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Novo iPad eleva confiança na Apple
E q u i p a m e n to s
Chris Nuttal
Financial Times, de San Francisco

Com chegada ao mercado em
dez países, hoje, da terceira versão
do iPad, da Apple, o entusiasmo
dos consumidores já está obrigan-
do os analistas a elevar suas esti-
mativas para o tablet e para a em-
presa, em um momento no qual as
ações da companhia alcançam no-
vos patamares de alta.

Os papéis da Apple subiram
55% em três meses, ultrapassan-
do o preço de US$ 500 por ação e
um valor de mercado de US$ 550
bilhões para a empresa do Vale
do Silício, no fim de fevereiro. A
empresa vem flertando com o
preço de US$ 600 por ação e um
valor de mercado de US$ 550 bi-
lhões desde o lançamento do no-
vo iPad, na semana passada.

Os analistas encaram o aparelho

Telefonia Conselho da Anatel recomenda recusa de pedido da operadora para desvincular imóveis da concessão

Venda de bens divide Telefônica e reguladores
Rafael Bitencourt
De Brasília

O conselho diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) recomendou à área téc-
nica do órgão, ontem, que não
acatasse o pedido da Te l e f ô n i c a
de desvincular bens ligados à
concessão no Estado de São Pau-
lo. A companhia havia alegado
que os patrimônios menciona-
dos no processo não eram mais
essenciais à prestação do serviço
de telefonia fixa – objeto do con-
trato de concessão.

O objetivo da Telefônica seria o
de desvincular dois imóveis da

concessão e alienar um único
prédio de terceiros. O relator do
processo, o conselheiro Rodrigo
Zerbone, disse, durante a reu-
nião, que a Telefônica pretendia
integrar as atividades com a V i v o,
operadora de celular recente-
mente comprada pelo grupo. No
entanto, ao enviar uma equipe
para analisar a situação dos imó-
veis, a Anatel constatou que se
tratava do mesmo endereço do
Complexo Martiniano, edifício-
sede da companhia no bairro de
Bela Vista, em São Paulo.

Zerbone informou que a com-
panhia argumentou que a venda
do patrimônio e o aluguel de

apenas um imóvel poderia gerar
uma economia e um ganho de
eficiência para a concessionária.
No entanto, ele ressaltou que
nem sempre uma medida admi-
nistrativa de curto prazo resulta
em uma decisão acertada de lon-
go prazo. “Não, necessariamente,
o que é bom para a concessioná-
ria é bom para a concessão”, des-
tacou o conselheiro ao defender
o seu posicionamento.

O conselheiro diz acreditar
que a substituição do patrimô-
nio da concessionária por bens
de terceiros deve ser aceita so-
mente em caráter de exceção ou,
pelo menos, como uma solução

temporária. Para isso, as conces-
sionárias devem comprovar o
atendimento de princípios como
a “inaproveitabilidade e obsoles-
c ê n c i a” dos bens.

“Não deve ser preservado ape-
nas o mínimo de bens para a
prestação do serviço, mas o míni-
mo de bens para prestação ade-
quada do serviço”, disse Zerbone
ao destacar a importância de se
preservar a infraestrutura neces-
sária para garantir a qualidade
do serviço.

Na reunião, o conselho diretor
da Anatel decidiu por unanimi-
dade que a área técnica exija da
Telefônica informações mais

aprofundadas, incluindo um
plano de investimento detalha-
do sobre a proposta de destina-
ção dos recursos obtidos com a
possível venda dos imóveis. O re-
lator recomendou ainda que o
teor da decisão seja enviado às
demais concessionárias.

A análise do pedido da Telefô-
nica feito pelo comando da Ana-
tel reacendeu a polêmica sobre a
reversibilidade dos bens. Os pa-
trimônios enquadrados nesse
conceito terão, em tese, que ser
devolvidos pelas empresas à
União no fim do prazo de conces-
são, em 2025. Boa parte dos imó-
veis, da infraestrutura de rede e

de outros equipamentos de su-
porte à prestação do serviço de
telefonia fixa está relacionada à
estrutura do antigo Sistema Tele-
brás. Zerbone chamou a atenção
para o fato de que a concessioná-
ria não pode perder sua atrativi-
dade ao longo da vigência dos
contratos a partir da dissolução
do seu patrimônio representado
na lista de bens reversíveis. O
conselheiro afirmou que as deci-
sões tomadas neste momento
podem levar o setor de telecomu-
nicações a enfrentar boa parte
dos dilemas que o próprio gover-
no enfrenta com o fim das con-
cessões do setor elétrico.

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Expectativa em torno do tablet, que começa a ser vendido hoje em dez países, levou analistas a melhorar projeções

como um fator de consolidação da
liderança da Apple sobre outras fa-
bricantes de tablets, como a Sam -
sung e a  Amazon, e como gerador
de um volume de vendas maior do
que o previsto inicialmente.

Na expectativa de uma de-
manda sólida pelo novo iPad, a
empresa de pesquisa IDC elevou
nesta semana sua previsão das
vendas mundiais de tablets para
este ano em 21%, para 106 mi-
lhões de unidades.

Os analistas da Canaccord Ge-
n u i t y, de administração de fortu-
nas, disseram que suas aferições
“indicaram um número recorde
de pré-encomendas, com os perío-
dos de espera para a remessa de
iPads tendo alcançado, atualmen-
te, de duas a três semanas”. Eles
preveem que a Apple abocanhará
mais de 80% dos lucros do setor de
tablets em 2012, com a venda de
65,6 milhões de iPads, comparati-
vamente à estimativa anterior de

55,9 milhões. Também elevaram
sua meta para o preço das ações de
US$ 665 para US$ 710.

Katy Huberty, do banco Mor -
gan Stanley, foi além, fixando
uma meta de preço de US$ 720
para o cenário de base e de
US$ 960 para um cenário com-
prador. Dos 56 analistas que mo-
nitoram a Apple, apenas um re-
comenda a venda dos papéis, se-
gundo dados da Bloomberg.

O lançamento do novo iPad re-
flete a mais rápida estreia interna-
cional do produto pela Apple. Os
consumidores de várias partes do
mundo poderão formar filas e
comprar o aparelho antes dos
americanos pela primeira vez, ape-
sar de apenas algumas horas antes.
O produto estará disponível nos
seguintes mercados: Austrália, Ca-
nadá, França, Alemanha, Hong
Kong, Japão, Cingapura, Suíça, Rei-
no Unido e Estados Unidos. No dia
23, chegará a mais 25 países. No

Brasil, ainda não há previsão de
chegada. Os analistas preveem que
o lançamento terá impacto signifi-
cativo sobre a receita do terceiro
trimestre fiscal da Apple, que se
inicia em 25 de março.

Apesar da encarniçada rivalida-

de com a Samsung nas áreas de
smartphones e tablets, que gerou
vários processos em torno de pa-
tentes, a empresa coreana é a prin-
cipal fornecedora da tela do apare-
lho a ser lançado, segundo a em-
presa de pesquisa IHS iSuppli. A LG

Display e a Sharp também fornece-
ram pequenos volumes.

A Samsung teve sucesso limita-
do em tablets com sua série Gala-
xy, e os analistas veem sinais de
que a demanda pelo Kindle Fire, da
Amazon, está perdendo impulso.

.

Klabin S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de KLABIN S.A. a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de abril de
2012, às 14:30 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo,
em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
• Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 

Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, bem como a manifestação do Conselho de 
Administração;

• Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
• Eleger os membros do Conselho de Administração;
• Fixar a remuneração dos Administradores;
• Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações 

preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na 
eleição de seu representante no Conselho Fiscal.

Poderão tomar parte na Assembleia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento 
hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para 
a realização da Assembleia Geral; b) sem prejuízo do disposto na letra “a”, o acionista que comparecer 
à assembleia geral munido de documento de identidade e comprovante da respectiva participação 
acionária expedido pela instituição escrituradora, até o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, 
poderá participar da mesma; c) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros 
representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.
Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento) o
percentual mínimo de participação no capital votante necessário para requerer a adoção do processo de
voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 15 de março de 2012.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Daniel Miguel Klabin - Presidente

Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08
DE FEVEREIRO DE 2012. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 08 de fevereiro de
2012, às 10h na sede social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”),
na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-
903. II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da
Companhia e a legislação aplicável. III. PRESENÇAS: Presença dos membros
do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata,
bem como do consultor especial, Sr. Amaury Temporal. IV. MESA: Verificada a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
o Sr. Eike Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra.
Wanda Brandão para secretariar a reunião. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os
seguintes contratos e transações: (i) Contratação das empresas Lytorânea e Valle
Sul para prestação de serviços; (ii) Contratação da empresa Infater para serviços de
pavimentação e outras melhorias em relação à rodovia “Conquistinha”; (iii) Acordo
com a prefeitura de São Joaquim de Bicas para viabilizar obras de infraestrutura; (iv)
Aditamento ao contrato com a empresa Toniolo Busnello para a prestação de serviços
de britagem na Mina “Tico-Tico”; (v) Aditamento ao contrato com a empresa Vital e
Machado Transportes (“VM Transportes”) para a prestação de serviços de transporte
de produtos; (vi) Autorização para renegociação do contrato referente ao Projeto
“Fortuna/Fierro”; (vii) Aprovação de até duzentos e onze milhões de dólares norte
americanos em operações financeiras para refinanciamento das dívidas que estarão
maduras em 2012 (viii) Aditamentos aos contratos com a empresa ARG Civil Port
relativos ao Projeto do “Superporto Sudeste” . VI. DELIBERAÇÕES: O Conselho de
Administração da Companhia, registrada a abstenção dos Srs. Hee June Ahn, Mei
Feng e Xuhui Liu em relação ao item (vi) da Ordem do Dia, aprovou (i) A contratação
das empresas Lytorânea e Valle Sul para prestação de serviços referentes ao Projeto
“Ilha da Madeira”, nas condições apresentadas nesta data ao Colegiado; (ii) A
contratação da empresa Infater para serviços de pavimentação e outras melhorias
em relação à rodovia “Conquistinha”, conforme apresentado nesta data ao Colegiado;
(iii) O acordo com a prefeitura de São Joaquim de Bicas para viabilizar obras de
infraestrutura, conforme apresentado nesta data ao Colegiado; (iv) O aditamento ao
contrato com a empresa Toniolo Busnello para a prestação de serviços de britagem
na Mina “Tico-Tico”, nas condições apresentadas nesta data ao Colegiado; (v) O
aditamento ao contrato com a empresa VM Transportes para a prestação de serviços
de transporte de produtos, nas condições apresentadas nesta data ao Colegiado; (vi)
A autorização para renegociação do contrato referente ao Projeto “Fortuna/Fierro”,
nas condições apresentadas ao Colegiado; e (vii) Operações financeiras de até
USD 211.000.000,00 (duzentos e onze milhões de dólares norte americanos) para
refinanciamento das dívidas com vencimento em 2012, conforme apresentado nesta
data ao Colegiado. (viii) Aditamentos aos contratos com a empresa ARG Civil Port
relativos ao Projeto do “Superporto Sudeste”, nas condições apresentadas nesta data
ao Colegiado; VII. ENCERRAMENTO: Às 11h30min, nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes,
pelo Presidente e pela Secretária da Mesa nos livros próprios. VIII. CONSELHEIROS
PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de
França Pereira, Samir Zraick, Hans Juergen Mende, Mei Feng, Xuhui Liu e Hee June
Ahn. A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 08 de fevereiro de 2012, às 10 horas,
assinada por todos e lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2012.
Wanda Brandão - Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002299992 em
07/03/2012. Valéria G. M. Serra-Secretária Geral.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49

NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)

A Secretaria de Estado de Administração - 
SEAD, através de sua Pregoeira, comunica que 
realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preços do tipo 
menor preço por grupo, conforme descrição 
abaixo:
OBJETO: Contratação futura de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de 
Vigilância/Segurança Patrimonial Armada e 
Desarmada. 
DATA DA ABERTURA: 28 de Março de 2012.
HORA DE ABERTURA: 10:00h (Horário de 
Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
www.comprasnet.gov.br
UASG: 925552 - Secretaria de Estado de 
Administração - SEAD (Rua Presidente 
Pernambuco,  n° 303, Batista Campos, CEP. 
66015-200, Belém-PA).
RECEBIMENTO DA PROPOSTA: A partir da 
disponibilização do Edital no COMPRASNET, até 
às 10:00h do dia 28.03.2012 (Horário de 
Brasília - DF).
A íntegra do EDITAL poderá ser obtida no Portal 
de Compras do Governo Federal - 
COMPRASNET, no endereço 
www.comprasnet.gov.br e no Portal Eletrônico 
de Compras do Governo do Estado do Pará - 
COMPRAS PARÁ, no endereço 
www.compraspara.pa.gov.br.

ÂNGELA RODRIGUES CAXIAS
PREGOEIRA

ERRATA
EXTRATO DE EDITAL 

DE PREGÃO ELETRÔNICO 
SEAD/SRP Nº 07/2012

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO

CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI - D.L. 491/69
Compro com deságio - Crédito-Prêmio do IPI 

Com Ação judicial ou não 
  Melhor oferta/maior deságio oferecido 

VALOR DO CRÉDITO: R$ 5,5 milhões

Propostas (sob sigilo)  para E-mail  zerotax@uol.com.br

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.001.5881-4

Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) vêm a público, na forma e para os fins das Instruções CVM 
nos 319/99 e 358/02, conforme alteradas, informar que com base na lei 12.485/11 foi aprovada em 15 
de março de 2012 pelo seu Conselho de Administração, uma proposta de reestruturação societária 
envolvendo as subsidiárias integrais da Companhia visando à racionalização da prestação dos 
serviços desenvolvidos por tais subsidiárias e a concentração da prestação dos serviços de 
Telecomunicações em uma única sociedade (“Reestruturação Societária”) nas condições seguintes:
1. Antecedentes:
Em 12 de setembro de 2011 foi promulgada a Lei 12.485, cujas disposições possibilitaram às 
concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”), a prestação de outros serviços 
de telecomunicações, além daqueles objeto do respectivo contrato de concessão e do Serviço de 
Comunicação Multimídia (“SCM”) em suas respectivas regiões de concessão.
Atualmente, a Companhia é acionista detentora de 100% ou da maioria do capital social de 
diversas sociedades, prestadoras do SCM (contemplando as diversas modalidades de serviços 
de transmissão de dados), do Serviço Móvel Pessoal (“SMP”), Serviço de Distribuição de Sinais 
Multiponto Multicanal (“MMDS”), Serviço de TV a Cabo (“CaTV”) e Serviço de Televisão por 
Assinatura via Satélite (“DTH”).
2. Reestruturação Societária: estrutura e objetivo.
A Reestruturação Societária será implementada por meio de operações de cisão parcial e 
incorporação envolvendo apenas as subsidiárias integrais da Companhia A.Telecom S.A., Telefonica 
Data S.A., Telefonica Sistema de Televisão S.A., e Vivo S.A., de forma que ao final do processo, as 
atividades econômicas que não sejam serviços de telecomunicações, incluindo os Serviços de Valor 
Adicionado conforme definido no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações prestados pelas diversas 
subsidiárias integrais serão concentrados na Telefônica Data S.A. (que permanecerá existindo) e os 
demais serviços de telecomunicações serão unificados na Companhia que, para tanto e como etapa 
final da Reestruturação Societária, incorporará as  sociedades.
Além da racionalização da prestação dos serviços, a Reestruturação Societária (viável agora em 
razão das alterações legislativas aplicáveis às concessionárias de STFC), visa simplificar a estrutura 
organizacional atual da Companhia, bem como auxiliar a integração dos negócios e a geração de 
sinergias daí decorrentes.
3. Informações Adicionais:
Considerando que na implementação da Reorganização Societária todas as sociedades envolvidas 
são  ou serão subsidiárias integrais da Companhia, as incorporações e cisões previstas não 
afetarão sua estrutura acionária,  não acarretarão aumento de capital e emissão de novas ações da 
Companhia, bem como não haverá o direito de recesso dos acionistas desta, nos termos do disposto 
no artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ainda, não há que se falar em dissidência e 
exercício do direito de recesso de acionistas não controladores das sociedades, tendo em vista que 
a única acionista destas é (ou será, à época da incorporação), a própria Companhia.
A presente Reestruturação Societária somente poderá ser implementada após a anuência prévia da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
A Companhia informa que quando concedida a anuência prévia pela ANATEL, exercerá a opção de 
compra da totalidade das ações ordinárias das sociedades Lemontree Participações S.A. e GTR-T 
Participações e Empreendimentos S.A., nos termos do Fato Relevante de 21 de outubro de 2011, 
permitindo a incorporação das empresas CaTV e TVA Sul Paraná, Lemontree Participações S.A. e 
GTR-T Participações.
Fato Relevante complementar, contendo maiores detalhes a respeito dos termos e condições da 
Reestruturação Societária, caso venha a ser implementada, será publicado oportunamente, assim 
como respectivo edital de convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia.

São Paulo, 15 de março de 2012.
Gilmar Roberto Pereira Camurra 

Diretor de Relações com Investidores 
Telefônica Brasil – Relações com Investidores

Tel: +55 11 7420 1172
Email: ri.telefonicabr@telefonica.com.br

www.telefonica.com.br

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, Empresas, p. B2.




