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Inovação Aporte total, que soma
US$ 40 milhões, inclui a PagPop

Intel Capital
investe em
dez novatas;
uma no Brasil

D I V U LG A Ç Ã O

Arvind Sodhani, da Intel Capital: nível de investimentos foi mantido, apesar do cenário global instável, porque inovação é a chave para a redução de custo s

Cibelle Bouças
De Huntington Beach, Califórnia

A Intel Capital, braço de investi-
mentos do grupo Intel, anunciou
ontem investimento de US$ 40 mi-
lhões em dez companhias novatas
no mundo, sendo quatro nos Esta-
dos Unidos, duas na China, uma no
Brasil, na Índia, na Coreia do Sul e em
Taiwan. As companhias que recebe-
ram os recursos são Box, Hungama,
Jelli, Lifo Interactive, N e u A e r, Tier 3,
Tr a n s m e n s i o n , UUCun, Focal Tech e
a brasileira Pa g Po p.

No mundo, a Intel Capital in-
vestiu este ano US$ 250 milhões
em participações em 45 empre-
sas novatas, quatro delas no Bra-
sil. A companhia tem em seu
portfólio 400 empresas inician-
tes, disse Arvind Sodhani, presi-
dente da Intel Capital e vice-pre-
sidente executivo da Intel. A me-
ta para o ano é chegar a US$ 500
milhões em aportes.

“Decidi manter o mesmo nível
de investimentos, apesar do cená-
rio econômico global instável,
porque inovação é a chave para a
redução de custos, e a melhora da
economia e a inovação precisam
de investimentos contínuos”, dis-
se Sodhani. De acordo com o exe-

cutivo, 23 aportes do total deste
ano (ou 58%) foram realizados fo-
ra dos Estados Unidos, sobretudo
em países emergentes, o que con-
firma a estratégia anunciada pela
Intel Capital de reforçar sua atua-
ção nessas regiões.

“O Brasil é o terceiro mercado
mundial em computadores para
a Intel e tem uma importância
muito grande para nós”, disse
Dave Thomas, diretor da Intel Ca-
pital para América Latina. De
acordo com o executivo, há mui-
tas oportunidades de novos ne-
gócios no país.

Em meio às oportunidades, a
Intel Capital decidiu investir na
PagPop, empresa de pagamento
com sede em Ribeirão Preto, no
interior de São Paulo. A compa-
nhia recebeu aporte na categoria
serie A, que vai de US$ 2 milhões
a US$ 10 milhões.

A PagPop desenvolveu um sis-
tema de pagamentos que permi-
te a profissionais liberais receber
com cartões de crédito usando o
celular. A empresa desenvolveu
um pequeno leitor de cartões
que pode ser acoplado em smart-
phones. Para pessoas que pos-
suem aparelhos celulares co-
muns, é possível entrar em con-

tato com uma central de atendi-
mento, digitar os dados do car-
tão e efetuar a transação.

A companhia iniciou o ano
com 4 mil usuários e já conta
com 20 mil. Márcio Campos, exe-
cutivo-chefe da PagPop, disse
que a meta é atingir de 400 mil a
500 mil usuários em três anos. Há
poucos meses, fechou um acordo
com a empresa Inspiração Cos-
méticos, que trabalha com a ven-
da direta de produtos de beleza e
tem 100 mil revendedoras cadas-
tradas. “A empresa cresce de uma
maneira acelerada e precisava de
um novo sócio para reforçar a es-
trutura e garantir a continuidade
desse crescimento”, disse Cam-
pos ao Va l o r .

A PagPop já havia recebido es-
te ano um aporte da brasileira
Cetus Investimento. A expectati-
va da companhia é fechar mais
um acordo de investimento até o
fim do ano. “O serviço financeiro
envolve muito dinheiro, exige
muita credibilidade, exposição e

segurança. O apoio de uma mar-
ca forte pesa no negócio”, disse
Campos. A companhia ganhou
um prêmio do Sillicon Valley
Bank e fez uma apresentação de
sua operação a investidores do
Vale do Silício, na Califórnia. A
partir de então, começou a nego-
ciar com a Intel Capital.

A PagPop atua como uma faci-
litadora para profissionais libe-
rais. Sua receita é obtida com a
cobrança de mensalidade (R$
19,90) mais taxas e spread (dife-
rença entre o custo da transação
e o valor pago pelo cliente). Co-
mo diferencial, a companhia ofe-
rece para profissionais liberais e
pequenas empresas a antecipa-
ção de recebíveis para vendas a
prazo. Se o cliente vai pagar, por
exemplo, R$ 1 mil dividido em
dez parcelas, a empresa antecipa
esse pagamento ao vendedor
com um desconto equivalente a
trazer a valor presente o preço
das parcelas no futuro. “Essa ope-
ração eleva o nosso valor de mer-

cado, mas também exige mais ca-
pital para operar”, disse Campos.

Com sede em Ribeirão Preto e
um centro de tecnologia no Rio de
Janeiro, a PagPop tem 30 funcioná-
rios. A companhia agora estuda a
implantação de um escritório co-
mercial em São Paulo e, futura-
mente, expandir a operação para
outros países da América Latina.

O investimento agora anun-
ciado é o quarto que a Intel Capi-
tal faz no país este ano. O grupo
já havia investido na Minha Vida,
Pixeon e Elike. A Intel Capital
atua no país desde 1999. Desde
então, investiu mais de US$ 75
milhões em 26 empresas.

Em duas décadas, a Intel Capi-
tal destinou US$ 10,7 bilhões em
investimentos para 1.257 com-
panhias. Do total, 201 abriram
capital em bolsas de valores e
308 foram adquiridas ou partici-
param de fusões. Sodhani disse
que a empresa manteve neste
ano o interesse em investir em
mercados nos quais ainda não

atuava, sobretudo em econo-
mias emergentes. A companhia
abriu escritórios na Espanha e
em Gana, realizou dois investi-
mentos na França e também fez
aportes em Singapura, em
Taiwan e na Suécia.

Paul Otellini, presidente da In-
tel, afirmou que o grupo preten-
de manter os esforços para incre-
mentar os investimentos em paí-
ses emergentes, apesar de o custo
da operação nos Estados Unidos
estar mais baixo que em países
como China e Índia. “A China é o
maior mercado de computado-
res do mundo para a Intel. Ter
uma operação no país reforça a
marca e permite aumentar a par-
ticipação nesse mercado”, afir-
mou. Segundo Otellini, a Intel
deverá reforçar seus aportes no
mercado americano, pois a taxa
de juros, os custos trabalhistas e a
inflação estão mais baixos que
em economias emergentes.

A repórter viajou a convite da Intel Capital

GB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.527.900/0001-42 - NIRE 33300268464

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2012.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 17 de setembro de 2012, às 09:00 horas, na sede da GB
Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Afrânio de Melo Franco, nº 135, 5º andar, parte, Leblon (“Companhia”). 2. Publicações e Presenças:
Face à presença de acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia, foram dis-
pensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A. Presente,
ainda, o Sr. Antônio Luiz Feijó Nicolau, representante da empresa especializada APSIS Consultoria e
Avaliações Ltda. 3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. José Formoso Martínez, que convidou
o Sr. Isaac Berensztejn para atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: I. Proposta de Cisão Parcial,
Seguida de Incorporação: (a) exame, discussão e aprovação do “Protocolo e Justificação de Cisão
Parcial do Patrimônio Líquido da GB Empreendimentos e Participações S.A. com Versão do Acervo
Cindido para a EG Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 17 de setembro de
2012 entre as administrações da Companhia e da EG Participações S.A., sociedade por ações com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó, nº 166, 16º andar (parte), CEP
20060-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.637.676/0001-68 (“EGPar”), que estabelece os termos e
condições da proposta de cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia com versão da parcela a
ser cindida para a EGPar (“Operação”); (b) ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria
e Avaliações Ltda., que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio líquido a ser cindido (“Acervo Cin-
dido”) da Companhia para fins da Operação; (c) aprovação do laudo de avaliação do acervo cindido da
Companhia; (d) aprovação da Operação, na data base de 31/07/2012 (“Data-Base”), nos termos do
Protocolo e Justificação, com a consequente alteração do capital social da Companhia no montante de
R$ 74.417.397,23 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e noventa e sete
reais e vinte e três centavos), mediante a extinção de 12.436.716 (doze milhões, quatrocentas e trinta e
seis mil, setecentas e dezesseis) ações de emissão da Companhia, sendo 8.846.136 (oito milhões, oi-
tocentas e quarenta e seis mil cento e trinta e seis) ações ordinárias e 3.590.580 (três milhões, quinhen-
tas e noventa mil, quinhentas e oitenta) ações preferencias; e (e) autorização para que a Diretoria da
Companhia pratique todos os atos necessários à implementação e formalização da Operação. II. Pro-
posta de Aumento de Capital: (a) aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia,
no montante de R$ 832.574.999,43 (oitocentos e trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro
mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), mediante a emissão de 53.170.741
(cinquenta e três milhões, cento e setenta mil, setecentos e quarenta e uma) novas ações, sendo
42.623.486 (quarenta e dois milhões, seiscentas e vinte e três mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações
ordinárias e 10.547.255 (dez milhões, quinhentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e cinco)
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 20,225716554
por ação, fixado, nos termos do artigo 170, §1º, da Lei das S.A., levando-se em conta o valor do patri-
mônio líquido da ação, já contabilizado os efeitos da Operação, e a perspectiva de rentabilidade futura
das ações, sendo certo que, do preço de emissão de cada ação: (i) R$ 15,658517895 serão destinados
à conta de capital social da Companhia; e (ii) R$ 4,567198659 serão destinados à conta de reserva de
capital da Companhia; (b) ratificação da indicação e nomeação da APSIS Consultoria e Avaliações
Ltda., contratada para proceder à avaliação contábil de bens a serem conferidos ao capital social da
Companhia por ocasião do seu aumento de capital; e (c) aprovação do laudo de avaliação preparado
pela APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. III. Proposta de Alteração do Estatuto Social da Compa-
nhia: (a) aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para contemplar as
mudanças aprovadas nos itens acima; e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Delibe-
rações: (A) Aprovado que esta ata seja lavrada sob a forma de sumário na forma do artigo 130, §1º, da
Lei das S.A. (B) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas
nesta Assembleia, uma vez que são de inteiro conhecimento dos presentes, os acionistas resolveram: I.
Aprovação da Operação: (a) Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual, após lido e rubricado pelos
presentes, passou a constituir o Anexo I à presente ata. (b) Ratificar a nomeação e contratação da
APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua
da Assembleia, nº35, 12º andar, Centro, registrada no Conselho Regional de Contabilidade/RJ sob o n.º
005112/O-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Apsis Consultoria e Avaliações
Ltda.”), que elaborou o laudo de avaliação do acervo cindido da Companhia a valor contábil na data-
-base de 31 de julho de 2012 (“Laudo de Avaliação do Acervo Cindido”). (c) Aprovar o Laudo de Avalia-
ção do Acervo Cindido, conforme anexo ao Protocolo e Justificação. (d) Aprovar a Operação, com a
versão do Acervo Cindido da Companhia à EGPar, nos exatos termos e condições previstos no Proto-
colo e Justificação. Em decorrência da Operação, e nos termos do Protocolo e Justificação, o capital
social da Companhia será reduzido em R$74.417.397,23, (setenta e quatro milhões, quatrocentos e
dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) passando de R$349.294.290,36
(trezentos e quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa reais e
trinta e seis centavos) para R$274.876.893,13 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e seten-
ta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e treze centavos), mediante a extinção 12.436.716 (doze
milhões, quatrocentas e trinta e seis mil, setecentas e dezesseis) ações de emissão da Companhia,
sendo 8.846.136 (oito milhões, oitocentas e quarenta e seis mil cento e trinta e seis) ações ordinárias e
3.590.580 (três milhões, quinhentas e noventa mil, quinhentas e oitenta) ações preferenciais, de modo
que o capital social da Companhia passa a ser de R$ 274.876.893,13 (duzentas e setenta e quatro mi-
lhões, oitocentas e setenta e seis mil, oitocentas e noventa e três reais e treze centavos), dividido em
45.937.724 (quarenta e cinco milhões, novecentas e trinta e sete mil, setecentas e vinte e quatro) ações,
sendo 10.612.011 (dez milhões, seiscentas e doze mil e onze) ações ordinárias e 35.325.713 (trinta e
cinco milhões, trezentas e vinte e cinco mil, setecentas e treze) ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal. (e) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações acima tomadas. II. Aprovação da Proposta de aumento de capital: (a)
Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 832.574.999,43
(oitocentos e trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais
e quarenta e três centavos), mediante a emissão de 53.170.741 (cinquenta e três milhões, cento e se-
tenta mil, setecentos e quarenta e uma) novas ações, sendo 42.623.486 (quarenta e dois milhões,
seiscentas e vinte e três mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 10.547.255 (dez milhões,
quinhentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 20,225716554 por ação, fixado, nos termos do artigo
170, §1º, da Lei das S.A., levando-se em conta o valor do patrimônio líquido da ação, já contabilizado os
efeitos da Operação e a perspectiva de rentabilidade futura das ações, sendo certo que, do preço de
emissão de cada ação: (i) R$ 15,658517895 serão destinados à conta de capital social da Companhia;
e (ii) R$ 4,567198659 serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia. (i) As ações ora
emitidas são totalmente subscritas pela acionista Embratel Participações S.A., e integralizadas, na pre-
sente data, por meio da conferência ao capital da Companhia de 40.928.390 (quarenta milhões, nove-
centas e vinte e oito mil, trezentas e noventa) ações ordinárias e 12.242.351 (doze milhões, duzentas e
quarenta e duas mil, trezentas e cinquenta e uma) ações preferenciais, nominativas, escriturais, e sem
valor nominal, de emissão da NET Serviços de Comunicação S.A., sociedade anônima de capital aber-
to com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1356, 1º andar, Chácara Santo
Antônio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.108.786/0001-65 (“NET”), conforme Boletim de Subscrição
que constitui o Anexo II à presente ata, com o objetivo de consolidar na GB os investimentos que a
Embratel Participações S.A. e as demais sociedades integrantes de seu grupo econômico detêm na
NET. (ii) Os demais acionistas da Companhia, presentes à assembleia, renunciaram expressamente ao
seu direito de preferência para subscrição de parte das ações ora emitidas, manifestando expressa
concordância com todos os termos do aumento de capital aprovado. (b) Ratificar a nomeação da APSIS
Consultoria e Avaliações Ltda., previamente contratada para proceder à avaliação contábil do investi-
mento da Embratel Participações S.A. na NET, correspondente a 40.928.390 (quarenta milhões, nove-
centas e vinte e oito mil, trezentas e noventa) ações ordinárias e 12.242.351 (doze milhões, duzentas e
quarenta e duas mil, trezentas e cinquenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, e
sem valor nominal, a serem conferidas ao capital social da Companhia por ocasião do seu aumento de
capital, nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei das S.A. (c) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela
APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., que avaliou o valor contábil do investimento da Embratel Partici-
pações S.A. correspondente às ações de emissão da NET a serem conferidas à Companhia em
R$ 1.075.416.336,41 (Hum bilhão, setenta e cinco milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e trinta
e seis reais e quarenta e um centavos), e que constitui o Anexo III à presente ata. III. Alteração do Es-
tatuto Social da Companhia: (a) Em razão das deliberações acima, aprovar a alteração do Artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia, que passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.107.451.892,56 (Hum bilhão, cento e
sete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis
centavos), dividido em 99.108.465 (noventa e nove milhões, cento e oito mil, quatrocentas e sessenta e
cinco) ações, sendo 53.235.497 (cinquenta e três milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e
noventa e sete) ações ordinárias e 45.872.968 (quarenta e cinco milhões, oitocentas e setenta e duas
mil, novecentas e sessenta e oito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” (b)
Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos
do Anexo IV à presente Ata. 6. Documentos Arquivados na Companhia: Instrumentos de mandato
outorgados, o Protocolo e Justificação e os laudos de avaliação relativos às deliberações ora aprovadas.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos
presentes. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sem que o fosse feito, foi declarada
encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, aprovada pelos acionistas, foi subscrita pelos
presentes. A) Mesa: Sr. José Formoso Martínez, Presidente e Sr. Isaac Berensztejn, Secretário. B)

Acionistas Presentes: Embratel Participações S.A., Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. –
EMBRATEL e Globo Comunicação e Participações S.A. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2012. Con-
fere com o original, lavrado em livro próprio. José Formoso Martínez - Presidente da Mesa; Isaac Be-
rensztejn - Secretário. Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Patrimônio Líquido da GB
Empreendimentos e Participações S.A. com Versão do Acervo Cindido para a EG Participações
S.A. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os órgãos de administração das
partes abaixo indicadas, de acordo com as disposições aplicáveis da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”): (A) GB Empreendimentos e Participações S.A., socieda-
de por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº
135, 5º andar, parte, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.900/0001-42 (“GB”); e (B) EG Parti-
cipações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente
Feijó, nº 166, 16º andar (parte), CEP 20060-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.637.676/0001-68
(“EGPar”), GB e EGPar doravante também denominadas, em conjunto, como “Partes” e, individualmen-
te, como “Parte”; Firmam o presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GB Empreendimentos
e Participações S.A. com versão da parcela cindida do seu patrimônio líquido (“Acervo Cindido”) para a
EGPar (“Protocolo e Justificação”), em conformidade com os artigos 224, 225 e 229 da Lei das S.A. 1.
Objeto da Operação: 1.1. O presente Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as justifi-
cativas, os termos e as condições da cisão parcial do patrimônio líquido da GB, com a versão do Acervo
Cindido para EGPar, a qual será a sucessora legal de todos os direitos e obrigações dos bens que
compõem o Acervo Cindido (“Operação”). 2. Justificação da Operação: 2.1. A GB é a controladora da
Net Serviços de Comunicação S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade e
Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1356, 1º andar, Chácara Santo Antônio, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 00.108.786/0001-65 (“NET”), e tem por objeto social, exclusivamente, a participação socie-
tária na NET, sendo seus acionistas: (a) a Embratel Participações S.A., sociedade por ações de capital
aberto com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó, nº 166, sala 1687-B,
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.124/0001-12 (“Embrapar”); (b) a Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A. – Embratel, sociedade por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Av. Presidente Vargas, n° 1012, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.486/0001-29
(“Embratel”); e (c) a Globo Comunicação e Participações S.A., sociedade por ações de capital fecha-
do com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, 303, Jardim Botânico,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.865.757/0001-02 (“Globo”). 2.2. A EGPar é uma sociedade controlada
pela Embrapar e que também tem por objeto social, exclusivamente, a participação societária na NET.
2.3. As Partes e seus respectivos acionistas decidiram fazer uma reestruturação envolvendo as partici-
pações acionárias detidas pela Embrapar, por sua controlada Embratel e pela Globo no capital social da
GB e da NET. 2.4. Para tanto, as Partes decidiram realizar a Operação, por intermédio da cisão parcial
do patrimônio líquido da GB, com a versão do Acervo Cindido para a EGPar correspondendo, exclusiva-
mente, às ações de emissão da NET que representam: (a) a totalidade da participação indireta detida
pela Globo no capital social da NET; e (b) uma parcela das participações indiretas detidas pela Embra-
par e pela Embratel no capital social da NET. Passará, portanto, a Globo a deter sua participação indire-
ta na NET por intermédio da EGPar. A participação indireta da Embrapar e da Embratel no capital social
da NET passará a ser dividida entre: (a) a GB, que continuará a controlar a NET diretamente; e (b) a
EGPar, sociedade no âmbito da qual serão regidas as relações entre Embrapar, Embratel e Globo, no
que respeita à NET. A Operação não envolverá uma mudança no controle acionário da EGPar, que
continuará a ser exercido pela Embrapar. 2.5. Ainda como resultado da Operação, a GB passará a ser
uma companhia cujo capital será detido exclusivamente pela Embrapar e pela Embratel, o que possibi-
litará o desenvolvimento mais adequado de suas atividades, com maior racionalização de custos e
melhor aproveitamento das sinergias entre a GB e a NET, a Embrapar e a Embratel. 2.6. Em decorrência
da reestruturação societária implementada pela presente Operação, serão atribuídos à Embrapar, Em-
bratel e Globo proporcionalidades diferentes no capital social da EGPar em relação à participação detida
no Acervo Cindido da GB, na forma do §5º do Artigo 229 da Lei 6.404/76. 3. Do Acervo Cindido: 3.1.
Acervo Cindido. O Acervo Cindido da GB, a ser integralmente vertido para a EGPar, encontra-se devida-
mente descrito no Laudo de Avaliação do Acervo Cindido, conforme definido no item 4.1. abaixo, o qual
corresponde a 21,3050711921% do patrimônio líquido da GB. 4. Da Avaliação do Acervo Cindido,
Data-Base e Peritos: 4.1. Avaliação. O Acervo Cindido foi avaliado, a valor contábil, com base no Balan-
ço Patrimonial da GB levantado em 31 de julho de 2012 (“Data-Base”), pela APSIS Consultoria e Avalia-
ções Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº35,
12º andar, Centro, registrada no Conselho Regional de Contabilidade/RJ sob o n.º 005112/O-9 e inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30, nos termos do artigo 8º da Lei das S.A., contratada ad
referendum das Assembleias Gerais Extraordinárias da GB e da EGPar, para elaboração do laudo de
avaliação do Acervo Cindido (“Laudo de Avaliação do Acervo Cindido”), o qual integra o presente instru-
mento como Anexo I. 4.1.1. De acordo com o Laudo de Avaliação do Acervo Cindido, preparado nos
termos do item 4.1 acima, o valor do Acervo Cindido, na Data-Base, é de R$ 193.349.642,12 (cento e
noventa e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze
centavos). 4.1.2. A contabilização do Acervo Cindido na EGPar será feita da mesma forma e nas mes-
mas contas em que os itens de ativo, passivo e patrimônio líquido estão contabilizados na GB. Para fins
de esclarecimento, o montante em que será alterado o capital social da GB e que será destinado à
conta de capital social da EGPar corresponde a R$ 74.417.397,23 (setenta e quatro milhões, quatrocen-
tos e dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). 5. Alteração do Capital
Social das Partes e Substituição de Ações da GB por Ações da EGPAR: 5.1. Extinção de ações da
GB. Em decorrência da Operação, o capital social da GB passará de R$ 349.294.290,36 (trezentos e
quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa reais e trinta e seis
centavos) para R$274.876.893,13 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
oitocentos e noventa e três reais e treze centavos), o que implicará no cancelamento de 12.436.716
(doze milhões, quatrocentas e trinta e seis mil, setecentas e dezesseis) ações de emissão da GB, sendo
8.846.136 (oito milhões, oitocentas e quarenta e seis mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias e
3.590.580 (três milhões, quinhentas e noventa mil, quinhentas e oitenta) ações preferenciais, todas no-
minativas e sem valor nominal, dentre as quais: (a) 3.551.578 (três milhões, quinhentas e cinquenta e
um mil, quinhentas e setenta e oito) ações preferenciais de titularidade da Embrapar; (b) 39.002 (trinta
e nove mil e duas) ações preferenciais de titularidade da Embratel; e (c) 8.846.136 (oito milhões, oito-
centas e quarenta e seis mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias de titularidade da Globo, represen-
tativas da totalidade da participação desta última no capital da GB. 5.1.1. Em decorrência do cancela-
mento de ações acima, após concluída a Operação, o capital da GB passará a ser dividido em
45.937.724 (quarenta e cinco milhões, novecentas e trinta e sete mil, setecentas e vinte e quatro) ações,
sendo 10.612.011 (dez milhões, seiscentas e doze mil e onze) ações ordinárias e 35.325.713 (trinta e
cinco milhões, trezentas e vinte e cinco mil, setecentas e treze) ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal, sendo: (a) 10.506.141 (dez milhões, quinhentas e seis mil, cento e quarenta e uma)
ações ordinárias e 34.932.591 (trinta e quatro milhões, novecentas e trinta e duas mil, quinhentas e
noventa e uma) ações preferenciais de titularidade da Embrapar; e (b) 105.870 (cento e cinco mil, oito-
centas e setenta) ações ordinárias e 393.122 (trezentas e noventa e três mil, cento e vinte e duas) ações
preferenciais de titularidade da Embratel. 5.2. Relação de Troca. A relação de troca de ações da GB por
ações da EGPar foi fixada em uma ação da EGPar para cada ação da GB. 5.3. Aumento do Capital
Social da EGPar. Em decorrência da versão do Acervo Cindido para a EGPar, o capital social da EGPar
será aumentado em R$ 74.417.397,23 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezen-
tos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), passando de R$ 900,00 (novecentos reais) para R$
74.418.297,23 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e
vinte e três centavos), mediante a emissão de 12.436.716 (doze milhões, quatrocentas e trinta e seis mil,
setecentas e dezesseis) novas ações, sendo 7.040.352 (sete milhões, quarenta mil, trezentas e cin-
quenta e duas) ações ordinárias e 5.396.364 (cinco milhões, trezentas e noventa e seis mil, trezentas e
sessenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 5.4. Substituição de
Ações da GB por Ações de emissão da EGPar. Dentre as ações a serem emitidas pela EGPar em razão
da Operação e conforme relação de troca prevista no item 5.2. acima, bem como levando em conta a
participação das acionistas da GB no Acervo Cindido, conforme item 5.1.1. acima: (a) 3.551.578 (três
milhões, quinhentas e cinquenta e um mil, quinhentas e setenta e oito) ações ordinárias serão atribuídas
à Embrapar; (b) 39.002 (trinta e nove mil e duas) ações ordinárias serão atribuídas à da Embratel; e (c)
3.449.772 (três milhões, quatrocentas e quarenta e nove mil, setecentas e setenta e duas) ações ordi-
nárias e 5.396.364 (cinco milhões, trezentas e noventa e seis mil, trezentas e sessenta e quatro) ações
preferenciais serão atribuídas à Globo, em substituição às ações representativas do capital social da GB
de titularidade destas Partes, que serão extintas em razão da Operação, conforme descrito no item 5.1.
acima. 6. Demais Condições Aplicáveis à Operação. 6.1. Variações Patrimoniais. As variações patri-
moniais relacionadas ao Acervo Cindido ocorridas entre a Data-Base e a data da efetiva conclusão da
Operação serão absorvidas pela EGPar. 6.2. Sucessão em Direitos e Obrigações. A EGPar sucederá a
GB exclusivamente nos direitos e obrigações relacionados ao Acervo Cindido, nos termos deste Proto-
colo e Justificação, do artigo 229, §1º, e do artigo 233, parágrafo único, da Lei das S.A., sem solidarie-
dade com a GB. Dessa forma, quaisquer outros passivos, contingências e obrigações, de qualquer na-
tureza e contraídos a qualquer título pela GB, que não sejam expressamente transferidos à EGPar, em
decorrência da Operação, serão de integral e exclusiva responsabilidade da GB, sem solidariedade da
EGPar. 6.3. Criação de Ações Preferenciais da EGpar. Para fins de possibilitar a Operação nos termos
aqui estabelecidos, a Assembleia Geral da EGPar deverá deliberar pela criação de uma classe de ações
preferencias, sem direito a voto, que terão prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da
companhia, sem direito a prêmio. 6.4. Alteração do Estatuto Social das Partes. Os Estatutos Sociais da
GB e da EGPar serão alterados a fim de refletir a alteração de capital da GB e o aumento de capital da
EGPar previstos, respectivamente, nos itens 5.1. e 5.3. acima, e, no caso do Estatuto Social da EGPar,

a criação de classe de ações preferenciais conforme previsto no item 6.3. acima. 6.5. Atos Societários.
Para apreciação e deliberação a respeito das operações contempladas neste Protocolo e Justificação,
serão realizadas: (a) Assembleia Geral Extraordinária da GB; e (b) Assembleia Geral Extraordinária da
EGPar. 6.6. Implementação. Competirá à administração das Partes praticar todos os atos, registros e
averbações necessários para a implementação da Operação, bem como todas as providências neces-
sárias para a transferência dos bens que compõem o Acervo Cindido da GB para a EGPar. E, por esta-
rem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2012.GB
Empreendimentos e Participações S.A. Por: EG Participações S.A. Testemunhas: Jussara A. Hoelz
Soares, RG: 04935007-7, IFP/RJ; Rosemére de S. Pinto Batista, RG: 5.057.429, IFP-RJ. Anexo IV - ES-
TATUTO SOCIAL: Nome e Duração: Artigo 1º - GB Empreendimentos e Participações é uma socieda-
de por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e
pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e altera-
ções posteriores (“Lei das Sociedades Anônimas”). Sede Social: Artigo 2º - A Companhia tem sua sede
e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 135 –
parte, Leblon, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia
Geral. Objeto Social: Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social, exclusivamente, a participação
societária na Net Serviços de Comunicação S.A., sociedade por ações com sede na Rua Verbo Divino,
nº 1356, 1º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.108.786/0001-
65 (“NET Serviços”). Capital Social e Ações: Artigo 4º - O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 1.107.451.892,56 (Hum bilhão, cento e sete milhões, quatrocentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), dividido em
99.108.465 (noventa e nove milhões, cento e oito mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações, sendo
53.235.497 (cinquenta e três milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e noventa e sete)
ações ordinárias e 45.872.968 (quarenta e cinco milhões, oitocentas e setenta e duas mil, novecentas e
sessenta e oito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Artigo 5º - Cada ação or-
dinária confere ao seu titular o direito de 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 6º -
As ações preferenciais da Companhia não terão direito de voto, mas, em contrapartida, garantirão aos
seus titulares prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia.
Artigo 7º - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de
“Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Companhia emitirá cer-
tificados de ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupados em títulos múltiplos, quando
emitidos, serão assinados por 2 (dois) Diretores da Companhia. Assembleia Geral de Acionistas:
Artigo 8º - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam dis-
cutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 9º - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realiza-
das sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições
do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. Artigo 10 -
As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas pelo Diretor
Presidente da Companhia, quando entender conveniente ou necessário, e ainda a pedido de qualquer
dos Acionistas da Companhia, pedido esse que deverá ser acompanhado da descrição dos assuntos a
serem tratados na Assembleia Geral. Artigo 11 - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei,
as deliberações da Assembleia Geral da Companhia serão tomadas por maioria de votos dos presentes,
não se computando os votos em branco. Artigo 12 - Na hipótese de não ser atingido o quórum mínimo
de deliberação previsto em lei em qualquer Assembleia Geral, a matéria reputar-se-á não aprovada.
Artigo 13 - Sem prejuízo das formalidades previstas na legislação aplicável, os Acionistas da Compa-
nhia deverão ser convocados para as Assembleias Gerais de Acionistas mediante comunicação escrita
enviada com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência da data marcada para sua realização. Parágra-
fo Primeiro - Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais
previstas neste Artigo, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Pará-
grafo Segundo - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
Artigo 14 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente da Companhia e, em sua
ausência, pelo Diretor Superintendente. O Presidente da Assembleia convidará um representante de um
dos acionistas presentes para secretariar os trabalhos, devendo o Presidente da Assembleia abster-se
de registrar qualquer deliberação tomada em desacordo com as disposições de eventual acordo de
acionistas da Companhia arquivado em sua sede, na forma do Artigo 118 da Lei das Sociedades Anô-
nimas. Administração da Companhia: Artigo 15 - A Companhia será administrada por uma Diretoria,
que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispen-
sados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. Parágrafo Primeiro - Os membros da
Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, permanecendo em
seus cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo Segundo - A Diretoria da Companhia delibe-
rará sobre a distribuição entre seus membros da remuneração total estabelecida pela Assembleia Geral.
Artigo 16 - A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, Acionistas ou não, residentes no país,
sendo um o Diretor Presidente e o outro o Diretor Superintendente. Parágrafo Primeiro - Os Diretores
serão eleitos pela Assembleia Geral, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 3
(três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Segundo - No caso de vacância de qualquer dos cargos
da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembléia Geral, a ser convocada em até
30 (trinta) dias da data em que o cargo se tornou vago. Artigo 17 - Compete à Diretoria a representação
da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes
à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto
Social. Artigo 18 - Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e neste estatuto social, além de
outras a serem fixadas na Assembleia Geral que a eleger. Artigo 19 - A representação da Companhia,
passiva ou ativamente, em juízo ou fora dele, será feita por 2 (dois) Diretores, em conjunto, ou por 1 (um)
Diretor em conjunto com um Procurador com poderes especiais, desde que tal Procurador tenha sido
designado por 2 (dois) Diretores. Parágrafo Primeiro - As procurações outorgadas em nome da Com-
panhia, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 (um)
ano. Parágrafo Segundo - Na ausência de determinação de período de validade nas procurações ou-
torgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano.
Artigo 20 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos
de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou
operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras ga-
rantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acio-
nistas. Artigo 21 - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que
o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos presentes,
tendo o Diretor Presidente o voto qualificado em caso de desempate. Conselho Fiscal: Artigo 22 - O
Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante delibe-
ração dos Acionistas, conforme previsto em lei. Artigo 23 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será
composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e por igual número de suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato
previstos em lei. Parágrafo Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida
pela Assembleia Geral que os eleger. Exercício Social e Lucros: Artigo 24 - O exercício social termi-
nará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando se procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial
e da Demonstração de Resultado do Exercício, com observância das prescrições legais, facultada a
apuração de balanços intermediários para distribuição antecipada de dividendos. Artigo 25 – Do lucro
líquido do exercício serão inicialmente deduzidos, se houver, os prejuízos acumulados; o lucro remanes-
cente terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não
excederá 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no
exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o parágrafo pri-
meiro do Artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido serão distribuídos aos acionistas como dividendo mí-
nimo obrigatório, nos termos do art. 202, da Lei n.º 6.404/76; e (c) o saldo, atendidas as disposições
legais e estatutárias, ficará à disposição da Assembleia para destinação específica. Artigo 26 – O divi-
dendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quando a Assembleia Geral assim o deliberar,
sem oposição de quaisquer dos Acionistas presentes. Artigo 27 – Os acionistas, em Assembleia Geral,
e seguindo orientação da Diretoria, poderão deliberar sobre a constituição da Reserva Operacional, que
não excederá a 80% do Capital Social, em importância não superior a 75% do lucro líquido do exercício
ajustado na forma do art. 202 da Lei n.º 6.404/76, com a finalidade de arcar com os custos operacionais
da Companhia e de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou realizar novos investimen-
tos. Liquidação: Artigo 28 – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assem-
bleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Disposi-
ções Finais: Artigo 29 - A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua
sede social, devendo o Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos
seus termos e a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações, conforme previsto no Artigo 118
da Lei das Sociedades Anônimas. Artigo 30 - Em caso de quaisquer omissões do presente Estatuto
Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. Nome: GB Empreendimentos e Participações S.A.. Certifico que o presente foi arquivado
sob o nº 2390339 e data de 26/09/2012. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Empresas, p. B2.




