
Segunda-feira, 22 de novembro, 2010 Brasil Econômico 33

SIDERURGIA 1

Produção global de aço cresce 2,4% em
outubro; Brasil registra alta de 4,7%
A produção mundial de aço registrou crescimento na comparação com
outubro de 2009. No mês passado, atingiu 117,56 milhões de toneladas.
No Brasil, o volume produzido somou 2,928 milhões de toneladas.
Os dados são da Associação Mundial de Aço (WSA). No acumulado até
outubro, a produção nos 66 países acompanhados pela entidade soma
1,165 bilhão de toneladas, alta de 17,5% sobre o mesmo período de 2009.

SIDERURGIA 2

Até outubro, produção siderúrgica
brasileira acumula expansão de 30,9%
A produção brasileira nos dez meses de 2010 é de 27,81 milhões de
toneladas. A China produziu no mês passado um volume de 50,304
milhões de toneladas de aço bruto, recuo de 3,8% sobre outubro de
2009. No acumulado, o maior país produtor e consumidor de aço do
mundo registra volume de 525,09 milhões de toneladas, 10,7% acima de
um ano antes. Nos Estados Unidos, a produção cresceu 9,6% sobre 2009.

Maurice Tsai/Bloomberg
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Ata da AGE Realizada em 15/10/2010
Data, Hora e Local: Aos 15/10/2010, às 10 hs., na sede social da Cia., localizada em SP/SP., na R. 
Major Sertório, nº 128, 3o and. Cj. 33, CEP 01222-000 Vl. Buarque. Convocação, Quorum e Instalação: 
Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no § 
4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Sr. Robertson Sergio Rossato e Secretário: Sr. 
Alex Roberto Todres. Lavratura: A ata desta assembléia deverá ser lavrada de forma sumarizada, nos 
termos do § 1” do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Ordem Do Dia: Deliberar sobre a proposta de aumento 
de capital social da Cia, mediante a emissão de novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, a serem subscritas pela empresa IG Internet Brazilian Investments S.L.; (i) Deliberar sobre 
a proposta de criação do Conselho de Administração da Cia.; (ii) Deliberar sobre a proposta de reforma 
e consolidação do Estatuto Social da Cia. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes 
da Ordem do Dia. os acionistas da Cia. deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
reservas, o seguinte: (i) Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o aumento do capital social 
na forma como segue: (i) Aumento do capital social da Cia. em R$ 3.300.000,00, passando, assim, 
de R$ 1.020.000,00 para R$ 4.320.000.000, mediante a emissão de 40.000 novas ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 82,50 cada uma. Os atuais Acionistas da 
Cia., neste ato, expressamente renunciam aos seus direitos de preferência na subscrição das ações 
da Cia. em favor da IG Internet Brazilian Investments S.L, sociedade organizada e existente de 
acordo com as leis da Espanha com domicílio em c/ Velazquez 80, Madrid, 28001, titular da identidade 
fiscal espanhola B85910057, neste ato representada por seu bastante procurador, o Dr. Luis Felipe 
Baptista Luz, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB - Secção São Paulo nº 160.547, inscrito 
no CPF/MF nº 134.194.508-18. com escritório na R. Ramos Batista n 444, 2° and. Vl. Olímpia/SP., 
que subscreve a totalidade das 40.000 novas ações ordinárias nominativas, ora emitidas pela Cia., 
conforme Boletim de Subscrição firmado pela, as ações ora subscritas serão integralizadas pela 
IG Internet Brazilian Investments S.L. em moeda corrente nacional nos seguintes prazos: (a) R$ 
990.000.00 até 25/10/2010: (b) R$ 1.485.000.00 até 31/12/2010: e (c) R$ 825.000.00 até 30/06/2011.
(ii) Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a criação do Conselho de Administração da Cia. 
(iii) Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de reforma do Estatuto Social da 
Cia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lida, aprovada, lavrada na 
forma de sumário e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Robertson Sergio Rossato; 
Secretário Alex Roberto Todres. Acionistas: Robertson Sergio Rossato; Alex Roberto Todres; Travei 
Investments Technologies LLC; IG Internet Brazilian Investments S.L. São Paulo, 15 de Outubro de 
2010. Robertson Sergio Rossato - Presidente da Mesa; Alex Roberto Todres - Secretário da Mesa. 
JUCESP 390.515/10-3 em 26/10/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

�� �����	���� 
������ �
����� 
�� ������� ����������� ��� ��������� �������� ��� 
�� �!"��#�� ��� "��#�� ��� 
��
#���� �#�����$��#�
����#����#���!�##%�#�
��&��'���#��� (������!�����
��"�##����#��)���#��� �����#������!�
*!&������������������������������"��������
���+#�����##�
�
�#�
��
�#����!����#�
�#�#����
���#�������&���
�,
��#�
�������	�����-��
�
�#���#��������.�
�#�����	/0��������	���/����
��1�����
������#�2�
�#"���&���.�,

����#�#���#3�444/��!"��#���/���/&����444/
"(/���/&�/��&������
��#�##���"5&����3������������+#��6'3�7�!��/

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO

�������	�
�������

sucesso sem trabalho”
Jordão. Mais de 100 executivos participaram do encontro

Empreender
ainda é desafio
Para executivos, tema deve estar
presente em escolas e empresas

Nos Estados Unidos, a idade mé-
dia dos empreendedores da área
de tecnologia é de 39 anos, e não
20 ou 30 como pensa a maioria
das pessoas. “Esta é uma idade
interessante, uma vez que o pro-
fissional já conta com experiência
e patrimônio para investir em um
novo negócio, se comparado a um
jovem de 20 anos, que tem muita
vontade, mas pouco preparo e
planejamento”, diz Jonathan
Ortmans, presidente da 3ª Sema-
na Global de Empreendedorismo.
Planejar mais, mas com análise de
mercado e estudo de cenário, é o
que falta para aumentar a longe-
vidade das empresas brasileiras,
afirma. Ele também defende o es-
tímulo ao empreendedorismo nas
escolas e universidades.

O intraempreendedorismo,
aquele praticado no ambiente
corporativo, também precisa
evoluir. Empresas tradicionais,
diz Ortmans, necessitam das ini-
ciantes para continuar a em-
preender e a inovar. Essa necessi-
dade pode ser suprida com uma
aquisição ou pelo surgimento de
um concorrente com fôlego novo.

Para o publicitário Nizan Gua-
naes, presidente do conselho do
Grupo ABC, empreender é sair da
zona de conforto. “Fui o principal

redator publicitário do Rio de Ja-
neiro, mas quis ser nacional. Pre-
cisei sair de minha zona de con-
forto. Tive a maior agência de pu-
blicidade do Brasil, mas quero ser
global. Precisei sair de minha
zona de conforto outra vez”.

Um exemplo mundial de
companhia tradicional e, ao
mesmo tempo, empreendedora
é a sul-coreana Samsung, afir-
ma Ortmans. “Apesar da idade,
eles sempre surgem com ideias
novas e inovadoras.” No Brasil,
Rodrigo Teles, presidente da En-
deavor, elege a Natura, a Ambev
e a Odebrecht como exemplos.

Grandes empresas que não
querem perder o foco no em-
preendedorismo devem buscar
a governança, a ética e o com-
prometimento na inovação,
como afirma Randal Zanetti,
fundador e presidente da em-
presa Odontoprev.

Ele defende a adoção de um
novo formato para a governança
corporativa, que vai além do mo-
delo tradicional, cujo foco está em
acionistas, cotistas, conselhos ou
diretorias. “É preciso atentar para
os outros públicos, como clientes
e demais setores da sociedade.
Todos, de uma maneira ou de ou-
tra, estão invadindo o ambiente
corporativo e a governança mo-
derna tem que atentar para esse
momento.” ■ F.T.

“Errar faz parte da natureza hu-
mana e é um risco resultante da
tentativa. Nós não podemos bater
de avião. Contudo, bater de carro
e com cinto de segurança é algo
que faz parte da vida de qualquer
empreendedor”, exemplificou.

Sobre o futuro político e eco-
nômico do país, Esteves se mos-
trou otimista e elogiou os go-
vernos de Luiz Inácio Lula da
Silva e de Fernando Henrique
Cardoso. “O Lula deu certo por-
que é o primeiro governo que

veio do setor privado”, brincou
Esteves, referindo-se à carreira
do presidente como metalúrgico
e funcionário de grandes com-
panhias. E acrescentou: “não
podemos nos esquecer de FHC,
que foi quem preparou a base.”

Da nova presidente eleita Dil-
ma Rousseff, Esteves espera que
promova uma redução gradual
de tributos como PIS e Cofins,
que geram ineficiência na eco-
nomia, que incentive o crédito
imobiliário e que também dê

atenção à questão da educação.
A falta de investimentos mais

efetivos em educação foi um
ponto duramente criticado por
João Doria Júnior, presidente do
Lide, que disse aguardar da pre-
sidente eleita um plano claro e
efetivo em relação à educação
brasileira. A consequência dire-
ta disso, acredita André Mar-
tins, presidente do JLide, é o
Brasil que ainda empreende
mais por necessidade que por
oportunidade. ■

“Estamos concluindo
nosso plano
estratégico para o
futuro, que vai até
2015, e que prevê
muitas ações
empreendedoras
envolvendo
inovações, novas
embalagens e
estímulos aos nossos
100 mil funcionários

Luiz Fernando Furlan,
copresidente do conselho de

administração da BR Foods

“Uma idade
interessante para
empreender é perto
dos 40 anos, uma
vez que o profissional
já conta com
experiência e
patrimônio para
investir em um novo
negócio. Um jovem
de 20 anos tem
muita vontade,
mas pouco preparo

Jonathan Ortmans,
presidente da 3ª Semana

Global de Empreendedorismo
e vice-presidente

da Kauffman Foundation

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 33.




