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I n t e r n et Grupos de vários tamanhos disputam novos nomes de domínio

Endereços da web provocam
febre especulativa nos EUA
Hugo Miller
Bloomberg Businesweek

A internet dá a impressão de
ser um espaço em infinita expan-
são. Mas, na verdade, funciona
mais como um mercado imobi-
liário superpovoado. Os domí-
nios de sites são como endereços
de imóveis. Os melhores bairros
exibem preços mais altos. Há es-
peculadores, às vezes bastante
desonestos, por todos os lados.
Daí a grande importância do lei-
lão, em meados de 2013, de 1,4
mil novos sufixos de internet,
além do “. c o m”. É a primeira
grande expansão de nomes de
domínios de internet desde
2004, o que atrai o interesse de
Google e Amazon.com, assim co-
mo da Donuts, uma empresa
pouco conhecida, de Bellevue,
Washington, que pretende com-
prar o maior número possível de
endereços para, depois, lucrar al-
to licenciando-os.

Esse jogo com os domínios po-
de trazer lucros surpreendentes.
Em 2010, a Clover Holdings, uma
empresa com sede nas ilhas cari-
benhas de São Vicente e Granadi-
nas, pagou US$ 13 milhões pelos
direitos do endereço sex.com, se-
gundo Kieren McCarthy, autor de
um livro sobre a venda. A criação
de sufixos como “. a p p”, “.law ” e
“.financial” deverá atrair todo ti-
po de empresas. A Amazon quer
o sufixo “.book”, enquanto o Go-
ogle solicitou, entre outros, os
sufixos “.ads”, “.buy ” e “. g o o g l e”.

Essas solicitações são encami-
nhadas à Corporação para a Atri-
buição de Nomes e Números na In-
ternet (Icann, na sigla em inglês),

Alguns especuladores tentam
comprar os direitos de nomes que
sejam valiosos para terceiros e, en-
tão, licenciá-los por valores maio-
res. O maior receio é a ciberocupa-
ção, a compra de domínios com o
intuito de que não caiam em mãos
de um concorrente ou de usá-los
para criar sites parecidos à concor-
rência e enganar os consumidores
e minar o desempenho dos rivais.
Embora a ciberocupação seja ile-
gal pela lei de marcas registradas
dos EUA, os tribunais, com fre-
quência, remetem a questão a cor-
tes internacionais reconhecidas
pela Icann, porque muitos casos

envolvem partes estrangeiras.
Nesta rodada de expansão de

domínios da internet, a Donuts
emergiu como a ofertante mais
ativa. A empresa gastou mais de
US$ 56 milhões em solicitações
por 307 novos sufixos, antes do
prazo de encerramento em maio,
superando o Google, com 99, e a
Amazon.com, com 76. O vice-
presidente executivo de assuntos
empresariais da Donuts, Jona-
than Nevett, que também é um
dos quatro fundadores da em-
presa, disse que pretende am-
pliar a própria base de novos do-
mínios que pode licenciar para
empresas e outros consumido-
res. “Este é o espaço mais limita-
do que se pode imaginar”, afir-
mou Nevett, que foi assessor da
Icann e disse estar trabalhando
no atual leilão desde 2005. A Do-
nuts conta com mais de US$ 100
milhões em investimentos de ca-
pital de risco. Entre suas solicita-
ções, fez 140 lances nos quais não
teve concorrentes, por domínios
como “. m o r t g a t e” e “.dentist ”.

Jeffrey Stoler, advogado da Mc -
Carter & English, alertou a Icann
para o fato de que alguns dos
clientes da Donuts podem acabar
voltando-se à ciberocupação, por
ter laços com a Demand Media, de
Santa Monica, Califórnia, cujos
clientes já fizeram algo desse tipo
no passado. Stoler escreveu que o
executivo-chefe da Donuts, Paul
Stahura, foi presidente e diretor de
estratégia da Demand Media, em-
presa que, junto com suas subsi-
diárias, recebeu mais de 20 vere-
dictos negativos de casos de arbi-
tragem envolvendo “m á - f é” ou ci-
berocupação. Esse tipo de proble-

ma pode levar a Icann a impedir
uma empresa de operar domínios,
disse White, o porta-voz da Icann.

A Donuts tem acordo para ven-
der 107 de seus principais domí-
nios à Demand Media, de acordo
com informe à imprensa divulga-
do pela Demand Media em junho.
“A Donuts e seus principais execu-
tivos são, pelas diretrizes de elegi-
bilidade estabelecidas pela Icann,
inadequados e inelegíveis para
participar ” do processo de lances,
escreveu Stoler, em carta à Icann
em julho. Solter não quis comen-
tar se ele representa ofertantes
concorrentes pelos domínios de
internet. “Não temos dúvida sobre
a elegibilidade da Donuts como
s o l i c i t a n t e”, escreveu Stahura em
e-mail. “A carta tenta fazer uma li-
gação que não existe.”

O vice-presidente executivo da
Demand Media, Dave Panos, con-
testou as reclamações de Stoler em
uma carta à Icann enviada em se-
tembro, sustentando que estavam
“repletas de afirmações falsas e in-
formações erradas”. A empresa de
Panos é distinta da Donuts e as
duas não têm relação acionária, se-
gundo Brian Jacobs, fundador da
Emergence Capital Partners, uma
das investidoras na Donuts. Além
dos 107 domínios que pretende
comprar da Donuts, a Demand
Media também fez solicitação à
Icann, sob seu próprio nome, de
dezenas de outros domínios.

White não quis comentar o caso
da Donuts porque a Icann não faz
comentários sobre requerentes es-
pecíficos, mas afirmou que o gru-
po vai monitorar de forma rigoro-
sa cada um dos 1.930 solicitantes.
(Tradução de Sabino Ahumada)

Tentativa da
desconhecida Donuts de
comprar 307 extensões
causa preocupação
no mercado

uma organização sem fins lucrati-
vos em Los Angeles que coordena
o sistema de endereços na internet
desde que o governo dos Estados
Unidos privatizou a tarefa há mais
de dez anos. A Icann, que se finan-
cia com o registro dos domínios,
prepara-se para lançar 1,4 mil no-
vos sufixos. O grupo cobra
US$ 185 mil de cada solicitação
(um bom trabalho, caso se consiga
entrar nisso). Depois que a Icann
conclui o processo de classificação,
caso dois ou mais solicitantes qua-
lificados não cheguem a acordo
para usar em conjunto, por exem-
plo, o sufixo “.school” ou o “. h o r s e”,
então, quem fizer o maior lance
ganha, segundo o porta-voz da
instituição, Brad White.

Guerra de preços
afeta operadoras
móveis na França
Te l efo n i a
Moacir Drska
De São Paulo

A SFR , unidade francesa de te-
lefonia móvel do grupo de mí-
dia e telecomunicações Vivendi,
pode cortar 1,1 mil postos de
trabalho, à medida que as con-
dições do mercado tornaram-se
mais difíceis para a companhia
depois que a operadora Iliad
(ILIAF) lançou serviços móveis
de baixo custo neste ano, infor-
mou o jornal “Les Echos” ontem,
citando uma fonte integrante do
sindicato da categoria.

A companhia — que poderá

apresentar um plano de cortes
para os sindicatos amanhã —
também planeja anunciar a cria-
ção de 300 novos postos de tra-
balho, disse o jornal, citando Va-
nessa Jereb, do UNSA, um sindi-
cato francês.

Em janeiro, a operadora mó-
vel Free Mobile deu início a uma
guerra de preços na França com
a oferta única de um chip (SIM
Card) a partir de € 2 (US$ 2,60)
por mês. As outras duas opera-
doras de telefonia móvel no
país, a Bouygues Telecom e a
Orange, da  France Telecom, tam-
bém disseram que os novos ser-
viços afetaram suas vendas.
(Com Dow Jones Newswires)

SECRETARIA DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO 510/2012-SMS.G, processo 2012-0.268.219-3,
destinado à Contratação de prestação de serviços de locação de veículos
com motorista, combustível e manutenção para suprir as necessidades de
SMS e COVISA, para a Divisão Administrativa/Contratos, de SMS.G,
do tipo menor preço. A sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas
do dia 7 de dezembro de 2012, a cargo da 4ª Comissão Permanente de
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde,
na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP -
CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de
reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município
de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

All Ore Mineração S.A.
(“Companhia”) CNPJ/MF nº 10.345.009/0001-98 - NIRE 35.300.362.462

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Setembro de 2012
1. Data, Hora e Local. Em 24 de setembro de 2012, às 14:00h, horário de São Paulo, por meio de comunicação remota. 2. Convocação e
Presença. Presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficando dispensadas as formalidades
de convocação nos termos do item 5.6.2 do Estatuto Social da Companhia.Presente também o Sr.Gerson Luiz Petterle, Diretor Presidente da
Companhia. 3. Composição da Mesa. (i) Presidente: Sr. Dirk Adamski e (ii) Secretário: Sr. Gerson Luiz Petterle. 4. Deliberações Tomadas
por Unanimidade de Votos dos Conselheiros. 4.1. Destituição de Diretor da Companhia. É aprovada neste ato a destituição imediata da
Sra. Rita de Cássia Lo Sciuto, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG n° 12.322.934 (SSP/SP), inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 038.435.018-66, residente e domiciliada na Avenida Higienópolis,
101, Apto.22, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01238-001, do cargo de diretora administrativa da Companhia, nos termos
do item 5.5(ii) do Estatuto Social da Companhia. 4.2. Eleição de Membros da Diretoria. São eleitos neste ato: (i) como Diretor de Operações,
o Sr. Luís Alberto Alves, brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da Cédula de Identidade RG n° M-1.126.136 (SSP/MG), inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 186.424.706-15, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro,
1881, Apto. 701, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30160-042, com mandato de 3 (três) anos contados da data da
respectiva investidura, sendo admitida a reeleição; e (ii) como Diretor sem designação específica, o Sr. Fabio José Assumpção, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.199.393-7 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 170.051.068-14, residente e domiciliado na Rua Ana Alvim, 42, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, CEP 04710-100, com mandato de 3 (três) anos da data da respectiva investidura, sendo admitida a reeleição. 4.2.1. Investidura.
Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas de reuniões
da Diretoria, conforme determina o artigo 149 da Lei n° 6.404/76, quando farão todas as declarações de desimpedimento exigidas pelo artigo
147 da Lei n° 6.404/76. 4.2.2. Remuneração. Os Diretores ora eleitos terão remuneração fixada em conformidade com os termos dos seus
respectivos Contratos de Prestação de Serviços a serem celebrados com a Companhia, cujas minutas foram aprovadas pelos Conselheiros.
Os Conselheiros aprovam todos os termos e condições de referidos Contratos de Prestação de Serviços e autorizam a sua celebração por
qualquer dos diretores da companhia, agindo isoladamente. 4.3. Aprovação de Contratos. Os membros do Conselho de Administração da
Companhia aprovam a celebração, por qualquer dos diretores da companhia, agindo isoladamente, dos seguintes contratos, cujos termos e
condições foram aprovados pelo Conselho de Administração: (i) Contrato de Opção de Subscrição ou Aquisição de Ações de Emissão da All
Ore Mineração S.A., entre a Companhia e Luís Alberto Alves; (ii) Contrato de Opção de Subscrição ou Aquisição de Ações de Emissão da
All Ore Mineração S.A., entre a Companhia e Fábio José Assumpção; e (iii) Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços e Contrato de
Opção de Subscrição ou Aquisição de Ações de Emissão da All Ore Mineração S.A., ambos entre a Companhia e Marco Henrique Ortega
de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.339.066-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
nº 074.032.698-88, residente e domiciliado na Rua Gaspar Moreira, nº 215, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05505-000.
5. Encerramento. Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Heinz-Gerd Stein - Conselheiro Presidente; Dirk Adamski - Conselheiro 1º Vice-
Presidente e Presidente de Mesa;Marcelo Henrique de Campos Silva - Conselheiro Independente;e Gerson Luiz Petterle - Secretário de Mesa.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Gerson Luiz Petterle - Secretário de Mesa. JUCESP nº 500.773/12-9 em 19/11/2012.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Análises aprofundadas
sobre um mercado promissor
A indústria de laticínios moderniza-se e apresenta grande potencial de crescimento.
Valor Análise Setorial Indústria de Laticínios traz um estudo abrangente sobre
perspectivas, oportunidades e outros temas estratégicos desse setor. Garanta o acesso
às informações que apoiam suas melhores decisões e levam aos melhores negócios.

Valor Análise Setorial Indústria de Laticínios

Acesse e adquira seu estudo:
http://setorial.valor.com.br
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Principais Tópicos

Perfis das Empresas

• Perspectivas
e investimentos

• Desempenho.
• Balança comercial
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• Exportações
• Indústria de
produtos lácteos

• Segmentos de mercado
• Canais de distribuição
• Panorama mundial

BRF – Brasil Foods
Danone
Frimesa
Itambé
Laticínios Bela Vista
Laticínios Jussara
Nestlé
Vigor
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Empresas, p. B2.




