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Comissão da
Dell rejeita
oferta de Icahn

milhões é o valor do investimento que o grupo ILP está fazendo para modernizar
e ampliar a capacidade produtiva da Karmann-Ghia, adquirida em setembro

iPad Mini chega ao Brasil oito meses depois

Empreendedores
criam rede social
só para médicos

R$ 30

SERGIO CASTRO/ESTADÃO-4/12/2012

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES-23/10/2012

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO

Empresa quer
relançar modelo
Karmann-Ghia
Novo projeto para o carro produzido no ABC paulista entre 1961 e
1974 será escolhido por meio de concurso entre universitários

Em uma apresentação aos acio-
nistas ontem, o conselho espe-
cial do comitê encarregado de
negociar a venda da Dell infor-
mou que a última proposta de
Carl Icahn e da Southeastern As-
set Management pela empresa
“não tem credibilidade” e que
ele foi “inconsistente” nas suas
ofertas.

Na semana passada, o Icahn e
a Southeastern fizeram uma
oferta pela Dell de US$ 14 por
ação, o que permitiria que os
acionistas ganhassem um valor
acima de US$ 13,65 por ação, ofe-
recido pelo fundador e executi-
vo-chefe da Dell, Michael Dell,
e pelo fundo de private equity
Silver Lake Partners.

Icahn e a Southeastern afir-
mam que suas próprias ações
não seriam ofertadas na nego-
ciação e que outros acionistas
também estão descontentes
com a oferta de Michael Dell e

querem continuar a possuir
ações da fabricante de computa-
dores. Juntos, a Southeastern e
Icahn detêm 13% das ações da
Dell e formam o maior grupo
acionista independente.

Atualmente a Dell é a terceira
maior marca de PCs do mundo,
em uma indústria que tem visto
as vendas caírem, afetadas pelo
crescimento dos tablets nos úl-
timos meses.

A apresentação da Dell disse
que a proposta da Icahn tem
uma defasagem de US$ 2,9 bi-
lhões em financiamento poten-
cial. Ela seria US$ 1 bilhão infe-
rior à proposta que a comissão
especial classificou como baixa
anteriormente.

A comissão especial da Dell
argumentou que a proposta de
Icahn ainda não está levando
em conta a dívida de US$ 1,4 bi-
lhão que vencerá em abril de
2014. Em carta enviada aos acio-
nistas na semana passada, com
uma segunda proposta para
comprar a empresa, Icahn disse
que “é errada a crítica da empre-
sa de que precisamos nos prepa-
rar para pagar a dívida antecipa-
damente”. / DOW JONES

Retorno. Modelo teve 60.120 unidades produzidas, e várias delas ainda circulam pelo País

Cleide Silva

O Karmann-Ghia, lendário
carrinho produzido no País
entre 1961 e 1974, pode voltar
à linha de montagem. Recém-
adquirida pelo grupo ILP In-
dustrial, a empresa que tem o
mesmo nome do modelo vai
buscar parceria com uma
montadora para ressuscitá-
lo. Ao todo, foram fabricadas
60.120 unidades de três ver-
sões – coupé, conversível e
TC – e várias delas ainda cir-
culam pelo País, a maioria
nas mãos de colecionadores.

A empresa vai tentar viabili-
zar o mesmo sistema da época
da produção, quando o modelo
criado pela Volkswagen, que for-
necia chassi e conjunto mecâni-
co, era montado pela Karmann-
Ghia em São Bernardo do Cam-
po, no ABC paulista. A nova par-
ceria, contudo, será negociada
também com outras montado-
ras, embora a Volks seja dona da
marca Karmann na Alemanha.

A proposta do grupo ILP é
criar um coupé moderno, mas
com características semelhan-

tes ao anterior. “O traço elegan-
te do antigo Karmann-Ghia de-
ve ser mantido”, diz o presiden-
te da empresa, Jonas Hipólito
de Assis, de 50 anos.

Para a retomada do projeto,
os novos donos da Karmann-
Ghia, adquirida em setembro,
lançaram um concurso de de-
sign para universitários de todo
o País e o projeto vencedor será
a base do novo carro.

Mais de 600 propostas foram
entregues, das quais 10 foram
selecionadas. O vencedor será
conhecido hoje à noite, em
evento na fábrica da Karmann-

Ghia, um imponente prédio na
Via Anchieta. O vencedor rece-
berá prêmio de R$ 100 mil, e se-
gundo e terceiro colocados fica-
rão com R$ 60 mil e R$ 30 mil,
respectivamente.

Uma das regras do regula-
mento foi criar o novo Kar-
mann-Ghia com distância en-
tre-eixos equivalente ao de vá-
rios carros de médio porte pro-
duzidos por montadoras locais,
como Honda, Renault e Volks-
wagen, o que abre o leque de op-
ções para futuras parcerias.

“A ideia é ter uma bonita car-
caça numa plataforma já exis-
tente, o que reduz custos de de-
senvolvimento, ainda que o in-
vestimento para retomar a pro-
dução seja elevado”, afirma As-
sis. Ele lembra que a fábrica já
tem parte dos equipamentos ne-
cessários para a produção, pois,
entre 1998 e 2005 foi responsá-
vel pela montagem do jipe De-
fender, da Land Rover.

Segundo o executivo, a volta
do Karmann-Ghia “é um proje-
to de longo prazo, mas estudos
de viabilidade revelam que há
espaço para esse tipo de carro,

no Brasil e nos países vizinhos,
ainda que não seja uma produ-
ção em grande escala”.

O desenho vencedor do con-
curso será divulgado nas redes
sociais e a ILP fará pesquisas pa-
ra avaliar a aceitação do públi-
co, diz Maria Angela Mezzetti,
gerente de relações institucio-
nais da empresa.

O concurso é o primeiro pas-
so de uma estratégia de retoma-
da da empresa no setor automo-
bilístico. Atualmente, a Kar-
mann-Ghia emprega 600 fun-
cionários e presta serviços de es-
tamparia, ferramentaria e usina-

gem para montadoras como
Volks, Fiat e Peugeot Citroën.

“Queremos mostrar que a
marca está viva, tem saúde fi-
nanceira e condições de prosse-
guir, mas não dependemos da
produção do carro para sobrevi-
ver, embora voltar a produzi-lo
seja um sonho”, afirma Assis.

Mais clientes. O grupo está in-
vestindo R$ 30 milhões na aqui-
sição de seis prensas automati-
zadas e na mudança da estrutu-
ra da empresa com a intenção
de ampliar a gama de clientes,
inclusive entre marcas com pla-

nos de abrir unidades no País.
A Karmann-Ghia pertenceu à

alemã Karmann até 2008, quan-
do foi adquirida pelo Grupo Bra-
sil, que a revendeu em 2012.
Além da Karmann, Assis com-
prou a Metalúrgica de Tubos de
Precisão (MTP), de Guarulhos,
e a fabricante de componentes
plásticos Vulcan, do Rio. O va-
lor do negócio não foi revelado.

Antes de assumir o grupo
ILP, Assis foi consultor por
mais de 20 anos e especializou-
se em gerir empresas em crise e
em assessorar processos de fu-
sões e aquisições.

Compacto. Tablet da Apple tem tela de 7,9 polegadas

Versão menor e mais
leve do que a tradicional
será vendida a partir de
hoje com preços que
começam em R$ 1.200

● Conectados

Aposta. Marc e Giovana criaram uma comunidade virtual

Proposta é conquistar
o engajamento de
60 mil profissionais no
primeiro ano de operação
e faturar R$ 700 mil

● Sonho

Filipe Serrano

Oito meses depois de ser lança-
do nos Estados Unidos, o iPad
Mini chega enfim ao Brasil. A
Apple, operadoras e varejistas
brasileiras confirmaram o iní-
cio das vendas do aparelho, que
é menor e mais leve do que o
modelo original do tablet, a par-
tir da manhã de hoje.

Na operadora Claro, o apare-
lho com conexão 3G e 16 gigaby-
tes (GB) custará R$ 1.349 no pré-
pago e R$ 1,2 mil no plano pós-
pago. No caso do pós-pago, o
cliente ainda paga uma mensali-

dade de R$ 49,90 pela franquia
de dados que permite navegar
na internet por meio da rede de
celular. Dividido em doze ve-
zes, o valor total do aparelho e
do plano chega a R$ 1.800.

A TIM informou que venderá
o iPad Mini a partir do dia 1º de
julho por R$ 1.649 (versão 3G

16GB) no pré-pago e por R$
1.560, no pós-pago, para clien-
tes que contratarem um plano
de dados (Liberty Web Tablet),
com mensalidade de R$ 49,90.

Além das operadoras, Apple,
Fnac, Saraiva, Extra e Ponto
Frio confirmaram a venda do ta-
blet a partir de hoje. Nos sites

das redes Extra e Ponto Frio,
ambos do grupo Nova Ponto-
com, o iPad Mini custará a
partir de R$ 1.299, no modelo
mais simples. Outras varejis-
tas e a Apple não divulgaram
seus preços até o fechamen-
to desta edição.

Reação. O iPad Mini foi lan-
çado em outubro pela Apple,
em resposta ao crescimento
das vendas de tablets concor-
rentes com tamanhos meno-
res. Com tela de 7,9 polega-
das e 308 gramas, o iPad Mini
é menor e mais leve do que o
modelo tradicional, que tem
tela de 10 polegadas e 601 gra-
mas.

Nos Estados Unidos, o
iPad Mini custa a partir de
US$ 329 (R$ 745), na versão
de 16 GB apenas com cone-
xão Wi-Fi. O preço do mode-
lo de 16 GB com conexão 3G é
de US$ 459 (R$ 1.040). O mo-
delo foi homologado no Bra-
sil em novembro.

Renato Jakitas

No Brasil, as redes sociais de ni-
cho ainda estão mais para ten-
dência promissora do que, de fa-
to, para uma oportunidade pal-
pável de lucro. Entretanto, uma
startup paulistana tem planos
de inverter essa história.

A empresa acaba de lançar
um site em que só entram médi-
cos, e onde eles se ajudam a fa-
zer diagnósticos e até a medicar
os pacientes. Chamado Ology
(www.ology.com.br), o negó-
cio pretende alcançar 60 mil
usuários em um ano e faturar
principalmente com a venda de
espaços publicitários para labo-
ratórios farmacêuticos, uma in-
dústria submetida à regras seve-
ras de divulgação e, por isso, ain-
da carente de ferramentas de co-
municação com seu público.
“Queremos faturar até R$ 700
mil no primeiro ano”, conta Gio-
vana Pieck, que atuou por 20
anos como executiva do merca-
do farmacêutico, de onde saiu
para fundar a empresa com o

empreendedor holandês Marc
Schipperheyn.

“A regulamentação desse se-
tor é muito complexa. Os labo-
ratórios só podem fazer divulga-
ção dos seus produtos em am-
biente fechado, onde só te-
nham médicos”, afirma Giova-
na. “Até em um congresso,
quando tem pessoas circulan-
do que não são médicos, exis-
tem restrições na comunica-

ção. Aqui (site), não. O médico
tem de ser cadastrado no CRM
(Conselho Regional de Medici-
na) e oferecemos espaço para
ser explorado por toda essa co-
municação com os laborató-
rios”, diz.

Giovana responde pela con-
cepção do empreendimento, da
ideia ao posicionamento. Ao só-
cio Marc, que é programador,
coube o desenvolvimento da

plataforma. O processo todo de-
mandou três anos de trabalho e
foi construído no modelo off-
shore, com empresas da Bósnia
e Sérvia. No total, custou ao ca-
sal R$ 200 mil. “Outros R$ 50
mil foram investidos em marke-
ting”, conta Marc, que define
seu projeto como uma espécie
de Linkedin para médicos.

“A plataforma oferece o servi-
ço de conferência em vídeo,
tem a ferramenta de prescrição
eletrônica e sistemas para inter-
câmbio de conhecimento, com-
partilhamento de diagnósticos
e oportunidades profissio-
nais”, destaca Giovana, que te-
ve a ideia após observar o avan-
ço de propostas semelhantes
no exterior, sobretudo nos Esta-
dos Unidos e Europa, onde cer-
ca de 3 milhões de médicos inte-
gram redes sociais exclusivas,
segundo pesquisa do instituto
Manhattan Research. “O caso
da Sermo, rede lançada nos Es-
tados Unidos, é emblemático.
Eles receberam aportes de US$
66 milhões no início e, no ano
passado, foram comprados.”

O exemplo apontado pela em-
preendedora é também para
Sandra Turchi, do curso de Ges-
tão de Mídias Sociais da ESPM,
um indicador do potencial que
uma rede de nicho tem entre
profissionais especializados.
“Uma coisa importante quando
se fala de rede social é engaja-
mento. No Brasil, os médicos,
que não estão habituados com
divulgação de trabalho, demora-
ram para conhecer as redes so-
ciais. Mas há um movimento
nessa direção. Ele usam o Linke-
dIn, por exemplo, para interagi-
rem com outros médicos”, diz.

“Queremos mostrar
que a marca está viva,
tem saúde financeira e
condições de prosseguir,
mas não dependemos da
produção do carro para
sobreviver, embora voltar a
produzi-lo seja um
sonho.”
Jonas Hipólito de Assis
PRESIDENTE DA ILP INDUSTRIAL

388
mil médicos atuam no Brasil

77%
deles acessam a internet
para fins profissionais durante a
jornada de trabalho, segundo o
instituto Manhattan Research.
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