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I n t e r n et Fundação Mozilla tenta manter navegador
relevante em disputa contra Google, Microsoft e Apple

No mundo da web
móvel, Firefox luta
pela sobrevivência

REGIS FILHO/VALOR

Gary Kovacs, executivo-chefe da Mozilla: acordo com a Telefônica para lançar sistema operacional de código aberto

Moacir Drska
De São Paulo

O Firefox, programa de navega-
ção na internet concebido pela
Fundação Mozilla, uma organiza-
ção sem fins lucrativos, sempre foi
considerado um rival significativo
para o Internet Explorer, da Mi -
crosoft. Criado em 2002, o siste-
ma apoiou-se no desenvolvimen-
to em código aberto — sob o qual
um programa pode ser modifica-
do livremente, desde que as mo-
dificações sejam compartilhadas
publicamente — para propagar
sua mensagem de liberdade no
uso da internet.

O discurso da Mozilla vem dando
sinais, porém, de que está perdendo
o fôlego. Nos últimos tempos, o Fire-
fox — e o próprio Explorer — tiveram
queda de participação entre os nave-
gadores para computadores de me-
sa, com a ascensão do Chrome, do
Google. Segundo a consultoria Stat -
C o u n t e r, o browser do Google saltou
de uma participação global de
16,55% no primeiro trimestre de
2011 para 29,69% nos primeiros três
meses de 2012, tomando a segunda
posição do Firefox e aproximando-
se da liderança do Internet Explorer.

O avanço do Chrome ganha
contornos ainda mais preocupan-
tes para o Firefox quando se sabe
que o Google é o principal patroci-
nador da Fundação Mozilla. Há al-
guns anos, a empresa firmou uma

parceria para ser o serviço de busca
do Firefox, uma forma de marcar
terreno contra a expansão de servi-
ços de busca concorrentes, como o
Bing, da Microsoft. Agora, a conti-
nuidade do acordo está ameaçada,
já que o Google criou seu próprio
navegador. Trocando em miúdos,
o destino do Firefox depende, em

Fonte: StatCounter / NetMarketShare. * Em 2012
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grande parte, do dono de seu rival
mais voraz.

Frente ao dilema que expõe a
fragilidade do Firefox, a Mozilla
mantém a posição de que o Google
foi e sempre será um grande par-
ceiro em sua meta de garantir o
acesso dos usuários ao que ela clas-
sifica como “internet aberta”.

“Realmente estamos perdendo
mercado para o Google, mas se vo-
cê olhar, eles também apostam em
padrões abertos. No fim, a internet
livre vence”, diz ao Va l o r Gary Ko-
vacs, executivo-chefe da Mozilla,
que esteve ontem em São Paulo.

Se entre os micros de mesa, as
perspectivas não são animadoras
para a Mozilla, no plano dos navega-
dores para dispositivos móveis, o de-
safio é ainda maior. A participação
global do Firefox nesse campo é de
apenas 0,02%, de acordo com dados
do serviço NetMarketShare.

O Firefox ficou para trás porque
as grandes companhias do setor
“a m a r r a r a m” os browsers a seus
sistemas operacionais. Os disposi-
tivos com Windows Phone, da Mi-

crosoft, vêm com o Internet Explo-
rer; os aparelhos com iOS, da Ap-
ple, usam o navegador Safari; e os
equipamentos com Android con-
tam com um browser próprio, en-
quanto o Google prepara o lança-
mento de um Chrome móvel.

Não é só isso. Os programadores
precisam criar versões diferentes
de um mesmo aplicativo para cada
sistema operacional. Sem compa-
tibilidade entre os sistemas, o con-
sumidor acaba tendo de escolher
entre um dos grandes padrões pa-
ra viver sua vida na internet móvel.

Para Kovacs, esse modelo limita a
liberdade do usuário e lembra o ce-
nário vivido há dez anos no segmen-
to de browsers para PCs, palco de
uma briga na qual a Microsoft des-

troçou a então rival Netscape, fir-
mando-se como o padrão no setor.
“Por melhor que uma empresa seja,
ela não é capaz de atender sozinha e
satisfatoriamente às necessidades
de bilhões de pessoas. Precisamos
devolver o controle da internet aos
usuários e desenvolvedores”, diz.

Em uma tentativa de reverter o
quadro, a Mozilla e Telefônica fe-
charam uma parceria para lançar
um sistema operacional de códi-
go aberto para dispositivos mó-
veis. A ideia é oferecer uma alter-
nativa para a criação de aplicati-
vos compatíveis com aparelhos de
qualquer marca. O Brasil será o
primeiro mercado a receber a no-
vidade e a previsão é que isso
ocorra até o início de 2013.
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CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
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SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 2012. Instalação da Assembleia Geral Extraordinária: Em virtude do não atendimento do quorum de instalação previsto no 

artigo 135 da LSA, para as matérias previstas nos itens “1” e “2” da ordem do dia constante do edital de convocação, a Assembleia Geral 

Extraordinária não foi instalada. De acordo com as diretrizes legais, será realizada uma segunda convocação para as referidas deliberações. 

Instalação da Assembleia Geral Ordinária: Foram aprovadas, em Assembleia Geral Ordinária da Localiza Rent a Car S.A.: (1) Por maioria 

de votos dos presentes, ressalvada a ausência do voto dos acionistas legalmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da 

Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2011, devidamente publicados nos jornais Diário Oficial de Minas Gerais, Valor Econômico e Diário do Comércio 

em 13 de março de 2012; e (2) Por unanimidade de votos dos presentes, com registro de uma abstenção, a destinação do lucro líquido do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos da proposta da Administração: (2.1)
ficam ratificadas as deliberações do Conselho de Administração de 24 de março, 30 de junho, 22 de setembro e 15 de dezembro de 2011, 

que aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor total de R$50.542.831,01 (R$43.448.724,99 líquido do Imposto 

de Renda Retido na Fonte), os quais serão deduzidos do dividendo obrigatório; (2.2) aprovada a proposta de destinação do montante de 

R$26.303.424,17 ao pagamento de dividendos aos acionistas, de forma a completar o dividendo obrigatório de 25% sobre o lucro ajustado. 

O pagamento dos dividendos ora propostos será realizado em 6 de junho de 2012 e terá como base a posição acionária de 30 de abril de 

2012, sendo que, a partir de 2 de maio de 2012, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos; e (2.3) aprovada a proposta 

de destinação do valor de R$211.208.467,81 para a reserva estatutária denominada Reserva de Investimentos, Expansão e Renovação da 

Frota, conforme item (f) do § 2º – artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. A íntegra da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e 

Ordinária realizada em 13 de abril de 2012 encontra-se disponível aos acionistas e ao mercado na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

(BM&FBovespa S.A.), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através do sistema IPE, no website de relações com investidores da 

Companhia e na sede social da Companhia.

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
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CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

Companhia Aberta 
CNPJ nº 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares das debêntures da 4ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não 
conversíveis em ações, da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT (“Companhia” ou 
“Emissora”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula 9.4 da 
escritura de emissão (“Escritura”), a ser realizada no dia 07 de maio de 2012, às 10:00 horas, no 
escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Paulista, nº 2439 - 6º andar/parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula 

6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos 
Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia;

b) autorizar o agente fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia:
(i) a não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e 
(ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos 
recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia.

Caso o quorum mínimo de instalação não seja atingido para a realização da Assembleia Geral em 
1ª (primeira) convocação, essa será realizada em 2ª (segunda) convocação no dia 15 de maio de 
2012, no mesmo horário e endereço, valendo desde já este edital como 2ª (segunda) convocação.

São Paulo, 20 de abril de 2012.
Carmem Campos Pereira

Diretora Presidente e de Relação com Investidores (20, 23, 24/04)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Empresas, p. B2.




