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Governo dos EUA
garante sobrevida
à BlackBerry
Washington é ainda um grande cliente da companhia, mas uma pesquisa
mostra queda de 57% na aquisição desses aparelhos pelo governo

MARIO ANZUONI/REUTERS-8/7/2013

Decepção. Blackberry 10 foi fracasso de vendas e puxou perda de US$ 1 bi no trimestre
Cecilia Kang
THE WASHINGTON POST

As mudanças que ocorrem a
passo de tartaruga em Wa-
shington afetaram a populari-
dade dos líderes políticos.
Mas, no caso da BlackBerry, a
tendência do governo federal
a avançar lentamente oferece
alguma esperança. Isso por-
que o governo é o maior clien-
te da BlackBerry e mesmo com
o resto do mundo abandonan-
do os smartphones da empre-
sa e os trocando pelos Sam-
sungGalaxy e iPhones, o Black-
Berry, desprovido de aplicati-
vos, continua sendo o apare-
lho básico em Washington.

Claro que nos últimos anos o
governo reduziu suas compras
de BlackBerry. Mas o abandono
do aparelho vem se dando a um
ritmo bem mais lento do que
ocorreu com o mercado.

As agências costumam fir-
mar contratos de compra de lon-
go prazo no caso de aparelhos
móveis – às vezes de três ou
mais anos – e muitos departa-
mentos renovaram seus contra-
tos com a BlackBerry neste ano.
O que significa que agências fe-
derais como o Departamento
de Estado ou a Drug Enforce-
ment Administration (DEA) es-
tarão fornecendo aos funcioná-
rios esses aparelhos durante
anos, afirmam os analistas.

“O domínio do BlackBerry no

âmbito do governo chegou ao
auge em 2011, mas o aparelho
ainda reina entre os smartpho-
nes usados pelo governo”, disse
Geoff Celhar, analista da empre-
sa Govini, que faz pesquisas dos
contratos firmados pelo gover-
no e publicou relatório ontem
sobre o acordo com a Black-
Berry. “Esta área de negócios
das empresas privadas com o go-
verno é uma grande oportunida-
de e um trunfo na estratégia de
sobrevivência ou dissolução de
uma empresa.”

O Departamento de Estado
aumentou seus gastos com os
aparelhos BlackBerry este ano.
Já a DEA não alterou seu orça-
mento. Mesmo o Departamen-
to da Defesa, que abriu mais sua
política de compras de apare-
lhos para incluir smartphones
Android e iPhones, adquiriu
470 mil BlackBerrys de um total
de 600 mil telefones.

Mudança. Mas a maré parece
estar mudando. O Exército re-
duziu em dois terços suas com-
pras de aparelhos BlackBerry

desde 2011. “Os desafios enfren-
tados pelo Departamento de Es-
tado em todo o mundo exigem
que seus funcionários tenham
acesso 24 horas às comunica-
ções para que suas operações se-
jam eficazes”, disse o porta-voz
Steve Aguzin. “Para que essas
comunicações sejam assegura-
das, o que é essencial para as
missões dos EUA no exterior, o
BlackBerry atualmente é o úni-
co celular aprovado que atende
às restrições em termos de segu-
rança do Departamento.”

No geral o governo federal
gastou mais de US$ 40 milhões
na compra de celulares Black-
Berry em 2013, uma redução de
57% em comparação com as
compras feitas em 2011, de acor-
do com relatório da Govini.

No mercado de consumo
mais geral, a Waterloo, sediada
no Canadá, estava na vanguar-
da, mas rapidamente perdeu im-
portância, com apenas 3% do
mercado de smartphones no se-
gundo trimestre, segundo a em-
presa de pesquisa IDC.

Na semana passada, a compa-
nhia anunciou prejuízo de US$
1 bilhão no seu último trimes-
tre, em razão especialmente de
uma baixa contábil dos seus apa-
relhos BlackBerry 10, cujas ven-
das foram deprimentes.

Mas a companhia tem tam-
bém US$ 2,6 bilhões em caixa, e
nenhuma dívida. Para analistas,
sua robusta situação financeira

será de grande ajuda para sua
área de pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos dire-
cionados para a segurança.

Novos investidores. Na segun-
da-feira a BlackBerry aceitou
uma oferta de aquisição de US$
4,7 bilhões feita pela empresa
de private equity Fairfax Finan-
cial. Os novos investidores pre-
tendem reformular o foco da
empresa e reconquistar sua ima-
gem de provedora de serviços
de software e e-mail seguros.

“Achamos que esta transação
abrirá um novo capítulo fasci-
nante para a BlackBerry”, disse
Prem Watsa, diretor executivo
de Fairfax Financial, ao anun-
ciar o acordo na segunda-feira.

“Podemos de imediato propor-
cionar mais ganhos para os acio-
nistas, e ao mesmo tempo conti-
nuaremos a implementar uma
estratégia de longo prazo de
uma empresa concentrada em
oferecer soluções de nível supe-
rior e segurança para os clientes
BlackBerry em todo o mundo.”

Até certo ponto, a percepção
de que o BlackBerry é mais segu-
ro do que outros aparelhos aju-
dou a empresa a conquistar con-
tratos na área do governo fede-
ral, dizem os analistas. Suas pri-
meiras plataformas de software
foram fechadas para desenvol-
vedores de fora e a empresa há
tempos faz propaganda do seu
serviço de e-mail codificado.

Alguns analistas apontaram

deficiências no marketing do
BlackBerry como o telefone
mais seguro, dizendo que hac-
kers conseguiram violar seus
sistemas. Mas algumas agên-
cias federais mostram-se lentas
na adoção de outros celulares
para os funcionários e ainda
continuam testando o iPhone
da Apple e outros aparelhos que
utilizam o sistema operacional
Android, da Google.

Segundo analistas, as agên-
cias estão flexibilizando suas
políticas nesta área e o Black-
Berry não conseguiu provar co-
mo vai reconquistar clientes
perdidos. O Departamento de
Estado e a DEA já estudam alter-
nativas para o aparelho./
TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41962277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPROGRAFIA ENVOLVENDO CÓPIA, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, 
PLOTAGEM E FURAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 
INSUMOS E SUPRIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DO 
METRÔ. OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 373301370932013OC01185. CLASSE 
BEC: 0842. O Edital completo encontra-se disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, 
www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 30/09/2013. A sessão 
pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia 
14/10/2013 às 09h00. 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da Diretoria Executiva, utilizando-se dos poderes que lhe confere o artigo 58, do Estatuto Social e de
acordo com o disposto no Título III, Capítulo II, Seção I, artigos 32, 34, letra "a", 35, 36 e 37, todos do Estatuto Social,
aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 25 de outubro de 2010 e registrado sob o nº 375.575 junto ao 1º Cartório
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, aos 25 dias do mês de maio de 2011,
faz saber que ficam os senhores Associados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada aos
28 dias do mês de outubro de 2013, às 12h, no Hotel Transamérica à Rua Alagoas, 974 - Higienópolis - CEP 01242-
000- São Paulo - Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
01 - Alterações estatutárias: Inclusão do Parágrafo Segundo no Artigo 4º sobre a previsão e abertura de filiais;
reescrever as alíneas "e" e "g" do Artigo 7º sobre reclassificação automática de sócios intermediário e jovem,
respectivamente;alteração no Artigo 15º,Parágrafo 3º,alínea f prevendo que o associado que mover ações judiciais
contra a ABQM ficará impossibilitado de se candidatar a cargos eletivos na Associação pelo período de 3 (três)
anos, a contar do término da ação e  inclusão da alínea "o" no Artigo 20º tornando passível de penalidades
associativas quem tiver sido penalizado pelo Stud Book com base no Regulamento de Registro Genealógico.
02 - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Em não havendo número legal para instalação dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, em primeira
convocação, ficam os senhores associados desde já convocados para início dos trabalhos às 13h, em segunda e
última convocação, com qualquer número de associados presentes, no mesmo dia e local, para deliberarem sobre a
mesma ORDEM DO DIA.

São Paulo, 26 de setembro de 2013.
Paulo César Rebeis Farha

Presidente

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA
CNPJ/MF 44.465.466/0001-38

● Negócios com o governo
“Esta área é uma
grande oportunidade e
trunfo na estratégia de
sobrevivência.”
Geoff Celhar
ANALISTA DA GOVINI

● Resultados da Blackberry desde 2010 mostram declínio da empresa
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AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEDUC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130064 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de livros técnicos para constituir o 
acervo bibliográfico das Escolas Estaduais de Educação Profissional que ofertam o curso Técnico 
em Hospedagem, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 716/2013 até o 
dia 11.OUT.2013, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço 
eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 24 
de Setembro de 2013. JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEDUC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130067 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de livros técnicos que constituirão 
o acervo bibliográfico do Curso Técnico em Contabilidade ofertado nas Escolas Estaduais de 
Educação Profissional, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 763/2013 até o 
dia 11.OUT.2013, às 10h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço 
eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 24 
de Setembro de 2013. JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA - PREGOEIRO

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO LEILÃO PÚBLICO Nº 04143803
LEILOEIRO OFICIAL: EDUARDO CONSENTINO - JUCESP Nº 616 - LEILÃO 
PÚBLICO Nº 04143803 - VENDA DE BENS MÓVEIS DISPONIBILIZADOS DE 
PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB.  
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, torna público 
a realização do Leilão acima, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações, no dia 17 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Av. Fagundes 
Filho, 145 (Auditório) ao lado do Metrô São Judas - São Paulo-SP. Os bens a serem 
leiloados, no estado em que se encontram, consistem em aço inoxidável, cabos 
30-4/0 AWG, cobre, alumínio, plásticos/pvc, sucata não metálica, fusíveis e 
capacitores queimados, dormentes, disco de freio, aço carbono, rodas do 
metrocarro, cadeiras, armários, mesas, etc. Os bens poderão ser vistoriados pelos 
interessados nos dias  09 a 16 de outubro de 2013, nos seguintes locais: Rua 
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Jabaquara, Av. Miguel Ignácio Cury, 
200/900 - Itaquera e Rua Visconde de Parnaíba, 2288 - Bresser, nos horários das 
9:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DEFESA CIVIL - RJ

PROCESSO Nº E-27/128/841/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DE REDE, SUPORTE TÉCNICO E 
MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS.
DATA DE ABERTURA: 16/10/2013, às 10h
DATA ETAPA DE LANCES: 16/10/2013, às 10h30min.
PROCESSO Nº E-27/128/897/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO (DATI)
DATA DE ABERTURA: 10/10/2013, às 13h30min
DATA ETAPA DE LANCES: 10/10/2013, às 14h.
PROCESSO Nº E-27/128/836/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2013
OBJETO: ACESSÓRIOS DE RESGATE
DATA DE ABERTURA: 10/10/2013, às 13h30min
DATA ETAPA DE LANCES: 10/10/2013, às 14h.
PROCESSO Nº E-27/042/213/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
GRÁFICOS PARA O MANUAL ANALÍTICO E SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS (POP) DATA DE ABERTURA: 14/10/2013, às 09h30min
DATA ETAPA DE LANCES: 14/10/2013, às 10h
PROCESSO Nº E-27/128/865/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO; COPA, COZINHA E PADARIA INSTITUCIONAL PARA 
ATENDER ORGANIZAÇÕES DE BOMBEIRO MILITAR
DATA DE ABERTURA: 17/10/2013, às 13h30min
DATA ETAPA DE LANCES: 17/10/2013, às 14h
Os Editais encontram-se à disposição dos interessados no site: 
http://www.compras.rj.gov.br, podendo ser retirados, de forma impressa, na 
Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça da República, 
45 � Centro � RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas, e 6ª feira, das 08:00 
às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3085 / 2333-3086 ou pelo e-mail: 
pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.

AVISOS

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico  nº E-37/13
Processo FF nº 1661/13

Parecer AJ 327/13

Encontra-se aberto, na Fundação Florestal, o Pregão Eletrônico nº E-37/13, cujo objeto é 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DE EMBARCAÇÕES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA 
ATLÂNTICA. A abertura das propostas dar-se-á no dia 10/10/2013 ÀS 09:00h, no site 
www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261102260452013OC00112. As propostas 
serão recebidas no site a partir do dia 27/09/2013 
O edital, na íntegra, encontra-se disponível nos endereços eletrônicos 
http://www.fflorestal.sp.gov.br/licitacoes.php, www.bec.sp.gov.br ou  
www.e-negociospublicos.com.br

São Paulo, 26 de SETEMBRO de 2013

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em v i r tude do insucesso no env io da int imação por  cor reio aos endereços man-
t idos pelos interessados junto à BM&FBOVESPA e à CVM, int imamos o Sr.  Marco
Aurél i o Carvalho  Cor tês  (CP F 666.934.891-68)  e a  soc iedade Or t i z  Agen te Au-
tônomo de Investimentos Ltda.  (CNPJ 10.530.234/0001-02) a tomar  conhec imen-
to de p roced imento adminis trat i vo em t râm i te perante a BM&FBOVESPA Super -
v isão de Mercado, PAD 33/2012,  e a ap resentar  defesa ao mesmo no p razo de 30
( t r i nta)  d ias  a contar  da p r esente  pub l i cação. São Paulo,  26/09/2013.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Administração

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Presencial 216/2013 
Objeto: Ata de registro preços para fornecimento de areia, pedra e cal. Informamos 
que a Licitação em referência, que aconteceria em 02/10/2013 às 08h30 foi 
Prorrogada para: 11/10/2013 às 08h30.
Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. 
Juliana Aparecida Pepato - Diretora do DRM. Os editais completos podem ser 
retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Encontra-se aberta no Instituto de Física de São Carlos - USP, a TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 - Obras e serviços
de engenharia civil para a execução das redes de Infraestrutura (hidráulica, elétrica e comunicação)na área 4 - Campus
II - USP - São Carlos. Apresentação e Abertura dos Envelopes: Dia 15.10.2013, às 09:00 min. Valor do material  completo
em meio digital (Edital e Anexos): R$ 15,00 (quinze reais). Horário: 8h30min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min
Local para Informações e retirada Edital: Serviço de Materiais - Av.Trabalhador Sãocarlense, 400 - Centro - São Carlos/SP.
- Fone: 16-3373.9784/9587 - A Comissão.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




