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S of twa re Com parcerias, companhia tenta reforçar
oferta de conteúdos para ultrabooks e smartphones

Intel investe para
estimular brasileiros
a criar aplicativos

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Nuno Simões, diretor de software da Intel no Brasil, vê muitas oportunidades para crescer na área de software

Cibelle Bouças
De São Paulo

Mitikazu Lisboa, executivo-che-
fe da Hive Digital Media, começou
a desenvolver em outubro inova-
ções em seus jogos para aproveitar
as novas funções do ultrabook —
notebooks ultrafinos, com bateria
de longa duração e alta capacida-
de de desenvolvimento promovi-
dos pela Intel e que começam a
chegar ao país este ano. “A função
multitoque [que permite realizar
vários comandos ao mesmo tem-
po com toques simultâneos na te-
la] abriu um novo horizonte para o
mercado de jogos”, disse Lisboa.

A Hive Digital Media é uma en-
tre 400 empresas brasileiras de
software que vêm ganhando mais
atenção da Intel. Maior fabricante
mundial de semicondutores, a
companhia reforçou este ano a sua
divisão de software no país para
acompanhar o crescimento do se-
tor. “O Brasil é o terceiro maior
mercado de computadores no
mundo e há muitas oportunida-
des na área de software”, afirmou
Nuno Simões, diretor de software
da Intel no Brasil. Com base em
uma pesquisa interna da Intel, ele
disse que dos cem aplicativos para
iPhone e iPad mais baixados no
mundo, 24 são brasileiros.

O diretor também cita um rela-
tório da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desen-
volvimento (Unctad) mostrando
que o país gasta 12% de sua econo-
mia com software e serviços de tec-
nologia. Outro relatório, do Evans
Data Group, informa que existem
no país em torno de 300 mil desen-
volvedores de software, número
projetado para 500 mil até 2015.

A Intel não informa o valor in-
vestido na área de software no Bra-
sil, mas Simões disse que é um
aporte “s i g n i f i c a t i v o” e que inclui a
realização de eventos para desen-
volvedores de software e a amplia-
ção dessa área de negócios de dois
profissionais para 16 este ano. No
mundo, a divisão concentra 13 mil
funcionários e é formada por três
empresas. A mais nova é a McAfee,
companhia de segurança adquiri-
da pela Intel em 2010 por US$ 7,7
bilhões. A Wind River, especializa-
da em softwares para dispositivos
móveis, foi comprada pela Intel
em 2009 por US$ 887 milhões. A
mais antiga é a H av o k , focada em
tecnologias 3D para videogames e
adquirida pela Intel em 2007.

O negócio de software da Intel
registrou crescimento de 608% na
receita global do ano passado, pa-
ra US$ 1,87 bilhão, ante US$ 264
milhões em 2010. O prejuízo ope-

racional na área chegou a US$ 32
milhões, ante US$ 175 milhões no
ano anterior, ainda sob o impacto
da absorção de custos com a aqui-
sição da McAfee.

No mundo, a Intel tem redobra-
do esforços para estimular o de-
senvolvimento de aplicativos para
ultrabooks e smartphones com
sua tecnologia. A companhia do-
mina a área de chips para compu-
tadores, mas perde a disputa em
dispositivos móveis para a britâni-
ca ARM. Os processadores Intel pa-
ra tablets e smartphones são usa-
dos globalmente em alguns mo-
delos das fabricantes Motorola,
Orange, Megafon, L e n o v o, L av a e
ZTE. No Brasil, só um modelo de
smartphone é vendido com chip
da Intel, lançado pela Motorola.
Mas a expectativa, disse Simões, é
que outros dispositivos sejam tra-
zidos ao país por fabricantes como
Motorola, Lenovo e ZTE.

Para crescer na área de dispositi-
vos móveis, a Intel fez investimen-
tos pesados nos últimos anos, in-
cluindo a criação, em 2011, de um
fundo de US$ 300 milhões para fi-
nanciar projetos com ultrabooks.

“A companhia se esforça agora
para proporcionar aos brasileiros o
mesmo ambiente que existe no ex-
terior, para que os produtos novos
cheguem ao país já com aplicativos

e conteúdos, ao mesmo tempo em
que são lançados mundialmente”,
afirmou Simões. Para isso, oferece
treinamentos aos desenvolvedores
de software, além de antecipar a
eles equipamentos que só serão
lançados no próximo ano, para que
produzam aplicativos adaptados
aos novos modelos. “Existem no
país 70 mil empresas de software e
temos contato estreito com 400. A
meta é atrair o máximo possível de
d e s e nv o l v e d o r e s ”, disse.

O principal interesse da Intel es-
te ano foi estimular desenvolvedo-
res de software a criar aplicativos

que aproveitem características
inovadoras do ultrabook, como a
tela multitoque. Para o próximo
ano, a meta é iniciar o desenvolvi-
mento de aplicativos que funcio-
nem em ultrabooks com duas telas
(com possibilidade de exibição de
uma imagem diferente em cada
uma) e que tenham funções de re-
conhecimento de voz.

Simões disse que a tecnologia
desenvolvida por essas empresas
serve como base para que a Intel
possa desenvolver novos processa-
dores, capazes de atender a de-
mandas criadas por essas compa-

nhias de software.
O executivo não descarta a pos-

sibilidade de a Intel adquirir tec-
nologias inovadoras desenvolvi-
das no país. “Existe a possibilidade
de investir, por meio da Intel Capi-
tal, em projetos que nos interes-
s a m”, afirmou. Ele cita os casos da
Pixeon, “s t a r t u p” que desenvolve
sistemas para gestão de imagens
médicas, e da Fa s h i o n . m e , rede so-
cial de moda, que apresentaram
seus trabalhos em fóruns realiza-
dos pela divisão de software da In-
tel e receberam aportes da Intel Ca-
pital recentemente.
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Reporting to the Managing Director and indirectly to
USA, the attributions will be to:

• Establish financial and accounting policies and
procedures in order to effect the proper coordination
and orientation of financial and accounting activities;

• Assure the maintenance of high quality financial records
and controls over processing and recording of all
transactions;

• Be responsible for the timely and accurate preparation
of the financial statements for Company and its
subsidiaries (monthly, quarterly and annual reporting
requirements);

This position requires a degree in Accounting/
Finance with a CPA (or Brazilian equivalent)
or advanced degree, work experience with
Manufacturing/Operations accounting background,
and a strong communications skill. Must be fluent
in English with strong knowledge of Brazilian
statutory financial and tax reporting requirements.

Candidates must send CV through www.michaelpage.com.br, with the reference FACO117892
CVs will be reviewed by Aron Felipe
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• Be responsible for treasury function, coordinating
and overseeing all tax reporting (income, business
and payroll taxes) and cash management;

• Be responsible for long-range planning of cash
requirements and budgeting.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de dezembro de 2012
Local, hora e data: Aos quatro dias do mês de dezembro de 2012, às 20 horas, na sede social da Marfrig Alimentos S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco A, 5º andar, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presenças: Convocação regularmente enviada a todos os
Conselheiros da Companhia. Presentes os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio Maciel
Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David G. McDonald. Presentes os membros efetivos do
Conselho Fiscal, os Srs. Roberto Lamb, Peter Vaz da Fonseca e Marcílio José da Silva na discussão das matérias de sua
competência. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. Ordem do dia:
Deliberar sobre (i) aprovação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, mediante a
emissão de ações ordinárias a serem distribuídas em oferta pública primária de distribuição no Brasil e com esforços de
venda no exterior; (ii) fixação do preço de emissão das ações objeto do aumento de capital social e respectiva justificativa;
(iii) exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição das novas ações ordinárias; (iv)
determinação da forma de subscrição e integralização das ações a serem emitidas; (v) determinação dos direitos que as
ações a serem emitidas conferirão a seis titulares; (vi) aprovação do Prospecto Definitivo utilizado na distribuição pública,
bem como do respectivo Final Offering Circular; e (vii) destinação dos recursos a serem auferidos pela Companhia em
decorrência do aumento de capital. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração apreciaram a matéria
constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem reservas, deliberaram: (i) foi aprovado o aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$924.000.000 (novecentos e vinte
e quatro milhões de reais), mediante a emissão de 115.500.000 (cento e quinze milhões e quinhentas mil) novas ações
ordinárias (“Ações da Oferta”), todas nominativas escriturais e sem valor nominal, que serão objeto de distribuição pública
primária a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com a
Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, e com o convênio para adoção do Procedimento Simplificado firmado
entre a CVM e a Associação Brasileiras das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), sob a coorde-
nação do Bank of America Merrill Lynch BancoMúltiplo S.A. (“BofAMerrill Lynch”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco
BBI”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder” e, em conjunto com o BofA Merrill Lynch e o Bradesco BBI, “Coor-
denadores Globais”), do BB-Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”), do Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
(“Deutsche Bank”), e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com os Coordenadores Globais, o
BB Investimentos e o Deutsche Bank, “Coordenadores da Oferta”), com a participação do Banco BNP Paribas do Brasil
S.A. (“BNP Paribas” ou “Coordenador Contratado”) e de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários e de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”)
para participar da Oferta de Varejo e da Oferta Prioritária, com esforços de colocação das Ações, exclusivamente, junto a
investidores não institucionais, bem como outras instituições financeiras contratadas para participar da Oferta (“Institui-
ções Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e com o Coordenador Contratado, “Instituições
Participantes da Oferta”). Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos
da América pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, o Bradesco Securities, Inc., o Itau BBA USA Securities,
Inc., o Banco do Brasil Securities LLC, o Deutsche Bank Securities Inc., o Santander Investments Securities Inc. e o BNP
Paribas Securities Corp. (“Agentes de Colocação Internacional”), e demais instituições financeiras a serem contratadas,
exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América
(qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A (“Regra 144A”), editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado
(“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, que não os Estados
Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não
constituídos de acordo com as leis daquele país (non U.S. Persons), de acordo com a legislação vigente no país de domi-
cílio de cada investidor e com base na Regulation S (“Regulamento S”) no âmbito do Securities Act, editada pela SEC
(“Investidores Institucionais Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Institucionais Estran-
geiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada (“Lei 4.131”) ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme
alterada (“Resolução CMN 2.689”), e da Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 325”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das
Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC (“Oferta”); (ii) foi
aprovado que do montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta, R$739.200.000,00 (setecentos e trinta
e novemilhões e duzentos mil reais) serão destinados para a conta de capital social, o qual passará de R$4.061.478.051,00
(quatro bilhões, sessenta e ummilhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cinquenta e um reais) para R$4.800.678.051,00,
(quatro bilhões, oitocentos milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cinquenta e um reais), e R$184.800.000,00 (cento e
oitenta e quatro milhões e oitocentos mil reais) será destinado para a conta de reserva de capital; (iii) foi aprovado o preço
de emissão das Ações da Oferta de R$8,00 (oito reais) por ação, com base no resultado do procedimento de coleta de
intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelos Coordenadores da Oferta, em conformi-
dade com o artigo 44 da Instrução CVM 400, e de acordo com o artigo 170, § 1°, III da Lei 6.404/76, de modo que tal preço
não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia; (iv) foi aprovada a exclusão do direito de pre-
ferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações da Oferta, em conformidade com o disposto no
artigo 172, I da Lei 6.404/76, e do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. No âmbito da Oferta Prioritária, foi conferida
aos acionistas da Companhia prioridade para subscrever as Ações da Oferta, proporcionalmente a sua participação no
capital social da Companhia, nos termos descritos no Prospecto Preliminar da Oferta; (v) as Ações da Oferta deverão ser
integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional; (vi) as Ações da Oferta terão os mesmos
direitos conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia
e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser declarados pela Companhia, após a data de liquidação da Oferta; (vii) foi aprovado o inteiro teor do Prospecto
Definitivo utilizado na Oferta, bem como do respectivo Final Offering Circular; e (viii) o Conselho Fiscal, representado neste
ato pelo seu Presidente, tendo em vista o disposto no artigo 166, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações, opinou
favoravelmente à realização da Oferta na forma proposta pela Administração da Companhia e, mais especificamente, ao
aumento do capital social da Companhia que decorrerá de tal Oferta, tendo expedido o parecer respectivo que constitui
anexo à presente ata.Encerramento: Nadamais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada,
foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 4 de dezembro de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa:
Marcos Antonio Molina dos Santos. Secretário: Heraldo Geres. Membros do Conselho de Administração: Marcos Antonio
Molina dos Santos – Presidente do Conselho, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain
Emilie Henry Martinet,Antonio Maciel Neto,Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni e David G.McDonald.
Membros do Conselho Fiscal: Roberto Lamb, Peter Vaz da Fonseca e Marcílio José da Silva. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 4 de dezembro de 2012. (ass.) Heraldo Geres – Secretário.
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Ata da Reunião do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia”), no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo artigo
166, parágrafo 2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
bem como pelas demais disposições legais e estatutárias, analisou a proposta de aumento de capital da Companhia
dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social, com exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, porém com prioridade de subscrição
para os acionistas da Companhia consoante a oferta prioritária, em decorrência da realização de uma oferta pública de
distribuição primária de ações de emissão da Companhia, a ser realizada pela Companhia simultaneamente no Brasil e
no exterior. Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, opinaram favoravelmente à proposta mencionada acima.
Roberto Lamb, Peter Vaz da Fonseca e Marcílio José da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 4 de dezembro de 2012. (ass.) Heraldo Geres – Secretário
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. B2.




