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Chip Expectativa é reanimar mercado com dispositivos que combinam notebooks e tablets

Intel dá ênfase a aparelhos híbridos
LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Tom Kilroy, vice-presidente de vendas da Intel: novos processadores para máquinas mais potentes, baratas e leves

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em meados de 2011, quando
lançou o conceito dos notebo-
oks finos e leves, batizados de
ultrabooks, a fabricante de chips
americana Intel acreditava ter
encontrado a arma para deter a
queda nas vendas dos PCs con-
vencionais — seu principal mer-
cado —, que perdiam espaço pa-
ra tablets e smartphones.

Agora, dois anos depois, os ul-
trabooks estão longe do desempe-
nho esperado e o encolhimento do
mercado de PCs se intensificou, o
que tem provocado uma percep-
ção mais severa sobre a Intel em
Wall Street. No segundo trimestre,
o lucro por ação da companhia foi
de US$ 0,39, apenas um centavo
abaixo das estimativas dos analis-
tas, mas o suficiente para fazer os
papéis caírem. Desde a divulgação
do balanço, em 17 de julho, o re-
cuo acumulado é de 6%.

A resposta da fabricante ao de-
sânimo do mercado é a concep-
ção de outro equipamento com o
qual espera vencer os dispositivos
móveis. A nova categoria de apa-
relho tem recebido vários nomes,
como híbridos e dois em um, que
definem bem a abordagem da In-
tel: um equipamento com tecla-
do físico, semelhante ao notebo-
ok, mas com uma tela sensível ao
toque que possa ser usada sepa-
radamente, como um tablet.

“Quando lançamos os ultrabo-

oks, mostramos que o mercado de
notebooks precisava se reinventar.
Mas ainda não dava para falar do
conceito de dois em um porque as
telas sensíveis ao toque não eram
tão difundidas. Agora acontecerá
uma revolução”, disse Tom Kilroy,
vice-presidente global de vendas e
marketing da Intel, ao Va l o r .

A Intel, vale lembrar, não pro-
duz os equipamentos. Em vez
disso, define critérios para os
aparelhos e cria os chips que os
fabricantes usam para chegar ao
resultado projetado.

Máquinas híbridas já foram lan-

Para Linx,
pr ior idade
é o controle
de custos
Re s u l t a d o
De São Paulo

Em meio a um cenário econô-
mico conturbado, a Linx, empre-
sa brasileira de software para o
varejo, tem dado atenção espe-
cial aos custos. “Estamos evitan-
do despesas desnecessárias”, dis-
se Alberto Menache, executivo-
chefe da companhia, ao Va l o r .

No balanço do 2o trimestre,
apresentado ontem, a companhia
apresentou lucro líquido de
R$ 14 milhões. O resultado rever-
teu prejuízo de R$ 3,4 milhões no
mesmo período do ano passado. A
Linx divulgou um resultado ajus-
tado para o segundo trimestre de
2012, excluindo o pagamento de
R$ 5 milhões aos proprietários da
CSI, companhia adquirida em
2010. Pelo resultado ajustado, o lu-
cro líquido no segundo trimestre
de 2013 cresceu 203%. A receita da
companhia no período foi de
R$ 74,3 milhões, 32,2% superior à
registrada um ano antes.

As despesas operacionais tive-
ram uma elevação de 5,7%, para
R$ 39,42 milhões, devido ao im-
pacto do pagamento de opções
de ações, mas caíram como per-
centual da receita, para 53%, se-
gundo Dennis Herszkowicz, vi-
ce-presidente de finanças, admi-
nistração e relações com investi-
dores da Linx. (GB)

çadas por fabricantes como LG, Le -
n o v o, Asus, H e w l e t t - Pa c k a r d (HP)
e Dell. Os formatos variam: algu-
mas telas são destacáveis, outras
giram e há um modelo com duas
telas. Até agora, porém, não cativa-
ram o consumidor. A impressão
deixada é que esses aparelhos são
tablets pesados, ou notebooks
com desempenho fraco perto dos
equipamentos tradicionais. O pre-
ço também assustou muita gente.
No Brasil, uma máquina desse tipo
pode custar até R$ 6 mil.

Segundo Kilroy, os problemas
serão resolvidos com uma nova

linha de processadores, apresen-
tada há cerca de dois meses. Os
componentes, disse o executivo,
permitem fabricar equipamen-
tos mais finos, leves e baratos,
sem perdas de desempenho.

A estimativa é que as novas má-
quinas custem cerca de
US$ 150 menos que os modelos
atuais. “Os dois em um vão reani-
mar o interesse pelos notebooks”,
disse Kilroy. A expectativa é que
as máquinas cheguem ao varejo a
tempo das compras de Natal.

Líder absoluta no segmento de
computadores, a Intel tenta ocu-

par uma posição semelhante no
mundo da mobilidade. Nessa
arena, porém, tem enfrentado a
concorrência de companhias co-
mo as americanas Nvidia e Qual -
comm, que usam tecnologia da
britânica ARM para desenvolver
chips para smartphones e tablets,
dispositivos que caíram no gosto
dos consumidores e criaram uma
nova dinâmica no mercado.

A Intel levou algum tempo
para reagir a essa movimenta-
ção. No ano passado, anunciou
seus primeiros chips para esses
equipamentos. No caso dos ta-
blets, a perspectiva é que os fa-
bricantes de aparelhos come-
cem a vender produtos com os
processadores até o fim do ano.
“Podemos chegar a uma partici-
pação de dois dígitos do merca-
do global no ano que vem”, disse
Kilroy. Na área de celulares, a es-
tratégia é menos agressiva. A
ideia é fechar acordos com al-
guns grandes fabricantes, ao in-
vés de buscar muitos acordos e
um alto volume de vendas.

Guiar a Intel nesse momento se-
rá o primeiro grande teste para o
engenheiro Brian Krzanich, que
em maio assumiu o comando da
companhia no lugar de Paul Otel-
lini, que se aposentou depois de 40
anos na empresa — oito deles co-
mo presidente. Segundo Kilroy,
em seu pouco tempo no cargo, Kr-
zanich vem tentando imprimir um
senso de urgência na companhia e
dar mais velocidade às decisões.
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Cade restringe aquisição da Anhanguera
Concorrência
Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, mas impôs algumas restri-
ções ao negócio em que a Anhan -
guera comprou o Praetorium e a
Faculdade Metropolitana Belo
Horizonte. Anunciada em maio

de 2011, a aquisição das institui-
ções de ensino na capital mineira
ocorreu por R$ 40,3 milhões.

Os franqueados dos cursos
preparatórios LFG e Praetorium
de sete municípios (Guanam-
bi/BA, Jequié/BA, Formiga/MG,
Paracatu/MG, Ubá/MG, Viço-
sa/MG e Vilhena/RO) poderão,
caso tenham interesse, trocar a
bandeira para outra rede de ensi-
no sem o pagamento de multa.

A Anhanguera informou que
a determinação do órgão anti-
truste atinge cerca de 1% no to-
tal de alunos matriculados nos
cursos preparatórios para con-
cursos públicos da companhia e
que não houve venda de ativos.
Os cursos preparatórios LFG e
Praetorium são oferecidos em
cerca de 400 municípios do país.

Outra determinação imposta
é que a Anhanguera será obriga-

da a informar ao Cade todas as
aquisições de empresas que
atuam no segmento de cursos
preparatórios pelos próximos
60 meses.

Além disso, em Belo Horizon-
te, onde está situada e Faculdade
Metropolitana, a Anhanguera e
o grupo que vendeu a faculdade
mineira não poderão concorrer
entre si, segundo determinação
do órgão antitruste.

Curtas

Demissões na TAM
Os empregados da TA M apro -

varam ontem o programa de
adesão voluntária ao programa
de demissão acordado entre a
companhia e o Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas (SNA), que
prevê o corte de 811 profissio-
nais entre pilotos, copilotos e co-
missários, informou a aérea por
meio de nota. O prazo para a
adesão será entre os dias 8 a 16
de agosto deste ano.

Prejuízo da Groupon
A americana Groupon, de

compras coletivas on-line, regis-
trou prejuízo líquido de US$ 7,6
milhões no segundo trimestre,
ante lucro de US$ 28,4 milhões,
um ano antes. A receita líquida
somou US$ 608,7 milhões no pe-
ríodo, alta de 7% sobre mesma
base de 2012. A alta de 45% no fa-
turamento gerado na América
do Norte foi ofuscada por um re-
cuo de 24% na região da Europa.

Santos, o pastor
que controla o
Grupo Galileo
Educação
Paola de Moura
Do Rio

Adenor Gonçalves dos Santos,
pastor da Aliança Batista Social no
Brasil, gosta de ser chamado de Dr
Adenor. É dono, segundo sua pá-
gina na internet, da Izmir Partici-
pações, que reúne um leque de
empresas em diversos setores —
de petróleo a construção civil,
passando por publicidade, rádio,
TV e hospitais. Também controla,
há oito meses, o grupo Galileo
Educacional, que administra a Ga-
ma Filho e a UniverCidade, duas
tradicionais universidades cario-
cas imersas em uma sucessão de
crises há pelo menos dez anos.

O site de Santos informa que ele
nasceu na cidade de Jabaquara, na
Bahia, teve uma infância pobre e
aos 17 anos já apresentava progra-
mas religiosos numa rádio em Sal-
vador. Tem 19 livros escritos e gra-
duou-se em Ciências Jurídicas,
Ciências Administrativas, Teolo-
gia, Contabilidade e Jornalismo.
Mas a página na web não informa
como o pastor tornou-se empresá-
rio, dono de várias companhias.
Tudo é atribuído à graça de Deus.
Santos também compra horário
na TV Bandeirantes e entrevista ar-
tistas, pastores e políticos cariocas.

O site do Tribunal de Justiça do
Rio lista uma série longa de pro-

cessos, civis e criminais, movidos
contra Santos. O pastor também é
investigado por possuir dois CPFs
registrados na Receita Federal.

A crise nas suas duas universi-
dades vem se agravando. No dia
1º deste mês de julho, o Ministé-
rio da Educação (MEC) determi-
nou a suspensão dos vestibulares
para graduação, transferência ou
pós graduação das duas universi-
dades em função do descumpri-
mento de compromissos assumi-
dos pelo grupo. Segundo o MEC,
em março, foi imposta uma série
de obrigações à Galileo por conta
de denúncias de irregularidades.

O ministério já havia notificado
a mantenedora, a Galileo Adminis-
tração de Recursos Educacionais
S/A, em dezembro do ano passado,
mas a situação não foi regulariza-
da. O MEC informou ainda que a
Galileo não comprovou capacida-
de financeira para tocar o negócio.

Em julho, a Galileo suspendeu
o pagamento a funcionários.
Alegou que a taxa de inadim-
plência dos alunos havia subido
a 40%. As aulas foram suspensas.

O controle da Galileo passou às
mãos do pastor no fim do ano pas-
sado, em uma operação feita pelo
advogado Marcio Andre Mendes
Costa, fundador da Galileo.

Em 2010, depois de ser coor-
denador do curso de direito da
Gama Filho e prestar serviços pa-
ra a escola, Costa criou a Galileo e

negociou com a família Gama Fi-
lho a transferência da universi-
dade Gama Filho, que acumulava
dívidas, à Galileo. Com a ajuda do
Banco Mercantil, Costa fez um
empréstimo inicial de valor não
revelado e montou uma emissão
de debêntures de R$ 100 mi-
lhões. Os papéis foram vendidos
a fundos de pensão, como Posta-
lis e Petros. O dinheiro que seria
utilizado para sanear a Gama Fi-
lho foi usado em parte para colo-
car a UniverCidade, também en-
dividada, no portfólio da Galileo.

A administração de Costa tam-
bém fracassou. Pelos menos dois
campus foram fechados, o do
Centro e o do shopping Nova
América, em Del Castilho, na zona
norte do Rio. Os convênios com
hospitais que eram utilizados pe-
los alunos do curso de medicina
da Gama Filho, o carro-chefe da
universidade, foram suspensos.

O deputado estadual Paulo Ra-
mos (RJ/sem partido), presidente
da comissão parlamentar que in-
vestiga o caso das universidades,
suspeita que Santos e Costa fazem
parte de um mesmo grupo. “Está -
vamos investigando a administra-
ção do Márcio André [fundador do
Galileo], quando fomos surpreen-
didos pela venda do grupo”, diz
Ramos. “Convocamos os dois em-
presários a comparecer e dar expli-
cações, mas nenhum dos dois apa-
receu”. Para ele, a criação da Gali-
leo permitiu a transferência das
universidades a um novo dono,
sem autorização do MEC e, com is-
so, fraudes foram acobertadas.

O relatório final da CPI, que deve
ser votado na próxima semana, pe-
dirá ao Ministério Público que in-
vestigue o grupo por não paga-
mento e apropriação indébita de
impostos como INSS e FGTS, for-
mação de quadrilha e estelionato.

Segundo Alex Porto, diretor
presidente da Galileo, a negocia-
ção entre o advogado Costa e a
Izmir, do pastor, começou em
junho do ano passado. A compa-
nhia do pastor foi convidada por
Costa a estudar a compra de um
hospital na Barra da Tijuca, de
74 leitos, que a Galileo estava
construindo para a Gama Filho.
O estabelecimento não foi apro-
vado pelo MEC como de uso uni-
versitário. A Izmir acabou inte-
ressando-se pela Gama Filho. E o
controle da Galileo foi para as
mãos do pastor.

Os novos gestores promete-
ram investimentos, terminar e
ampliar o hospital, que agora te-
ria 220 leitos, a um custo de R$ 14
milhões. A promessa incluía es-
calonar os pagamentos em atra-
so e quitar as dívidas até o fim do
ano passado. O passivo trabalhis-
ta era de cerca de R$ 6 milhões,

em maio. Porto afirmou que ga-
rantiria o emprego de todos os
funcionários até 2013.

Hoje são 13 mil alunos na Ga-
ma Filho e oito mil na UniverCida-
de. Em maio, em entrevista ao Va-
lor, Porto disse que a receita das
unversidadess era de R$ 23 mi-
lhões e a folha dos funcionários,
R$ 7,5 milhões. Mas depois de sus-
pender o pagamento a funcioná-
rios, ele informou que a receita
havia baixado a R$ 10 milhões, o
que inviabilizava o fluxo de caixa.

A Galileo informou que seu pa-
trimônio é hoje de R$ 1,6 bilhão e
que o projeto de reestruturação
das universidades ainda está em
discussão com o MEC. A dívida gi-
ra em torno de R$ 900 milhões.

O grupo também informou
que não iria responder as acusa-
ções feitas ao Dr Adenor. Procu-
rado, o advogado Costa não
atendeu às ligações.

FÁBIO MOTTA/AE

Alunos protestam contra a administração da universidade Gama Filho, que pertence à Galileo, controlada há oito meses pelo pastor Adenor Gonçalves dos S a n to s

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Empresas, p. B3.




