho econômico e ambiental
por meio da reciclagem. Apenas
o ouro presente nessa quantida-
de de resíduos poderia render
R$ 2,5 bilhões ao ano. Mas o cami-
nho desses metais no País é dife-
rente: quase a totalidade dos pro-
dutos obsoletos é descartada in-
corretamente ou exportada para
países que dispõem de tecnolo-
gia avançada para reciclagem.

A chamada “mineração urba-
na”, que envolve a recuperação
de elementos minerais de resí-

duos, incluindo os eletroeletrô-
nicos, ainda não ganhou força no
Brasil. A proporção de metais va-
liosos no lixo eletrônico chega a
ser dezenas de vezes maior do
que na natureza. As minas da An-
gloGold Ashanti, que estão en-
tre as principais do mundo, por
exemplo, rendem 8 gramas de
ouro em média para cada tonela-
da de material escavado. En-
quanto isso, a mesma quantida-
de de resíduos eletrônicos forne-
ce entre 200g e 300g de ouro.

“Em uma mina, você faz a son-
dagem do terreno antes de esca-
var, mas nunca vai saber ao certo
quanto de cada metal tem ali”,
explica Ana Cláudia Drugovich,
diretora executiva de Marketing
da Cimelia, empresa de Cingapu-

ra especializada em extrair me-
tais provenientes de equipamen-
tos eletrônicos. “Na sucata, você
já sabe exatamente quanto tem.
O custo é bem mais baixo.”

Criada há mais de duas déca-
das, a Cimelia retira 22 tipos de
metais desses equipamentos. A
empresa trabalha em parceria
com multinacionais, a maioria
de informática e telecomunica-
ções, que encaminham o lixo ele-
trônico para pontos de coleta es-
palhados por países da Ásia,
Oceania, Europa e América, in-
cluindo o Brasil. A Cimelia reco-
lhe até 400 toneladas de lixo ele-
trônico ao mês no País.

As instalações da empresa no
Brasil, porém, apenas coletam,
quebram e moem o material,
que posteriormente é enviado a
Cingapura, onde é feito todo o
processo de extração dos me-
tais. “Já temos o projeto para tra-
zer maquinário e instalar aqui. É
um projeto válido que está em
pleno estudo. Daria para montar
isso e criar de 200 a 300 empre-
gos diretos, mas tem as questões

governamentais e políticas. Na
reciclagem, não temos incenti-
vo”, afirma Ana Cláudia.

O diretor de competitividade
industrial do Ministério do De-
senvolvimento, da Indústria e
Comércio Exterior (Mdic), Ale-
xandre Comin, reconhece o pro-
blema e afirma que essa questão
está sendo discutida pelos gru-
pos de trabalho do órgão. “A mis-

são é elaborar novas propostas e
estudar quais incentivos podem
ser dados”, completa. No entan-
to, os projetos ainda não saíram
do papel.

Um dos poucos estímulos ao
setor, o decreto 7619 do Gover-
no Federal, foi publicado há 11
anos. Por meio desse incentivo
fiscal, as empresas que adquiri-
rem resíduos que serão usados

como matéria-prima na fabrica-
ção de seus produtos terão um
crédito presumido de Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), permitindo o ressarci-
mento das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.

O Mdic é constantemente pro-
curado por investidores nacio-
nais e estrangeiros interessados
em criar indústrias de recicla-
gem no Brasil. De acordo com
Comin, para atender a essa de-
manda, há mais de um ano o ór-
gão contratou um estudo inédi-
to sobre a política de logística re-
versa para eletrônicos. O objeti-
vo é obter dados sobre a situação
do lixo eletrônico no Brasil.

Metais. Além do ouro, é possí-
vel extrair cobre, bronze, alumí-
nio, aço e ferro de aparelhos ele-
trônicos. A maior relevância, en-
tretanto, está nos metais raros,
que têm valor de mercado muito
mais alto do que o próprio ouro.
O processo, porém, envolve alta
tecnologia e muitas empresas
brasileiras esbarram nessa falta
de técnica. Como resultado, fa-
zem apenas o processo inicial de
separação dos materiais no País
e exportam as placas de circuito
impresso, que concentram a
maior parte dos metais de valor,
para indústrias em países como
Estados Unidos, Canadá, Alema-
nha e China.

Decepção. Tim Cook reconheceu que software de mapas da Apple ficou abaixo do esperado

11,46%

Reciclagem. A Cimelia, de Ana Cláudia, leva lixo a Cingapura

SERÁ A FATIA
DA SONY

NO CAPITAL
DA OLYMPUS

● Exportação
A e-mile, empresa de reciclagem
de eletrônicos de Minas Gerais,
vende em média 1 tonelada de
placas para empresas em São
Paulo que exportam o material.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2012, Economia & Negócios, p. B28.
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