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Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Forza Comunicação e Marketing Ltda.
- Re q u e re n te : Márcia Goulart de Miranda Leite - Va -
ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Recuperações Judi-
ciais do Distrito Federal, Brasília/DF
Re q u e r i d o : Hindi Companhia Brasileira de
Habitações - E n d e re ç o : Rua Vereador José Di-
niz, 3300, 2º Andar, Bairro de Santo Amaro -
Re q u e re n te : Manetoni Distribuidora de Produ-
tos Siderúrgicos Importação e Exportação Lt-
da. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Falências de São
Pa u l o /S P
Re q u e r i d o : N. V. Tubos Comércio de Tubos, Ferra-
mentas e Serviços Ltda. ME - Re q u e re n te : Distri -
buidora de Aços e Metais Tubometal Ltda. - Vara/Co -
m a rc a : 5a Vara de Campinas/SP
Re q u e r i d o : Netx Informática Ltda. (Auto Falên-
cia) - Re q u e re n te : Netx Informática Ltda. - Vara/Co -
m a rc a : Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Distrito Federal, Brasília/DF
Re q u e r i d o : Nicrotherm Metalúrgica Ltda. - Reque -
re n te : Jobinvest Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Co -
m a rc a : 10a Vara de Guarulhos/SP
Re q u e r i d o : Pedron Comércio e Serviços Publicitá-
rios Ltda. ME - Re q u e re n te : Marcam Factoring e Fo-
mento Mercantil Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de
L i m e i ra /S P

Falências Decretadas
E m p re s a : Electrocast Indústria e Comércio Ltda.
- E n d e re ç o : Av. Brasil, 3300, Bairro Industrial Ii - Ad -
ministrador Judicial:Dr. Rolff Milani de Carvalho - Va -

ra /C o m a rc a : 1a Vara de Nova Odessa/SP - Observa-
ção: Recuperação Judicial convolada em Falência

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : A. R. Antunes Comércio de Fraldas
ME - E n d e re ç o : Rua Dr. Virgílio do Nascimento,
100, Bairro do Brás - Re q u e re n te : Pj Factoring Fo-
mento Mercantil Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP - Observação: Petição
inicial indeferida
Re q u e r i d o : Agro Industrial Grande Vale Ltda. - Re -
q u e re n te : Inss Instituto Nacional de Seguro Social -
Va ra /C o m a rc a : 13a Vara de Maceió/AL - Observação:
Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Agro Trading Indústria e Comércio Lt-
da. - Re q u e re n te : Companhia Industrial de Vidros
CIV - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Salvador/BA - Ob-
servação: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Drogaria Limoeiro Ltda. - Re q u e re n te :
Deltafarma Comércio e Distribuição de Produtos Far-
macêuticos Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Limoei-
ro/PE - Observação: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Supermercado Vende a Prazo Ltda. -
Re q u e re n te : Itaipu Comércio de Bebidas Ltda. - Va -
ra /C o m a rc a : 2a Vara de Salvador/BA - Observação:
Falta de interesse de agir

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Santa Bárbara Desenvolvimento Imo-
biliário S/A - E n d e re ç o : Rua Padre Marinho, 37, 4º
Andar, Bairro de Santa Ifigênia - Administrador Ju-
dicial: Dra. Cecília Elizabeth Porto Moreno - Vara/Co -
m a rc a : 2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG
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E q u i p a m e n to s Falta de profissionais faz com que os preços dos serviços sejam altos e os prazos, demorados

Conserto caro estimula troca de celular
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Quando começou a ter proble-
mas para carregar seu smartphone
no começo do ano, o estudante
Leonardo Florêncio resolveu man-
dar o aparelho para uma assistên-
cia técnica na região do ABC Pau-
lista. O diagnóstico, dado dois dias
mais tarde, foi mau contato no co-
nector USB do aparelho.

Como o smartphone estava fo-
ra da garantia, o conserto custaria
R$ 280, além de levar de 15 a 20
dias para ficar pronto. Florêncio
desistiu. “É muito tempo e o pre-
ço era mais da metade de um apa-
relho novo. Não valia a pena”, diz.
O estudante ainda tentou fazer
orçamentos em outros lugares,
mas frente às cobranças de R$ 25

de algumas assistências só para
avaliar o celular, ele resolveu
comprar um celular novo.

Como Florêncio, milhares de
brasileiros enfrentam o mesmo
problema todos os dias. Com
smartphones e tablets cada vez
mais presentes na vida do consu-
midor, é natural que mais aci-
dentes aconteçam. Mas os custos
e a demora para arrumar o que
está quebrado têm assustado os
consumidores, especialmente
quando o aparelho está fora da
garantia. A opção, muitas vezes, é
comprar um aparelho novo.

Foi o que fez Sandro Cimatti, ge-
rente da empresa de pesquisa C VA
Solutions. Há dois anos, ele derru-
bou seu smartphone duas vezes,
gastando R$ 200 em cada uma de-
las para trocar a tela sensível ao to-

que do aparelho. Na terceira que-
da, resolveu comprar um telefone
novo de outra marca. “Eu não que-
ria usar aquelas capinhas para pro-
teger o aparelho e não queria gas-
tar com a assistência técnica”, diz.

Segundo pesquisa da CVA, os
custos de conserto e manutenção
são os itens mais mal avaliados
pelos brasileiros no mercado de
celulares. O mesmo levantamen-
to indica que smartphones dão
mais problemas que os celulares
convencionais, os chamados “fea -
ture phones”. Apesar de ser uma
categoria com produtos mais no-
vos — a média de idade no país é
de 20 meses, contra 37 dos “featu -
re phones” —  os smartphones já
levaram 16% de seus usuários a
uma assistência técnica. Nos tele-
fones mais simples, o número é

de 14%. Na avaliação de Cimatti,
os celulares mais avançados têm
mais chances de dar problemas
exatamente porque contam com
mais tecnologia embarcada.

Segundo Daniel Hatkoff, fun-
dador do Clube Pitzi, que oferece
planos de proteção para smart-
phones e tablets, os problemas
com telas estão entrem os mais
relatados pelos consumidores.

Uma série de fatores torna a as-
sistência técnica cara e demorada
no Brasil, afirma o executivo. Um
deles é a escassez de profissionais
qualificados. Ainda não há um
volume muito grande de técnicos
com a conhecimento necessário,
o que interfere no tempo necessá-
rio para detectar e consertar pro-
blemas. Segundo pesquisa feita
pelo companhia na cidade de São

Paulo, 77,5% dos reparos feitos
em celulares levam mais de cinco
dias úteis para ficar prontos.

Outro fator é a longa cadeia de
suprimentos. Segundo Hatkoff,
existem muitos elos até que os
componentes comprados no Bra-
sil cheguem às assistências, o que
eleva o custo das peças. De acordo
com o executivo, uma saída usada
pelas assistências tem sido enco-
mendar peças diretamente de for-
necedores na China. Mas isso pode
criar problemas para os consumi-
dores. “Estão chegando ao país pe-
ças com qualidade muito baixa. O
consumidor paga menos pelo con-
serto, mas tem que voltar na assis-
tência logo em seguida”, diz.

No mercado há um ano e meio,
o Pitzi tem apresentado um cresci-
mento na base de clientes de 50%

ao mês, segundo Hatkoff. A com-
panhia não revela números abso-
lutos. Os membros pagam uma
mensalidade que varia de R$ 5 a R$
30 por mês, dependendo do mo-
delo do aparelho, com níveis de
cobertura diferentes entre si.

Outras iniciativas na área de
manutenção de aparelhos surgi-
ram nos últimos anos, mostrando
que, apesar das dificuldades, há es-
paço para esse tipo de serviço. A re-
de de lojas de videogame UZ Ga-
mes pretende começar a fazer ma-
nutenção de celulares e tablets em
breve. Hoje, a companhia já presta
esse tipo de serviço para consoles.
Em entrevista recente ao Valor, o
fundador da rede, Marcos Khalil,
disse que o objetivo é fidelizar os
clientes. “Queremos manter o pú-
blico ‘dentro de casa’ ”, afirmou.

Nos EUA, reparo em
aparelhos ameaça
estratégia da Apple
Adam Satariano
Bloomberg Businessweek

Os executivos da Apple gastam
muita massa cinzenta preocu-
pando-se com os smartphones da
Samsung e com outros aparelhos
concorrentes que funcionam sob
o sistema operacional Android,
do Google. Talvez, eles também
devessem pensar em Justin We-
therill. Esse “m é d i c o” de smart-
phones de 26 anos de idade e ou-
tros como ele construíram um ra-
mo de negócios que movimenta
US$ 1 bilhão nos Estados Unidos.
A atividade é consertar e restau-
rar iPhones e outros telefones
móveis para consumidores em
busca de uma alternativa mais
barata à compra de uma versão
nova dos aparelhos.

A Apple lançou no dia 10 seu
mais recente smartphone, levan-
tando uma pergunta — se os con-
sumidores vão se apressar em ad-
quirir o mais recente iPhone,
apesar de as versões mais velhas
estarem funcionando bem. O
iPhone de sexta geração tem um
leitor de impressões digitais para
tornar o aparelho mais seguro
para fazer pagamentos, uma câ-
mera aprimorada e outros refi-
namentos de projeto.

Embora o iPhone continue
tendo uma presença formidável,
com quase 390 milhões de apa-
relhos vendidos até o trimestre
mais recente, o cansaço pode es-
tar se instaurando. A Apple ven-
deu 18,2 milhões de iPhones no
trimestre passado, 17% menos
em relação ao intervalo anterior
de três meses . A preocupação
dos investidores de que a marca

de smartphone tenha perdido
parte de sua magia é um dos
motivos pelos quais a cotação da
ação da empresa caiu cerca de
8% neste ano.

“Há cada vez menos diferença
entre um novo smartphone e ou-
tro de alguns anos atrás; diante
disso, as pessoas sentem menor
necessidade de comprar a nova
versão do aparelho”, diz Benedict
Evans, analista da empresa de
pesquisa Enders Analysis. “À me-
dida que cresce a adoção [dos
aparelhos], cresce também o nú-
mero de donos de smartphones
que sofreram queda de renda e
têm pouco interesse em desem-
bolsar US$ 200 pelo último mo-
delo a cada dois anos.”

Wetherill estabeleceu-se em
um restaurante de Orlando, na
Flórida, em 2009, para consertar
as telas e baterias detonadas dos
clientes enquanto eles jantavam.
Ele conta que uma vez ressusci-
tou um iPhone que um cozi-
nheiro do McDonald’s tinha dei-
xado cair numa frigideira de
imersão. Três anos depois, We-
therill está gerindo uma rede de
47 pontos de venda chamada
uBreakiFix, que, segundo ele, ge-
rou US$ 17 milhões em vendas
no ano passado. “Muitas pessoas
diriam ‘prefiro perder meu bra-
ço ao meu telefone’ ”, diz Wethe-
rill. “Se você consegue mandar
consertar um telefone por US$
100 ou menos, isso é muito me-
lhor, mas muito melhor mesmo,
que comprar um novo.”

A Apple vem rechaçando as 2,2
mil oficinas de consertos que, se-
gundo a empresa de pesquisa
I b i s Wo r l d , operavam nos Esta-

MARK LENNIHAN/AP

A Apple, que lançou o iPhone 5S (à esq.) e 5C no dia 10, dificulta o conserto de seus celulares ao não vender peças ou ferramentas às redes de assistência técnica

dos Unidos no ano passado. A
empresa anula garantias sobre o
produto se os iPhones forem
consertados fora de suas lojas de
varejo ou estabelecimentos auto-
rizados de terceiros. A compa-
nhia também não vende peças
ou ferramentas para consertos, o
que exige que a uBreakiFix e ou-
tras empresas de reparação tirem
componentes de aparelhos ve-
lhos ou fechem acordos inde-
pendentes com fornecedoras
chinesas que vendem peças para
a fabricante do iPhone.

Em 30 de agosto, a Apple deu
início a um programa para o
iPhone pelo qual aceita apare-
lhos mais velhos em troca de cré-
dito para o consumidor obter
um novo smartphone. “O plano
da Apple é a obsolescência pro-
g r a m a d a”, diz Kyle Wiens, funda-
dor da iFixit, que vende ferra-

mentas e componentes para ofi-
cinas de conserto. “Eles querem
usar o desgaste da bateria como
oportunidade para fazer você
comprar uma coisa mais cara,
um novo telefone.” O número de
leitores on-line do manual não
oficial de conserto do iPhone da
iFixit quase quintuplicou nos úl-
timos três anos, diz Wiens.

A Apple diz que seu enfoque
rígido garante a qualidade. A
empresa credencia técnicos exi-
gindo que eles façam “dezenas de
horas de treinamento adicional a
cada ano”, disse o porta-voz Nick
Leahy. “Oferecemos centenas de
oficinas autorizadas aos clientes
da Apple em todos os 50 Estados
[dos EUA], cada uma delas com
técnicos especializados treina-
dos e credenciados pela Apple.”

Muitos especialistas em con-
sertos promovem seus serviços

como uma coisa boa para o am-
biente. Em breve, haverá mais
telefones celulares fabricados a
cada ano do que habitantes da
Terra, diz Wiens. Isso significa
mais exploração dos minerais
empregados para fabricar com-
ponentes, mais energia gasta pa-
ra produzir e remeter aparelhos,
e mais lixo, quando os produtos
são jogados fora.

Segundo o Departamento de
Proteção Ambiental dos Estados
Unidos, um telefone é normal-
mente usado por 18 meses, em-
bora funcione por muito mais
tempo. “Se eu posso manter um
aparelho útil funcionando, pre-
firo isso a jogá-lo no depósito de
l i x o”, afirma Luke Siekmeier,
cliente de longa data da Apple
em Denver, Colorado. Ele man-
dou recentemente consertar um
iPod Touch em uma empresa

chamada Shatter Buggy, após
sua filha de 8 anos quebrar a te-
la do aparelho.

O movimento do setor de
consertos de aparelhos móveis
terá novo impulso com o recen-
te lançamento do novo iPhone
porque clientes novatos tendem
a quebrar seus telefones novos,
diz Benjamin Head, dono da
Shatter Buggy. Ex-piloto da Jet -
Blue Airways que começou a
consertar aparelhos fora de casa,
Head tem franquias em cinco Es-
tados americanos, que realizam
mais de mil reparos por semana.
Um cliente mais velho ficou tão
frustrado em tentar fazer fun-
cionar seu iPhone que o que-
brou com uma bengala, e depois
buscou ajuda para consertá-lo.
“Eles são aparelhos duráveis”,
diz Head. (Tradução de Rachel
Wa r s z a w s k i )

Apesar do lucro menor, valor das
ações da Adobe batem recorde
Re s u l t a d o
Aaron Ricadela
Bloomberg, de San Francisco

A ação da Adobe Systems atin-
giu um patamar recorde, ontem,
depois de a maior fabricante
mundial de softwares para de-
sign gráfico informar ter supera-
do a marca de 1 milhão de clien-
tes com seu serviço on-line, em
meio a um distanciamento da
política de venda física de
softwares para instalação em
computadores pessoais.

O crescimento de 47% no nú-
mero de assinantes pela internet,
que superou as estimativas de
analistas, coincidiu com uma que-
da nas vendas e nos lucros. A re-
ceita no trimestre até agosto caiu
7,9% para US$ 995,1 milhões, in-
formou a companhia em comuni-
cado. O resultado ficou aquém
das projeções médias dos analis-
tas consultados pela Bloomberg.

O desempenho está validando
a estratégia do diretor-presiden-
te Shantanu Narayen, de direcio-
nais a criadora do Photoshop e
do Illustrator para a área de servi-
ços via internet. A estratégia está
inibindo o crescimento das recei-
tas e dos lucros, mas a transição
para um conjunto de ferramen-
tas on-line chamado Creative
Cloud posiciona a Adobe para
um crescimento mais previsível
no futuro, segundo Josh Olson,
analista da empresa de serviços
financeiros Edward Jones & Co.
“Todos os olhos estão voltados
para essa mudança para o mode-
lo de assinatura e isso está acon-
tecendo antes do programado”,
disse Olson. “As vendas menores
são um reflexo de uma transição
bem-sucedida para a [computa-
ção em] nuvem.”

Ontem, o preço da ação da Ado-
be, sediada em San Jose, na Califór-
nia, subiu 9,2% em Nova York, para
US$ 52,58, o maior patamar regis-

trado desde a abertura de capital
da companhia, em 1986. A ação
acumula um ganho de 40% no ano,
frente a uma valorização de 14% do
índice Standard & Poor’s 500 In-
formation Technology Index.

O lucro no terceiro trimestre
fiscal, excluindo-se alguns itens,
foi de US$ 0,32 por ação, inferior à
previsão média dos analistas, de
US$ 0,34. O lucro líquido atingiu
US$ 83 milhões, em comparação
com os US$ 201,4 milhões do
mesmo período do ano passado.

“A maioria esmagadora dos
clientes está deixando de lado as
licenças perpétuas e adotando as
licenças por prazos definidos,
demonstrando uma aceitação da
nova proposta”, disse Narayen,
durante uma conferência telefô-
nica com analistas.

Parte do esforço da Adobe para
vender mais programas de design
no formato de assinatura é volta-
do à redução de sua dependência
dos programas para o mercado de

PCs, que está em declínio. A Ado-
be informou reunir 1,03 milhão
de usuários do Creative Cloud —
que inclui versões on-line de suas
populares ferramentas Pho-
toshop, Illustrator e Dreamweaver
—, frente aos 700 mil no fim do
trimestre anterior. O crescimento
de 331 mil assinaturas no trimes-
tre encerrado em agosto superou
a alta projetada pelo analista
Brent Thill do banco UBS em San
Francisco, de 255 mil. “[A alta das
ações] está relacionada aos assi-
nantes”, disse Thill. “A receita de
curto prazo está assumindo o as-
sento do copiloto. O que está con-
tando é o valor desses assinantes
ao longo do tempo.”

A Adobe disse que a receita di-
ferida, que reflete as vendas de
assinaturas que serão reconheci-
das ao longo do tempo, aumen-
tou US$ 42,7 milhões no trimes-
tre, para US$ 734 milhões, a
maior da história da companhia.
(Tradução de Mário Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Empresas, p. B8.




