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AGRENCO (AGEN)

DRI: Edgard Mansur Salomão
CCoommuunniiccaaddoo
●A empresa enviou o seguinte comunicado:A AGRENCO LIMITED ("Compa-
nhia"), código Bovespa AGEN11, com a intenção de manter o mercado informa-
do acerca do andamento de suas atividades, buscando a retomada da produ-
ção nas plantas industriais de suas subsidiárias brasileiras, e, ainda, visando
estar em dia com todas as exigências da CVM, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral o que segue: 1. As subsidiárias brasileiras da Companhia
que se encontram atualmente em processo de Recuperação Judicial ("Recupe-
randas") comprometeram-se a prestar uma série de informações aos credores
financeiros das Recuperandas ("Credores Financeiros"), nos termos do Plano
de Recuperação Judicial ("PRJ").  2. Para gerenciar tais informações e entregar
relatórios aos Credores Financeiros, exercendo a função de "Supervisor", foi
contratada a IVIX Assessoria Empresarial Ltda. ("IVIX"), sociedade da qual o ad-
ministrador Nelson Soares de Sampaio Bastos ("Nelson Bastos") é/foi sócio e
integra(va) o Conselho de Administração. A IVIX presta, ainda, outros serviços
em benefício específico aos Credores Financeiros. 3. O contrato com a IVIX, ce-
lebrado e executado durante o período em que Nelson Bastos esteve à frente
da administração da Companhia e das Recuperandas, estabelece uma remu-
neração mensal de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser paga pelas Re-
cuperandas, para fins de que a IVIX preste "serviços de supervisão" em benefí-
cio específico dos Credores Financeiros. O referido contrato prevê, também,
"honorários de sucesso" (sic) para o caso de alienação das plantas industriais
de Alto Araguaia e Caarapó, a serem calculados com base no preço de venda
dessas plantas. 4. Assim sendo, ao aceitar assessorar os Credores Financeiros,
em detrimento de seus deveres fiduciários de administrador da Companhia e
dos interesses das Recuperandas, Nelson Bastos agiu, e continua a agir, em
claro conflito de interesses, o qual foi, inclusive, objeto de: (i) reclamação junto
à Comissão de Valores Mobiliários (Processo CVM Nº RJ-2010-10742); e (ii) acu-
sação perante o Procurador Geral de Justiça, que, tendo em vista os indícios
apontados, veio a ser autuada, a requerimento do Ministério Público, como in-
cidente nº 0032102-52.2012.8.26.0100, atualmente em tramitação, em segredo
de justiça, perante o juízo da Recuperação Judicial. 5. Além disso, as Recupe-
randas estudam a propositura das medidas cabíveis em face de Nelson Bastos
e sociedades sob seu controle, por intermédio das quais buscarão a devida re-
paração dos prejuízos sofridos pelo Grupo Agrenco durante a sua gestão, so-
bretudo, à vista da (i) celebração, nesse período, de contratos lesivos à recupe-
ração econômico-financeira das empresas; (ii) da injustificada confissão de dí-
vidas fiscais milionárias, dentre outros danos. 6. Diante desse quadro confli-
tuoso com a IVIX e seu principal executivo, bem como dos prejuízos sofridos pe-
las Recuperandas e pela Companhia conforme mencionado acima, a vedação
do ingresso de representantes da IVIX nas dependências da Companhia e suas
subsidiárias mostra-se compatível com o interesse social, justificando a ado-
ção dessa medida. A total falta de confiança na IVIX e em seus executivos, con-
tudo, não afetou o fluxo de informações das Recuperandas aos Credores Finan-
ceiros, que vêm sendo prestadas na forma do PRJ. 7. Ocorre que a IVIX e os Cre-
dores Financeiros, representados pelo BNY- Mellon, enviaram notificações
afirmando que as Recuperandas estariam supostamente descumprindo as
suas obrigações decorrentes do PRJ e dos contratos em vigor, insistindo para
que a IVIX tenha acesso às dependências das Recuperandas, estranhamente
como se isto fosse um fim em si mesmo. 8. Diante desse cenário, a Companhia
vem a público esclarecer que orientou as Recuperandas, suas controladas, a
prestar todas as informações necessárias para o fiel cumprimento do PRJ e
dos contratos em vigor, preservando-se, porém, a vedação de acesso de Nelson
Bastos/IVIX às suas dependências, pelas justificativas expostas acima. 9. Adi-
cionalmente, nesta última sexta-feira, o Grupo Agrenco enviou notificação aos
Credores Financeiros, através do BNY Mellon, requerendo formalmente a ime-
diata substituição de Nelson Bastos/IVIX na qualidade de Supervisor das ativi-
dades da Recuperação Judicial. 10. A Companhia e as Recuperandas esperam
que os Credores Financeiros, visando à plena Recuperação das empresas e
agindo de boa-fé, colaborem  com a coibição às práticas prejudiciais ao Grupo
Agrenco acima mencionadas,  providenciando, tal qual requerido, a imediata
substituição do "Supervisor" por pessoa física ou jurídica que não tenha qual-
quer relação com a IVIX e/ou com o Sr. Nelson Bastos.

ALL AMER LAT (ALLL - NM)

DRI: Rodrigo Barros de Moura Campos
AApprroovvaa  aa  1100ªª  eemmiissssããoo  ddee  ddeebbêênnttuurreess  ssiimmpplleess
●Na RCA de 24/09/2012 foram tomadas as seguintes deliberações: "Examina-
da e debatida a matéria, foi aprovada, por unanimidade de votos dos membros
presentes e sem quaisquer restrições, a 10ª (décima) emissão de Debêntures,
em conformidade com o disposto nos artigos 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"),
para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos Ins-
trução CVM 476. As Debêntures terão as seguintes características e condições:
(a) Valor Total da Emissão: o valor total da Oferta Restrita será de até
R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emis-
são (conforme definido abaixo); (b) Número de Séries: a Oferta Restrita será
realizada em série única; (c) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitá-
rio: serão emitidas até 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures, com valor no-
minal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) ("Valor Nominal Unitário") na Da-
ta de Emissão; (d) Garantia: as Debêntures serão objeto de garantia fidejussória
a ser prestada solidariamente pela América Latina Logística Malha Norte S.A.,
pela América Latina Logística Malha Sul S.A., pela América Latina Logística
Malha Oeste S.A. e pela América Latina Logística Malha Paulista S.A. (em con-
junto, "Garantidoras") que se obrigarão na qualidade de fiadoras, devedoras

solidárias e principais pagadoras de todas as obrigações pecuniárias, principais
e acessórias, assumidas pela Companhia decorrentes da Escritura de Emissão,
conforme definida abaixo, e demais documentos da Oferta Restrita, até sua fi-
nal liquidação, com renúncia expressa aos benefícios de ordem e divisão e
aqueles previstos nos artigos 366, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e os artigos 77 e
595, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada; (e) Atualização
Monetária: o Valor Nominal Unitário da Debênture não será atualizado; (f)
Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão
da Companhia; (g) Prazo: as Debêntures terão o prazo de vigência de 5 (cinco)
anos contados da Data de Emissão, conforme abaixo definido, vencendo-se,
portanto, em 01 de outubro de 2017 ("Data de Vencimento"); (h) Resgate Anteci-
pado: as Debêntures não poderão ser resgatadas antecipadamente, exceto no
caso de indisponibilidade de aplicação da Taxa DI, conforme definida abaixo, e
se não houver acordo sobre a nova taxa de remuneração das Debêntures, nos
termos da Escritura de Emissão; (i) Remuneração: sobre o Valor Nominal Uni-
tário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinan-
ceiros de um dia, over extra-grupo, expressa na forma percentual ao ano, base
de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada, diaria-
mente, pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), no informativo diá-
rio disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"),
acrescida de um spread de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao
ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias
úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de In-
tegralização ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente ante-
rior, conforme definido abaixo, até a data do efetivo pagamento ou a Data de
Vencimento ou a data da liquidação antecipada resultante do vencimento an-
tecipado das Debêntures em razão da ocorrência de um dos eventos  de venci-
mento antecipado previstos na Escritura de Emissão, conforme o caso,e paga
ao final de cada período de capitalização, nos termos da Escritura de Emissão
("Remuneração"); (j) Pagamento da Remuneração: O pagamento da Remune-
ração será feito em 10 (dez) parcelas semestrais e consecutivas, nos dias 01 de
abril e 01 de outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no dia
01 de abril de 2013 e último na Data de Vencimento ou na data da liquidação
antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures em razão da
ocorrência de um dos eventos de vencimento antecipado previstos na Escritura
de Emissão ("Data de Pagamento da Remuneração"); (k) Amortização do Valor
Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado
em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento; (l) Procedimentos de Distri-
buição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restri-
tos de colocação, destinadas exclusivamente a investidores qualificados , con-
forme definidos na escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emis-
são"), observadas as disposições do artigo 109 da Instrução nº 409, de 18 de
agosto de 2004, conforme alterada , e nos termos do artigo 4º da Instrução
CVM 476; (m) Regime de Colocação: as Debêntures serão objeto de distribuição
pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de
subscrição, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sis-
tema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela colocação das
Debêntures ("Coordenadores"); (n) Registro para Colocação e Negociação: as
Debêntures serão registradas para (a) distribuição no mercado primário por
meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos ("SDT"); e (b) negociação no
mercado secundário por meio do SND - Módulo Nacional de Debêntures
("SND"), sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures
custodiadas eletronicamente na CETIP. Os módulos SDT e SND, respectiva-
mente, são administrados e operacionalizados pela CETIP; (o) Preço e Forma
de Integralização e de Subscrição: Todas as Debêntures serão subscritas e inte-
gralizadas em uma única data. A integralização será à vista, no ato da subscri-
ção ("Data de Integralização"), em moeda corrente nacional, de acordo com as
normas de liquidação da CETIP, ao preço de subscrição das Debêntures, que
será seu Valor Nominal Unitário; (p) Forma: as Debêntures serão emitidas de
forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo
que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprova-
da pelo extrato emitido pelo agente escriturador e, adicionalmente, para as De-
bêntures custodiadas eletronicamente no SND, administrado e operacionaliza-
do pela CETIP, será expedido por extrato em nome do titular das Debêntures,
que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (q) Espécie: as
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das
Sociedades por Ações; (r) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data
de emissão das Debêntures será 01 de outubro de 2012 ("Data da Emissão"); (s)
Vencimento Antecipado: a Escritura de Emissão estabelecerá os eventos que
acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, segundo critérios
usualmente utilizados em operações desse tipo, bem como procedimentos re-
lacionados a tais eventos e demais obrigações a serem assumidas pela Com-
panhia, a serem negociados e definidos de comum acordo entre a Companhia,
o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e os Coordenadores, de acordo
com as práticas usuais de mercado para operações dessa natureza; (t) Destina-

ção dos Recursos: a totalidade dos recursos obtidos por meio da Emissão das
Debêntures será utilizada para alongamento do perfil da dívida da Emissora e
capital de giro da Emissora; (u) Agente Fiduciário: O agente fiduciário a ser
contratado como representante dos titulares das Debêntures é a C&D Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário"); (v) Repac-
tuação: Não haverá repactuação das Debêntures; (x) Local de Pagamento: Os
pagamentos a que fizerem jus os titulares das Debêntures bem como aqueles
relativos a quaisquer outros valores devidos nos termos da Escritura de Emis-
são, serão efetuados no mesmo dia de seu vencimento utilizando-se os proce-
dimentos adotados (i) pela CETIP, para as Debêntures custodiadas eletronica-
mente no SND; ou (ii) por meio do banco mandatário a ser contratado, para os
titulares das Debêntures que não estejam com suas Debêntures custodiadas
eletronicamente no SND; (y) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia:
Fica a Diretoria autorizada, ainda, a: (i) contratar uma ou mais instituições fi-
nanceiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pú-
blica com esforços restritos de colocação das Debêntures objeto da Oferta Res-
trita; (ii) contratar os prestadores de serviços objeto da Oferta Restrita, tais co-
mo o banco mandatário e agente escriturador, agente fiduciário e assessores
legais, entre outros; (iii) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos
necessários à efetivação da Oferta Restrita, incluindo sem limitação, a Escritu-
ra da Emissão, o contrato de colocação da Oferta Restrita, as cartas de mani-
festação encaminhadas à CETIP e demais documentos relacionados à Oferta
Restrita, inclusive seus respectivos aditamentos necessários; e (iv) negociar os
termos e condições finais dos documentos da Oferta Restrita, incluindo obriga-
ções da Companhia, eventos de inadimplemento, condições de vencimento an-
tecipado das Debêntures e declarações a serem prestadas."

CTBC TELECOM (CTBC)

DRI: Tatiane de Souza Lemes Panato
MMaatteerriiaall  àà  ddiissppoossiiççããoo  ((""PPrroossppeeccttoo  PPrreelliimmiinnaarr  ee  CCoommuunniiccaaddoo  aaoo  MMeerrccaaddoo""))
●Encontra-se a disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfboves-
pa.com.br), em Empresas Listadas / Informações Relevantes, o Prospecto
Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até duas séries da 2ª
emissão, em regime de garantia firme de colocação, datado de 25 de setem-
bro de 2012 e o Comunicado ao Mercado de Alteração de Termos da Oferta
Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, em regime de Garantia Firme de Colocação.

ETERNIT (ETER-NM)

DRI: Elio Antonio Martins
MMaatteerriiaall  ddee  AApprreesseennttaaççããoo
●O material de apresentação utilizado no Building Materials Day II, encontra-
se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas/Informações Relevantes.

FDC RURAL EC (RRLE - MB)

DR: Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira
CCoottaass  sseenniioorreess  ddaa  11ªª  eemmiissssããoo,,  22ªª  sséérriiee  eexx--aammoorrttiizzaaççããoo
●A BNY Mellon Serviços Financeiros, administrador do Rural FIDC - Emprés-
timos Consignados informou que efetuará no dia 25/09/2012, o pagamento de
amortização das cotas seniores da 1ª emissão 2ª série, aos investidores que
detinham cotas do Fundo em 24/09/2012. O valor da amortização é de R$
50,47276153 por cota. Esta amortização será principal e juros. 
NNoorrmmaa: a partir de 25/09/2012 cotas seniores da 1ª emissão, 2ª série ex-
amortização.

FII HG REAL (HGRE)

DR.: Andre Luiz De Santos Freitas
CCoommuunniiccaaddoo
●CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., socieda-
de por ações, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830,
7º andar, Torre IV, Itaim Bibi, CEP: 04543-000, São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.809.182/0001-30, na qualidade de instituição
administradora do CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI-
LIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.072.017/0001-29, vem, por meio
deste, em cumprimento ao disposto nas Instruções CVM n° 472/0 8 e 358/02,
comunicar que, em 20 de setembro de 2012, o referido Fundo de Investimento
Imobiliário concluiu a aquisição da totalidade do 6º andar do Centro Empre-
sarial Cidade Nova, situado no empreendimento Teleporto, localizado na Ave-
nida Presidente Vargas, nº 3131, na Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infor-

mações adicionais sobre esta transação estarão disponíveis no site da Institui-
ção Administradora (www.cshg.com.br).

FII JS REAL (JSRE) 

DR: Marcio Appel 
VVaalloorr  ddaa  ccoottaa  eemm  2244//0099//22001122  ppaarraa  ffiinnss  ddee  lliiqquuiiddaaççããoo  ddaa  OOffeerrttaa  PPúúbblliiccaa
●O Banco J Safra S.A., na qualidade de administrador do JS Real Estate Multi-
gestão - FFI enviou o seguinte comunicado: "Segue o valor de fechamento da
cota de hoje (24/09/2012) do JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11) para fins
de liquidação da Oferta Pública da 3ª emissão de cotas a ser realizada em
26/09/2012.  1 - Quantidade de Cotas Subscritas no Direito de Preferência. 
Qtde de Cotas - 70.283 Valor da Cota -  1.162,232911  2 - Quantidade de Cotas
da Oferta Cotas Remanescentes - 102.147  Lote Suplementar - 25.865 Cotas
Adicionais - 34.486  Valor da cota em 24.09.2012 - R$ 1.177,102252." 

FII RIOB RC (FFCI)

DR: Luiz Eugênio Junqueira Figueiredo
MMaatteerriiaall  aa  ddiissppoossiiççããoo  ((AAvviissoo  aaoo  MMeerrccaaddoo))
●Encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA www.bmfboves-
pa.com.br Home / Mercados / Fundos / ETFs / Fundos Imobiliários / Rio Bra-
vo Renda Corporativa / Comunicados, a integra do Aviso ao Mercado referen-
te à 5ª emissão de cotas do fundo.

IDEIASNET (IDNT - NM)

DRI: Sami Amine Haddad 
PPaarrttiicciippaaççããoo  aacciioonnáárriiaa
●Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "IDEIASNET S.A. ("Companhia")
em cumprimento ao disposto a Instrução CVM nº 358/2002, artigo 12, comu-
nica que recebeu  hoje (24/09/2012) notificação da XP Gestão de Recursos Lt-
da. ("XP") informando que em 19 de setembro de 2012 atingiu participação
acionária relevante através de negociações realizadas no pregão da Bolsa de
Valores de São Paulo - BM&FBovespa S.A., passando a deter no total 5,126%
de ações ordinárias emitidas pela Companhia. 
A XP informa ter adquirido as referidas ações com o exclusivo objetivo de in-
vestimento, não havendo interesse em alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia e, comunica não deter bônus de subs-
crição, direitos de subscrição, opções de compra de ações ou debêntures con-
versíveis em ações da Companhia, além de não ter firmado acordo ou contra-
to regulando o exercício do direito de voto ou compra e venda de valores mo-
biliários de emissão da Companhia."

ITAUSA (ITSA-N1)

DRI: Henri Penchas
MMaatteerriiaall  ddee  AApprreesseennttaaççããoo
●O material de apresentação utilizado em reunião com analistas encontra-se
à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Em-
presas Listadas / Informações Relevantes. 

ITAUUNIBANCO (ITUB  - N1)

DRI: Alfredo Egydio Setubal
RReeddeeccaarrdd  --  RReessuullttaaddoo  ddaa  OOPPAA
●Enviou o seguinte Fato Relevante: "Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Uni-
banco"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº
6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), informa a conclusão com sucesso do leilão de oferta pública para
fins de cancelamento de registro de companhia aberta ("OPA") da Rede-
card S.A. ("Redecard") realizado em 24 de setembro de 2012, nos termos do
edital da OPA publicado em 23 de agosto de 2012 ("Edital"). Como resulta-
do do leilão, o Itaú Unibanco adquiriu, por meio de sua controlada Banes-
tado Participações, Administração e Serviços Ltda., 298.989.137 ações ordi-
nárias de emissão da Redecard, representativas de 44,4% do capital social,
passando a deter 635.474.485 ações ordinárias, representativas de 94,4%
do capital social da Redecard. As ações foram adquiridas pelo preço unitá-
rio de R$35,00 ("Preço da OPA"), totalizando o valor de R$ 10.464.619.795,00
(dez bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e deze-
nove mil, setecentos e noventa e cinco reais). A liquidação da OPA ocorrerá
em 27 de setembro de 2012, nos termos do Edital ("Data da Liquidação da
OPA"). Tendo em vista que o número de ações adquiridas pelo Itaú Uniban-
co no leilão supera o montante mínimo de 2/3 das ações em circulação pa-
ra fins de cancelamento estabelecido no art. 16, inciso II da Instrução CVM
n.° 361/2002, a Redecard dará prosseguimento aos atos necessários para o
cancelamento de seu registro de companhia aberta perante a CVM, na for-
ma e no prazo previstos na Instrução CVM n.º 480/2009. Por fim, o Itaú
Unibanco informa que, até 24 de dezembro de 2012 (inclusive), qualquer
acionista remanescente que deseje vender suas ações poderá seguir o pro-
cedimento a ser disponibilizado no website da Redecard para tal efeito. O
Itaú Unibanco adquirirá tais ações em circulação e pagará aos respectivos
titulares o Preço da OPA, em moeda corrente nacional, ajustado pela Taxa
SELIC desde a Data de Liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento,
o qual deverá acontecer no máximo em até 15 dias após a solicitação do
acionista para vender suas ações, nos termos divulgados no Edital. São
Paulo-SP, 24 de setembro de 2012." 

FATOS
RELEVANTES

IPHONE 5

DA AGÊNCIA REUTERS

O Google não agiu para
oferecer o Google Maps no
iPhone 5 depois que a Apple
trocou o aplicativo por um
controverso serviço que ela
mesma desenvolveu, decla-
rou o presidente de conse-
lho executivo do Google, Er-
ic Schmidt.

A Apple lançou um ser-
viço próprio de mapea-
mento no começo do mês,
quando apresentou a tão
aguardada atualização da
plataforma para telefonia
móvel iOS 6 e começou a
vender o iPhone 5.

No entanto, os usuários
se queixaram de que o novo
serviço de mapas da Apple,
baseado em dados da ho-
landesa TomTom, contém
erros geográficos gritantes e
não oferece alguns dos re-
cursos que popularizaram o
Google Maps.

"Seria melhor se a Apple
continuase com nosso sof-
tware, mas quem sou eu para
dizer isso?", declarou Schmidt
a jornalistas em Tóquio. "O
que vamos fazer? Obrigá-la a
mudar de ideia? A decisão é
dela", acrescentou.

Schmidt disse que Google
e Apple estão em constante
comunicação, mas ressaltou
que qualquer decisão de in-
cluir o Google Maps na App
Store cabe apenas à Apple.

Google e Apple eram bem
próximas na época do primei-
ro iPhone, em 2007, mas o re-
lacionamento se desgastou
com a ascensão do Google
Android, atualmente o mais
popular sistema operacional
para smartphones. Schmidt
espera que o Google continue
parceiro da Apple no que diz
respeito a buscas no iPhone,
mas novamente ressaltou que
a decisão cabe à fabricante.

Google não fez
acordo para
aplicativo

» VANESSA STECANELLA
DA AGÊNCIA ESTADO

O Buscapé Company
criou uma solução fi-
nanceira para compra-
dores e vendedores pe-

la internet. A nova marca, bati-
zada de Bcash, substituirá o
ícone Pagamento Digital e apre-
sentará funcionalidades extras
como garantia estendida e des-
contos de até 50% nos serviços
dos Correios.

De acordo com o diretor de
soluções de pagamento e anti-
fraude do Buscapé Marcelo
Theodoro, o Bcash nasce com
6 milhões de usuários, entre
consumidores e lojistas, de
plataformas de todos os por-
tes. "Podemos atender peque-
nas ou médias lojas e grandes
redes ao mesmo tempo", afir-
ma, destacando que atual-

mente conta com uma base de
40 mil lojistas.

O executivo explica que a no-
va ferramenta oferecerá pacotes
pré-formatados de acordo com
as demandas dos segmentos de
compras coletivas, digital goods
(serviços digitais), eletrônicos e
comércio eletrônico tradicional.
"Os vendedores podem modifi-
car os combos ou até mesmo
montar um pacote Bcash de be-
nefícios personalizado de acor-
do com suas próprias necessi-
dades", afirma. 

Em qualquer modelo, os par-
ceiros contam com os meios de
pagamentos tradicionais do co-
mércio eletrônico. Além disso,
segundo Theodoro, o Buscapé
preparou uma equipe para ana-
lisar os gargalos das lojas vir-
tuais e identificar as melhores
soluções para cada tipo de ne-
gócio. "Os clientes poderão

contar com mídia gratuita, pes-
quisa de satisfação dos clientes,
garantias e controle contra frau-
des", ressalta.

Logística

O diretor do Buscapé revelou
que vem estudando um novo
sistema de logística próprio pa-
ra fazer frente às dificuldades
enfrentadas pelos Correios,
principal meio de transporte da
maior parte dos lojistas que
busca os serviços da empresa. 

O vice-presidente do Busca-
pé Company, Pedro Guasti, des-
taca que o mercado de e-com-
merce, em geral, busca alterna-
tivas de entrega para evitar pre-
juízos ou reclamações. "A maior
mudança está na adequação de
prazos de entrega e ajustes so-
bre o frete grátis. O setor se ajus-
tará naturalmente", avalia.

Buscapé lança software
para pagamento online
Bcash substituirá antiga plataforma e terá funcionalidades extras
como garantia estendida e descontos nos serviços dos Correios

E-COMMERCE

DÍVIDA

DA AGÊNCIA REUTERS

O Lehman Brothers infor-
mou que pagará cerca de US$
10,5 bilhões a credores a partir
do início do ano que vem, na
segunda etapa de um plano
com o objetivo de eventual-
mente quitar mais de US$ 65
bilhões em dívidas.

O Lehman distribuirá os re-
cursos a afiliados, subsidiárias
e credores terceiros, de acordo
com um documento jurídico
registrado junto ao tribunal de
falência de Manhattan.

Credores já receberam cer-
ca de US$ 22,5 bilhões durante
a primeira etapa do programa
de pagamento, apresentado
em abril. Os novos US$ 10,5 bi-
lhões elevarão o montante qui-
tado a cerca de US$ 33 bilhões. 

Embora isso equivalha a me-

tade do dinheiro que os credo-
res devem receber, é um valor
muito pequeno comparado
aos mais de US$ 300 bilhões
em compensações exigidas por
credores do grupo financeiro.

O colapso do Lehman Bro-
thers em 15 de setembro de
2008 ajudou a disseminar a cri-
se financeira mundial. Credo-
res aguardaram 3 anos e meio
para reaverem seus investi-
mentos, enquanto o Lehman
lidava com um processo de li-
quidação, disputando com de-
tentores de bônus e credores
como o Goldman Sachs o con-
trole dos termos de um progra-
ma de pagamento. Em junho
de 2011, o Lehman propôs um
plano estimando pagamento
total de US$ 65 bilhões e ofere-
cendo a muitos credores desá-
gio de 70% a 80% da dívida.

Lehman Brothers pagará
mais US$ 10,5 bi a credores

REDUÇÃO DE CUSTOS

DA AGÊNCIA REUTERS

A Nasdaq lançou uma pla-
taforma de computação em
nuvem desenvolvida pela
Amazon Web Services (AWS)
que, segundo a operadora de
bolsa, permitirá que os clien-
tes reduzam o custo do ar-
mazenamento de dados fi-
nanceiros.

O sistema, chamado Fin-
Qloud, é uma resposta às cres-
centes demandas de regulado-
res para que as empresas for-
neçam dados mais detalhados
sobre suas operações.

Formuladores de políticas
nos Estados Unidos e na Euro-
pa querem que bancos e corre-
toras forneçam informações
mais detalhadas sobre suas

operações diárias para ajudar
as autoridades a detectarem
práticas de negociação ilícitas
ou de risco.

Os maiores bancos e corre-
toras do mundo historicamen-
te utilizam sistemas internos
para armazenamento de da-
dos, citando preocupações de
segurança quanto a platafor-
mas externas.

Nasdaq e AWS afirmaram
que a computação em nuvem
oferece um caminho mais ba-
rato para a conformidade re-
gulatória.

A AWS disse que todas as
conexões ao FinQloud passa-
rão por rigoroso sistema de
criptografia para que a plata-
forma cumpra requerimentos
de segurança de reguladores.

Nasdaq faz plataforma
em nuvem com a Amazon

SITE

DA AGÊNCIA REUTERS

O Yahoo nomeou Ken Gol-
dman ao cargo de vice-presi-
dente de Finanças, suceden-
do Tim Morse na posição a
partir de 22 de outubro.

Goldman, que reportará dire-
tamente à presidente-executiva
do Yahoo, Marissa Mayer, per-

tencia à companhia de seguran-
ça virtual Fortinet.

A nomeação de Goldman
surge após o Yahoo contratar
a ex-funcionária do Google
Marissa Mayer para o cargo
de presidente-executiva da
companhia em julho, seguin-
do-se à deposição do ex-pre-
sidente Scott Thompson de-

vido a uma polêmica envol-
vendo suas credenciais aca-
dêmicas.

Outrora visto como uma
das companhias pioneiras
da internet, o Yahoo viu seu
crescimento desacelerar nos
últimos anos em meio à con-
corrência do Google e do Fa-
cebook.

Yahoo nomeia Ken Goldman 
como vice-presidente de Finanças
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