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I n t e r n et Companhia lança na AL
plano para mercados emergentes

Google quer
ter 1 bilhão
de ‘amigos’

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Nelson Mattos, do Google: conjunto de ações para facilitar acesso on-line

Cibelle Bouças
De São Paulo

O Google planeja fazer neste
mês o lançamento na América La-
tina de um programa que visa per-
mitir o acesso à internet de 1 bi-
lhão de pessoas, em países emer-
gentes, até 2015. É uma meta ousa-
da. Atualmente, cerca de dois bi-
lhões de pessoas navegam na web
em todo o mundo. Desenvolvido
há três anos, o projeto foi lançado
inicialmente na África, e, poste-
riormente, ampliado para países
do Sudeste Asiático. Neste ano,
além da América Latina, será im-
plantado na Índia. Em foco estão
20 países emergentes onde a po-
pulação com acesso à internet ain-
da não chegou a 50% do total. No
Brasil, essa participação é de 45%.

A expectativa é conectar entre
400 milhões e 450 milhões de
pessoas na América Latina. “Só o
Brasil tem potencial para atrair 50
milhões de novos internautas”,
disse Nelson Mattos, vice-presi-
dente de produtos e engenharia
do Google para Europa e merca-
dos emergentes. De acordo com o
estudo mais recente do Ibope Me-
dia, o Brasil ocupa a terceira posi-
ção em volume de usuários ativos
na internet, com 52,5 milhões de
pessoas. O país perde apenas para
os Estados Unidos (198 milhões) e
o Japão (60 milhões).

Mattos disse que existem três

grandes desafios para ampliar o
uso da internet nos países emer-
gentes: redes congestionadas, cus-
to elevado e dificuldades para o
consumidor adquirir equipamen-
tos, como notebooks e smartpho-
nes, devido aos preços altos.

Para ajudar a mudar o quadro, o
Google desenvolveu um conjunto
de ações que incluem produtos
com acesso à internet de baixo cus-
to, serviços de internet móvel e
treinamento de internautas e em-
presas. “Negociamos com opera-
doras de telefonia móvel para ofe-
recer planos mais acessíveis”, disse
Mattos, sem detalhar as conversas
com as operadoras no Brasil.

Outra ação consiste em incen-
tivar desenvolvedores de softwa-
re a criar serviços e aplicações de
internet que possam ser acessa-
das com celulares menos sofisti-
cados que um smartphone. “O
uso de aparelhos mais simples
ainda é muito comum nesses paí-
ses e há uma carência de produ-
tos relevantes para atrair esse
grupo de potenciais usuários”,
afirmou o executivo.

O Google também planeja
promover cursos e sugerir às ins-
tituições de ensino superior a in-
clusão no currículo de temas pa-
ra estimular a produção de co-
nhecimentos sobre a internet. Na
África, a empresa já fez parcerias
com 100 universidades.

Na área empresarial, a compa-

nhia vai desenvolver ações para
estimular a entrada das compa-
nhias na internet. Dados do Se-
brae, citados pelo executivo, indi-
cam que 85% das pequenas e mé-
dias empresas no Brasil ainda es-
tão fora da internet. Em 2012, o
Google desenvolveu programas
de incentivo a empresas que pro-
porcionaram a inclusão de 1,2 mi-
lhão de empresas na internet. No
Brasil, foram 200 mil novas com-
panhias incluídas sob um progra-
ma desenvolvido com o Sebrae
chamado “Conecte seu negócio”.

“A pequena empresa que atua
na internet cresce duas vezes
mais que uma pequena empresa
que não tem site. Existe um efeito
positivo não só na companhia
em si, mas na geração de empre-
gos e no PIB [Produto Interno
Bruto]”, afirmou Mattos.

Um estudo realizado pela
Mckinsey Global Institute em
países do G8 — Canadá, França,
Alemanha, Itália, Japão, Rússia,
Reino Unido e Estados Unidos —
e do  G5 — África do Sul, Brasil,
China, Índia e México — revelou
que a internet representa 3,4%

do PIB nesses países. A conta in-
clui as receitas geradas com co-
mércio eletrônico, publicidade
on-line e vendas de equipamen-
tos de redes e eletroeletrônicos
para acesso à internet.

O estudo também indicou
que as empresas têm um au-
mento de 10% em produtividade
com o uso da internet. Pequenas
e médias empresas que usam a
web crescem e exportam duas
vezes mais que suas concorren-
tes, de acordo com a pesquisa.

Como parte das estratégias pa-
ra estimular a expansão do nú-
mero de internautas, o Google
negocia com fabricantes de celu-
lares, notebooks e tablets o de-
senvolvimento de equipamentos
de baixo custo destinados aos
países emergentes. No exterior,
disse Mattos, a coreana Samsung
e a chinesa Lenovo já são parcei-
ras do projeto no exterior. Nos
Estados Unidos, o Google lançou
uma linha de notebooks com a
Samsung de US$ 250. São apare-
lhos simples, com um sistema
que permite acessar todos os
softwares pela internet.

Analistas preveem
lucro menor da
Positivo no 4o tri
Desempenho
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A fabricante brasileira de com-
putadores Positivo Informática
divulga hoje, depois do fecha-
mento do mercado, o resultado
do 4o trimestre de 2012. Segun-
do estimativas compiladas pelo
Valor PRO, serviço de informa-
ção em tempo real do Va l o r , a
companhia apresentará recuo
no número de unidades vendi-
das, com reflexo no lucro.

Para os analistas do B r a d e s c o,
a fabricante apresentará queda
de 17% na venda de PCs (para 662
mil unidades) e lucro 82% menor
na comparação com o quarto tri-
mestre de 2011. A expectativa é
de um ganho de R$ 8,4 milhões.
A receita líquida terá alta, de
7,3%, para R$ 662,3 milhões. A
avaliação é que a desvalorização
do real no quarto trimestre pe-
sou sobre os custos, e a compa-
nhia não teve espaço para repas-
sar integralmente essa diferença,
por conta do excesso de oferta de
PCs no período. A queda nas ven-
das seria resultado também de
uma base de comparação mais
alta registrada na Argentina no
quarto trimestre de 2011, devido
a um alto volume de unidades
entregues ao governo. O cenário
não se repetiu entre outubro e
dezembro de 2012.

O Bradesco estima que os negó-
cios da Positivo Informática fora
da área de PCs, como a venda de
smartphones, tablets e a distribui-
ção de jogos de videogame, apre-
sentarão um crescimento de 140%

no quarto trimestre de 2012, che-
gando a R$ 100,8 milhões.

O Credit Suisse estima uma
queda no lucro ainda mais acen-
tuada, de 88,4%, para R$ 5,3 mi-
lhões. O banco citou como razões
desse desempenho as vendas
mais fracas no varejo durante o
período de Natal e a desacelera-
ção da economia, que teria im-
pactado as vendas de PCs para
empresas. Aumentos de custos
operacionais e financeiros tam-
bém pesaram. A projeção é que a
receita da Positivo Informática no
trimestre cresça 2,4%, para R$ 633
milhões. Em unidades vendidas, a
previsão é que o número que em
683 mil, 14,1% a menos que o vo-
lume do mesmo período de 2011.

Para o ano de 2012, a corretora
C o i nv a l o r e s estima que a Positivo
Informática reverterá o prejuízo
de R$ 70 milhões registrado em
2011, com lucro de R$ 28,4 mi-
lhões. O resultado será alcançado
mesmo com uma receita estima-
da praticamente estável, na faixa
de R$ 2,1 bilhões (foram R$ 2,08
bilhões em 2011).

Apesar da recuperação, San-
dra Reis, analista da corretora,
disse que a fabricante ainda tem
que provar que tem uma estraté-
gia consistente para aproveitar
as oportunidades de crescimen-
to que existem no mercado, sob
um cenário de competição acir-
rada com fabricantes estrangei-
ros. “As medidas de reestrutura-
ção [executadas em 2012] tive-
ram pouco impacto. A expectati-
va é que a partir do primeiro tri-
mestre [a empresa] comece a
apresentar alguma recuperação”,
disse Sandra ao Valor PRO.

Tupy S.A. - Companhia Aberta - CNPJ nº 84.683.374/0003-00
Aviso aos Acionistas

Comunicamos que encontram-se à disposição dos acionistas da Companhia, os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como aqueles referidos na Instrução CVM
nº 481/09, nos seguintes locais: - Site da Companhia: www.tupy.com.br; - Site da CVM: www.cvm.gov.br; - Site da BM&FBovespa:
www.bmfbovespa.com.br - Sede da Companhia: Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC).

Joinville, SC, 12 de março de 2013. A Administração

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 07.816.890/0001-53 - NIRE 33.3.0027840-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de março de 2013.
Certidão. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Multiplan Empreendimentos
Imobiliários S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 2448036 e data de
11/03/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

BR PROPERTIES S.A.
(Companhia Aberta) - CNPJ n° 06.977.751/0001-49 - NIRE 35.300.316.592

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Março de 2013
Data, hora e local: Ao 1º dia do mês de março de 2013, às 10:00 horas, na sede social da BR Properties S.A., localizada na Avenida das
Nações Unidas, n.º 12.495, Centro Empresarial Berrini,Torre A -Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Nos termos do artigo 11, §1º, do Estatuto Social, a presente reunião é considerada regular. Mesa:
Presidente:Claudio Bruni;Secretária:Vanessa Rizzon.Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação da realização da segunda emissão,
pela Companhia, em série única, de notas promissórias comerciais (“Notas Comerciais”), nos termos da Instrução da Comissão deValores
Mobiliários (“CVM”) nº 134, de 1º de novembro de 1990, conforme alterada (“Instrução CVM 134”) (“Emissão”), que serão objeto de oferta
pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) observado o Estatuto Social da Companhia, a
autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos
aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e
condições das Notas Comerciais e assinar todos os documentos relativos às Notas Comerciais, inclusive as cártulas; (b) contratar
(1) instituições financeiras para intermediar a Oferta (“Coordenadores”); e (2) os demais prestadores de serviços para a Emissão e a
Oferta, incluindo banco mandatário das Notas Comerciais (“Banco Mandatário”), representantes dos titulares das Notas Comerciais
(“Titulares”) e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (iii) a ratificação de
todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Deliberações: Após análise da documentação pertinente e discussões
sobre a matéria constante da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia
e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, as quais terão as seguintes características e condições: (a)
Colocação. As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei
do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de
garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Notas Comerciais, nos termos do contrato de distribuição das Notas Comerciais
(“Contrato de Distribuição”), com a intermediação dos Coordenadores, instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, tendocomopúblicoalvo investidoresqualificados,assimdefinidosnos termosdoartigo4ºda InstruçãoCVM476(“Investidores
Qualificados”). (b) Prazo de Subscrição. As Notas Comerciais serão subscritas durante o prazo de colocação, conforme estabelecido no
Contrato de Distribuição, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º da Instrução CVM 476. (c) Forma de Subscrição e de
Integralização e Preço de Integralização. As Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas por meio do MDA - Módulo de
Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição
liquidada financeiramente de acordo com as normas da CETIP, por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados, à vista, na Data de
Emissão, e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal. (d) Negociação. As Notas Comerciais serão registradas para negociação
no mercado secundário, por meio do Módulo CETIP21 -Títulos eValores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas
Comerciais somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data
da respectiva subscrição ou aquisição, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e do cumprimento, pela Companhia, das
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.(e) Número da Emissão. As Notas Comerciais representam a segunda emissão
de notas promissórias comerciais da Companhia. (f) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$260.000.000,00
(duzentos e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo). (g) Séries. As Notas Comerciais serão emitidas
em série única. (h) Quantidade. Serão emitidas até 10 (dez) Notas Comerciais. (i) Valor Nominal. Cada Nota Comercial terá o valor
nominal de até R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal”). (j) Garantias/Aval. As Notas
Comerciais não terão qualquer garantia ou aval. (k) Forma e Comprovação de Titularidade. As Notas Comerciais serão emitidas
fisicamente, em forma cartular, e ficarão mantidas no Banco Mandatário, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas
Comerciais será comprovada pelas respectivas cártulas emitidas fisicamente, sendo sua circulação por endosso em preto, do qual deverá
constar a cláusula “sem garantia”, de mera transferência de titularidade, observado o disposto na alínea (d) acima, e, adicionalmente, com
relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta extrato em nome do respectivo
Titular, que servirá de comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais. (l) Data de Emissão. A data de emissão de cada uma das
Notas Comerciais corresponderá à data de efetiva subscrição e integralização da respectiva Nota Comercial, sendo que todas as Notas
Comerciais serão emitidas, subscritas e integralizadas em uma mesma data (“Data de Emissão”). (m) Prazo e Data de Vencimento. As
Notas Comerciais terão prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (n)
Pagamento do Valor Nominal. O Valor Nominal das Notas Comerciais será integralmente pago na Data de Vencimento, ou em
decorrência de resgate antecipado ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos a serem
previstos nas cártulas das Notas Comerciais. (o) Remuneração. O Valor Nominal das Notas Comerciais não será atualizado
monetariamente. Sobre o Valor Nominal das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 0,80% (oitenta centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”),
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo
pagamento da respectiva Nota Comercial, e seguirão os critérios de cálculo do “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações -
CETIP21”, o qual está disponível para consulta na página da CETIP na Internet (http://www.cetip.com.br). A Remuneração será
integralmente paga na Data deVencimento, ou em decorrência de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos previstos nas cártulas das Notas Comerciais. (p) Resgate Antecipado
Obrigatório. A Companhia deverá, sendo que, para os fins do artigo 7º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 134, o Titular da respectiva Nota
Comercial terá concedido sua expressa e antecipada anuência, de forma irrevogável e irretratável, no momento de sua subscrição no
mercado primário ou aquisição no mercado secundário, conforme o caso, resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Comerciais,
na data da efetiva subscrição e integralização das debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografárias, da 3ª (terceira) emissão
da Companhia, a serem objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei do Mercado de
Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, mediante o pagamento doValor
Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do resgate antecipado, sem
qualquer prêmio ou penalidade, observados os procedimentos a serem previstos nas cártulas das Notas Comerciais. O resgate
antecipado obrigatório deverá ser realizado mediante notificação aosTitulares, ao Banco Mandatário e à CETIP, com, no mínimo, 5 (cinco)
Dias Úteis de antecedência.Exceto pelo resgate antecipado aqui previsto, não haverá qualquer outra possibilidade de resgate antecipado,
parcial ou total, das Notas Comerciais pela Companhia. (q) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Notas Comerciais e a
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos das cártulas das Notas Comerciais, serão realizados (i) no
que se refere a pagamentos referentes aoValor Nominal, à Remuneração e aos encargos moratórios, e com relação às Notas Comerciais
que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP;ou (ii) nos demais casos, na sede da Companhia.(r) Prorrogação
dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nas cártulas das Notas
Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil (assim entendido como qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo (“Dia Útil”)) subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que
não seja um Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casos cujos pagamentos devam ser
realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional,
sábado ou domingo. (s) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para
o alongamento do perfil de endividamento da Companhia e/ou para capital de giro. (t) Vencimento Antecipado. As obrigações
decorrentes das Notas Comerciais terão o seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses a serem previstas nas cártulas das Notas
Comerciais. (ii) Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer
ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo,
sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Comerciais e todos os documentos relativos às Notas
Comerciais, incluindo as respectivas cártulas e o Contrato de Distribuição;(b) contratar (1) os Coordenadores;e (2) os demais prestadores
de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o Banco Mandatário, representantes dos Titulares e assessores legais, entre outros,
podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. (iii) Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações
acima. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Claudio Bruni. Secretária: Vanessa Rizzon. Conselheiros: Claudio Bruni, Rodolpho
Amboss, Roberto Ruhman, André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim e José Flávio Ferreira Ramos. São
Paulo, 1º de março de 2013.Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Mesa:Claudio Bruni - Presidente.
Vanessa Rizzon - Secretária. JUCESP nº 105.780/13-3 em 08/03/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Empresas, p. B3.




