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Mobilidade Aposta é em aparelho com sistema Windows e chip da Intel

HP tenta encontrar espaço
no mercado de tablets
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Hewlett-Packard (HP) inicia,
hoje, um novo esforço para ganhar
espaço no mercado de tablets.
Com o lançamento do ElitePad
900, a companhia busca se encai-
xar em um dos mercados que mais
crescem no mundo da tecnologia.
Há duas semanas, a empresa de
pesquisa IDC ampliou suas estima-
tivas de vendas de tablets no mun-
do de 107 milhões para 117 mi-
lhões de unidades em 2012. No
ano que vem o número pode che-
gar a 166 milhões.

O ElitePad será apresentado
hoje, mas só começa a ser vendido
no início de 2013. O público-alvo
são as empresas. Nos Estados Uni-
dos, o tablet custará a partir de

US$ 699. A expectativa é que o
aparelho também chegue ao Bra-
sil no começo do ano que vem,
mas não há estimativa de preço.
No país, o aparelho será vendido
pela HP e seus parceiros e também
nas lojas HP Store. Segundo Au-
gusto Rosa, diretor de produtos
de computação pessoal da com-
panhia, essa é uma forma de atin-
gir as pequenas e médias empre-
sas. A produção local do aparelho
está em avaliação.

A HP não é uma novata no mer-
cado de tablets. Antes do lança-
mento do iPad pela Apple, em
2010, a HP já tinha feito tentativas
nesse segmento. A de maior reper-
cussão foi o lançamento do Touch-
Pad, no início do ano passado. O
aparelho foi lançado depois que a
companhia comprou a Pa l m , por

US$ 1,2 bilhão, mas teve vida curta.
Voltado aos consumidores resi-
denciais, o tablet não se deu bem
na competição com o iPad e os ta-
blets com sistema Android, do Go -
ogle, e teve sua produção cancela-
da em agosto de 2011, em meio a
uma reestruturação na HP.

Agora, a empresa volta à carga
com um aparelho desenhado pa-
ra empresas. “Aprendemos com o
que fizemos no passado”, disse
Hugo Olivera, diretor de produ-
tos para impressão e computa-
ção pessoal na América Latina e
no Canadá. Segundo o executivo,
o uso de tablets está crescendo
por conta dos consumidores re-
sidenciais. Mas quem compra
um equipamento acaba levando
o tablet para o ambiente das em-
presas. Esse comportamento ge-

ra problemas para os departa-
mentos de tecnologia. “As em-
presas querem mobilidade, mas
precisam de gerenciamento e pa-
d r o n i z a ç ã o”, disse Olivera.

Com o ElitePad, a HP quer tirar
proveito do lançamento do novo
sistema operacional da Micro -
soft, o Windows 8 — que chegará
às lojas no dia 26 — e dos novos
chips para dispositivos móveis
da Intel, que permitem fabricar
equipamentos finos, leves e com
baixo consumo de energia.

A aposta na dupla Windows/In-
tel se baseia no fato de que pratica-
mente todos os programas usados
por empresas no mundo hoje fo-
ram desenvolvidos para PCs que
usam a mesma combinação de
software e equipamentos. Tablets
como o iPad são construídos com

uma mistura diferente. Os chips
são baseados em tecnologia da bri-
tânica ARM, que funcionam de for-
ma diferente dos criados pela Intel.
Isso obriga companhias que quei-
ram investir nesses aparelhos a re-
fazer os sistemas que têm hoje, ou
apostar em projetos menores que
complementam o que já é usado.

Sob esse cenário, a expectativa
é que haja uma onda de lança-
mentos de tablets para uso em
empresas, por diversos fabrican-

tes. Na lista figura até a Nokia. Em
visita ao Brasil no ano passado, o
executivo-chefe da companhia,
Stephen Elop, afirmou que a
ideia estava em estudo. De acor-
do com Olivera, a HP pretende
apostar em uma linha de acessó-
rios para se diferenciar dos con-
correntes. O ElitePad poderá ser
equipado com capas que ofere-
cem recursos como bateria extra,
mais portas de conexão e prote-
ção contra quedas.

D I V U LG A Ç Ã O

Novo tablet começará a ser vendido em 2013 a partir de US$ 699 nos EUA

Sony e Olympus aliam-se em nova companhia
E q u i p a m e n to s
Bruna Cortez
De São Paulo

As companhias japonesas Sony
e Olympus anunciaram, na sexta-
feira, um acordo para criar uma
empresa de equipamentos médi-
cos. O objetivo da aliança é fortale-
cer a participação de ambas em
segmentos como os de endoscó-
pios e microscópios, segundo in-
formaram as companhias em co-
municado. A parceria também va-
le para a área de câmeras digitais.

De acordo com os termos fi-
nanceiros da parceria, a Olympus
vai emitir 34,3 milhões de ações
ordinárias para a Sony. Após a
compra desses papéis, a Sony
passará a ter uma participação
de 11,46% no capital da Olym-
pus. Considerando o preço de
1,454 ienes por ação acertado, a
Sony desembolsará 50 bilhões de
ienes (US$ 645 milhões) para
ampliar sua fatia na Olympus.

A joint venture formada na área
de equipamentos médicos ainda
terá o nome definido pelas duas
companhias. A empresa terá sete

diretores, sendo quatro deles indi-
cados pela Sony e três pela Olym-
pus. A Sony terá participação de
51% no negócio, enquanto a Olym-
pus ficará com os 49% restantes.

Na área de câmeras digitais, as
companhias vão continuar
atuando de forma independente.
Nesse caso, a parceria se dará por
meio do compartilhamento de
tecnologias, como sensores de
imagem e lentes fotográficas.

Em nota, o executivo-chefe da
Sony, Kazuo Hirai, afirmou que a
companhia japonesa “está bus-
cando agressivamente o cresci-

mento do negócio de equipa-
mentos médicos”.

A aliança da Olympus com a
Sony já era esperada. A Olympus é
uma das companhias mais endi-
vidadas do Japão e estava buscan-
do uma parceria, enquanto tenta
resolver uma fraude fiscal de US$
1,7 bilhão que abalou seus negó-
cios. Na quarta-feira, dois dias an-
tes do anúncio, três executivos da
Olympus se declararam culpados
de divulgar informações finan-
ceiras falsas para encobrir perdas
na companhia. (Com agências in-
ternacionais)

TELEMAR NORTE LESTE S.A.

TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CNPJ/MF 33.000.118/0001-79 - NIRE 33.3.0015258-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATELEMAR NORTE LESTE S.A., REALIZA-
DA NO DIA 02 DE JULHO DE 2012, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA
O § 1º DO ARTIGO 15 DO ESTATUTO SOCIAL. 1. LOCAL, DATA E HORA: Em 02 de julho de
2012, às 15h, na sede social da Telemar Norte Leste S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General
Polidoro 99, 5º andar, parte - Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 2. ORDEM DO DIA: (i) Aprovação das
condições gerais de emissão de debêntures de investimento, da espécie quirografárias, simples, não
conversíveis em ações, em uma ou mais séries, para colocação pública, com garantia fidejussória da
Oi S.A., no valor de até R$ 3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões de reais). 3. CONVO-
CAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei 6.404⁄76. 4. PRESENÇAS: Acionista da
Companhia representando 100% do capital social com direito a voto e 100% das ações preferenciais
sem direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5. MESA:
Presidente da Mesa, o Sr. Alex Waldemar Zornig, e Secretária, a Sra. Daniella Geszikter Ventura. 6.
DELIBERAÇÕES: Pelo acionista representando 100% do capital social votante da Companhia pre-
sentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: 6.1. Em referência
ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a proposta de emissão de Debêntures de Investimento, nos
termos da Lei 12.431/11 e da Instrução CVM 476/09 pela Companhia, com as seguintes caracterís-
ticas principais: (a) Emissora: Telemar Norte Leste S.A.; (b) Valor da Emissão: até R$3,3 bilhões; (c)
Espécie: quirografária, simples, não conversível em ações, com garantia fidejussória da Oi S.A.; (d)
Forma: nominativa, escritural, sem emissão de certificados; (e) Prazo final em fevereiro de 2022; (f)
Taxa de juros: Pré-fixada de até 10,75% ao ano; (g) Amortizações de Juros: semestrais, nos meses
de fevereiro e agosto de cada ano. Os juros serão incidentes sobre o valor nominal unitário das
debêntures e serão calculados linearmente, com base em meses de 30 dias e um ano de 360 dias.
Será permitido que o primeiro pagamento de juros da emissão ocorra em mês diferente de fevereiro
e agosto (permitindo um prazo para o primeiro pagamento de juros mais longo do que 180 dias); (h)
atualização monetária: o valor nominal unitário das debêntures não será atualizado; (i) Série: será
emitida uma ou mais séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, destina-
das exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da ICVM 476/09 e da Lei 12.431/11; (j)
Quantidade: até 330 debêntures; (k) Valor nominal unitário: R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
(l) Data de emissão: até o fim do terceiro trimestre de 2012; (m) Pagamento de Principal: Apenas no
vencimento final das debêntures; (n) Custo de estruturação: até 20 bps (pago como comissão na data
de emissão); (o) Vencimento Antecipado: declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na
Escritura de Emissão das Debêntures, que serão definidos com base nas práticas usuais de mercado
e da Companhia; (p) Registro para negociação e custódia eletrônica: negociação no mercado se-
cundário por meio do SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela
CETIP S.A. - Mercados Organizados, responsável também pela custódia eletrônica das debêntures;
(q) Banco de Estruturação: Morgan Stanley e seus respectivos afiliados (apresentou proposta firme
para colocação junto a investidores estrangeiros). Foi aprovada também a exclusão do direito de
preferência para esta emissão de Debêntures de Investimento, conforme o art. 6º do Estatuto Social
da Companhia. Fica autorizada a Diretoria a praticar todos os atos necessários e a aprovar todos os
documentos requeridos para esta emissão. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais tratado, a presente ata
foi lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pela acionista que detém a totalidade do capital social
da Companhia, que autorizou a publicação da ata sem as assinaturas dos acionistas presentes, na
forma do art. 130, §2º da Lei nº 6.404/76. Assinaturas: Alex Waldemar Zornig - Presidente da Mesa;
Daniella Geszikter Ventura - Secretária da Mesa; e Oi S.A., representada por Tarso Rebello Dias. Cer-
tifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2012.
Daniella Geszikter Ventura - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Nome: Telemar Norte Leste S/A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 2351918 e data de
09/07/2012. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ/MF Nº. 01.599.296/0001-71 - NIRE 53.3.0000553-2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, LOCAL E HORA: 9 de maio de 2012, 15h30, no SCN, Qd. 1, Bl. A, n° 77, 15° andar, Brasília/DF.
2. PRESENÇA: Presentes os Conselheiros Srs. Jérôme Marie Denis Philippe Garnier, Patrick Antônio Claude de
Larragoiti Lucas, Thierry Marc Claude Claudon, José de Medeiros Carvalho Filho e, Carlos Magno Gonçalves da
Cruz. 3. DELIBERAÇÕES: (i) apresentado o desempenho da Companhia e do mercado até março de 2012, bem
como os resultados da Companhia obtidos no primeiro trimestre de 2012; (ii) apresentado o desempenho da
carteira de investimentos neste mesmo período; (iii) Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a proposta da
Administração para individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
para o exercício de 2012, a qual fica arquivada na sede da Companhia. (iv) Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade, deliberaram por reeleger, por 01 (um) ano, os seguintes membros do Conselho
Consultivo Financeiro, a saber: como Presidente o Sr. Jérôme Marie Denis Philippe Garnier, francês, casado,
administrador de empresas, portador do RNE nº. V304504-G – CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº.
226.795.338-28, com endereço comercial no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco A, n°. 77, Edifício Number
One, 15° andar, Brasília – DF; como membros os Srs. Sérgio Alfredo Diuana, brasileiro, casado, economista,
portador do RG nº. 2.237.299-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 208.606.097-15, com endereço comercial
na Av. Presidente Vargas, nº. 409, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, Marcelo Terrazas, brasileiro,
separado, economista, portador do RG nº. 5.337.007 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 527.867.308-72,
residente e domiciliado na SQN 316, Bloco A, Ap. 606, Asa Norte, Brasília – DF e, Sergio Luiz Gonçalves
Andreoli, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº. 12632693-3 IFP/RJ, inscrito no
CPF sob o nº. 551.966.647-57, com endereço comercial na Praça 22 de abril, nº. 36, 5º andar, Centro, Rio de
Janeiro – RJ. E, eleger o Sr. Marcelo de Jesus Define Perossi, brasileiro, casado, economiário, portador do
RG nº. 19897030-4, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 156.866.908-98, residente e domiciliado na Av. Alvaro
Machado Pedrosa, nº. 534, Parada Inglesa, São Paulo – SP. Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis
ao original da ata arquivada na Sede da Companhia. Paula Mattos Lucchetti – Secretária da Reunião. JCDF
nº. 20120708566 - Protocolo: 12/070856-6 de 29/08/2012 – Luiz Fernando P. de Figueiredo - Secretário Geral.

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
CNPJ/MF Nº. 05.349.595/0001-09 - NIRE Nº. 53.3.0000697-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA: 30 de março de 2012. HORA: 9h30. LOCAL: SCN, Qd. 1, Bl.A, nº 77, 8º andar, Brasília/DF. 2. PRESENÇAS:
Presente a totalidade dos acionistas, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Presentes ainda, o representante da Companhia, Sr. Maurício Maciel da Rocha, o conselheiro do Conselho Fiscal, Sr.
José Marcolino Lincoln e o Auditor Independente da PwC Auditoria, Sr. Luís Carlos Matias Ramos. 3. DELIBERAÇÕES:
Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (1) Aprovar as Demonstrações
Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, conforme publicados no Diário Oficial da União
e no Jornal Valor Econômico, no dia 28 de fevereiro de 2012, tendo em vista a proposta da Administração, a
manifestação do Conselho de Administração, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Auditor Independente.
(2) Aprovar a proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2011 da seguinte
forma: (2.1) pagamento e distribuição da parcela de até R$ 542.983,00 (quinhentos e quarenta e dois
mil, novecentos e oitenta e três reais) a título de participação nos lucros aos empregados, nos termos do
Estatuto Social da Companhia; (2.2) do LUCRO LÍQUIDO do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 no
valor de R$ 124.425.681,90 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil,
seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos), aprovar a distribuição aos acionistas, na proporção
de suas respectivas participações no capital social, a título de DIVIDENDOS, a importância R$ 124.425.681,90
(cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e
noventa centavos), correspondendo a R$ 16,134795 por ação, que corresponde a 100% (cem por cento)
do lucro líquido ajustado. A Companhia efetuará o pagamento do valor líquido total de R$ 124.425.681,90
(cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e
noventa centavos) aos acionistas até o dia 30 de abril de 2012, ficando desde já autorizados os representantes
legais da Companhia a tomarem as providências necessárias para a efetivação da operação. (3) Aprovar a eleição
dos membros do Conselho Fiscal: para cargos de membros titulares, reeleger os Srs. José Marcolino Lincoln,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº. 357.519-SSP/MA, inscrito
no CPF/MF sob o nº. 018.336.694-87; Márcia Fernanda Tapajós Tavares, brasileira, casada, Assessora do
Secretário do Tesouro Nacional, portadora da carteira de identidade RG nº. 2.461.240-SSP/DF, inscrita no CPF/
MF sob o nº. 645.562.121-20 e José Antônio Lima Tenório, brasileiro, casado, administrador, portador da
carteira de identidade RG nº. 688.822 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 146.436.341-20; todos residentes
e domiciliados na Cidade de Brasília – DF. E, como respectivos suplentes reeleger o Sr. Carlos José Rolim de
Mello, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.661.037-SSP/SP inscrito no CPF/
MF sob o n°075.711.958-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, eleger a Sra. Ronise Pereira
Lopes, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº. 2874153 –
SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº. 647.190.061-91, residente e domiciliada na cidade Brasília – DF, e reeleger
o Sr. Linaldo Miranda Malveira Alves, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº. 18.618 e
no CPF/MF sob o nº. 704.442.261-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF. (4) Aprovar a proposta
de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2012 no montante de
até R$ 1.089.114,00 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e catorze reais), sendo que em relação
aos membros do Conselho Fiscal, a remuneração mensal individual será no valor de R$ 2.720,00 (dois mil,
setecentos e vinte reais). Atesto que as deliberações acima transcritas são fiéis ao original da ata arquivada
na Sede da Companhia. Paula Mattos Lucchetti – Secretária da Reunião. JCDF nº. 20120461722 - Protocolo:
12/046172-2 de 15/06/2012 – Luiz Fernando P. de Figueiredo - Secretário Geral.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2012, Empresas, p. B3.




