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64,7% de participação no investimento total. A taxa é recorde.
A explicação está no mau momento econômico do país. Quando há desaquecimento, a internet
sofre mais e a televisão desponta.
“A TV dá resposta rápida, fala com
todas as classes. Os anúncios de
promoção que buscam impacto
imediato crescem. Quando o mercado perde fôlego, é para a TV que
os anunciantes olham”, disse José
Carlos de Salles Neto, presidente
do grupo Meio & Mensagem .
Sobre a expansão nominal de
6% do mercado publicitário como
um todo, Salles Neto diz que “é
frustrante, esperávamos alta ao redor de 10%. Para ele, é reflexo do
desempenho da economia em
2012. "Neste ano, ainda estamos
andando meio de lado, sem sinal
claro na condução da política econômica em 2013”. Sua expectativa
para este ano é expansão entre
6,5% e 7% — para um IPCA projeta-
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BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE nº 33.3.0028170-3 - COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 06 de março de 2013. Data,
Horário e Local: Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2013, às 09:00 horas, na sede da BR Malls
Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Afrânio de Melo Franco, n.º 290, salas 102, 103 e 104. Convocação: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
nos termos do artigo 17, parágrafo primeiro, do estatuto social da Companhia. Presença: Presente
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Carlos Medeiros Silva Neto, Luiz Alberto Quinta, Richard Paul Matheson, José Écio Pereira da Costa Jr., José
Márcio Camargo, Ricardo Dias da Cruz Affonso Pereira e Gonçalo Cristovam Meirelles de Araújo
Dias. Mesa: Presidente: Carlos Medeiros Silva Neto. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.
Deliberações: Dispensada a leitura de ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade dos conselheiros presentes que a ata a que se refere esta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o
direito de apresentação de manifestações e dissidências que ﬁcarão arquivadas na sede da Companhia. Colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram os seguintes
documentos a serem submetidos à assembléia geral: (a) o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (b) Proposta da Diretoria da
Companhia para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social ﬁndo em 31 de dezembro
de 2012. O Sr. Presidente consignou que os documentos acima enumerados ﬁcarão arquivados na
sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2013. RICHARD PAUL MATHESON; CARLOS MEDEIROS SILVA
NETO; LUIZ ALBERTO QUINTA; JOSÉ ÉCIO PEREIRA DA COSTA JR.; JOSÉ MÁRCIO CAMARGO; RICARDO DIAS DA CRUZ AFFONSO PEREIRA; GONÇALO CRISTOVAM MEIRELLES DE
ARAÚJO DIAS. Carlos Medeiros Silva Neto - Presidente; Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Secretária. Arquivada na JUCERJA nº 2448058 em 11/03/2013. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

15

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: Projeto Intermeios. * Não inclui produção comercial e complementos

de

o

za
çã

ut
ili

A

s

Faturamento em 2012 (em R$ milhões)

fin

Dados do mercado brasileiro

st
e

Foi pior do que o esperado e não
deve melhorar tão rápido. Esta é a
análise em relação ao ritmo de investimentos das empresas em propaganda no ano passado, e as perspectivas para 2013. Os desembolsos dos anunciantes em publicidade somaram R$ 30,15 bilhões em
2012, com expansão nominal de
6% em relação ao ano anterior, segundo dados publicados hoje pelo
Projeto Inter-Meios, parceria entre
o grupo “Meio & Mensagem”
(M&M) e a consultoria PricewaterhouseCoopers. Ao se considerar
a inflação do ano passado, medida
pelo IPCA (do IBGE), o crescimento
real da publicidade foi praticamente zero (0,16%) em 2012.
De forma inédita, a internet sentiu o baque do fraco ano — a taxa
de crescimento de 4,36% no valor
investido no meio virtual ficou
abaixo do rádio (4,77%) e da mídia
exterior (6,35%). A participação da
internet no faturamento do mercado ficou em 5%, ligeiramente
abaixo do 5,1% em 2011. É praticamente estabilidade, mas é a primeira vez, desde que a internet faz
parte da pesquisa, em 2003, que o
peso do meio no bolo não cresce.
Além disso, o que mais se expandiu na publicidade feita na web foi
a política de permuta (268%).
No outro extremo, a TV aberta,
TV por assinatura e cinema foram os veículos com as maiores
taxas de expansão em 2012, com
alta nos investimentos em mídia
de 8,3%, 12,2% e 22,3%, respectivamente. A TV aberta no Brasil faturou R$ 19,5 bilhões em 2012 —
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Em ano fraco, rádio cresce
mais do que a internet
Venda de espaço publicitário
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Publicidade TV e cinema mostram expansão mais vigorosa em 2012

Adriana Mattos
De São Paulo
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do de 5,8%. No ano passado, a inflação do setor ficou entre 5,5% e
6% (em linha com o IPCA).
De acordo com os dados do Projeto Inter-Meios, a publicidade nos
jornais cresceu pouco e em revista
encolheu (ver gráfico acima). Tem
chamado a atenção dos publicitários o bom desempenho do cinema como comunicação. Campanhas têm sido criadas especificamente para o cinema, que cresceu
como opção com o aumento do
público nas salas e migração de investimentos após o fim da propaganda em outdoors em São Paulo.
“O cinema está voltando para o jogo”, disse o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Luiz Lara.
Para Lara, a possibilidade de um
maior ritmo de investimentos em
mídia no segundo semestre — reflexo das ações voltadas para a Copa do Mundo em 2014 — pode elevar essa taxa. “Acredito que é possí-

vel chegar em 9% a 10%.” O raciocínio de executivos da área é de que,
apesar de decepcionante, o índice
de crescimento de 2012 está bem
acima do desempenho do Produto
Interno Bruto (PIB) no ano passado (alta de 0,9%). Não é exatamente uma boa comparação — o PIB
perdeu muito fôlego ao longo de
2012 com a falta de vigor da indústria — , mas serve como referencial
de desempenho para os setores.
Segundo dados do Projeto Inter-Meios, ao se incluir no investimento em mídia os valores correspondentes à produção de comerciais e outros complementos
(a pesquisa cobre 90% do setor e
os 10% restantes são calculados
dentro desse item “complementos”), a soma chega a R$ 44,85 bilhões. O valor é 14,9% maior que
2011. Nos cálculos da pesquisa já
estão considerados os descontos
negociados entre os veículos de
comunicação e as agências.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Empresas, p. B5.

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE
VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.346.601/0001-25 - NIRE 35.300.351.452
Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a
serem realizadas no dia 15 de abril de 2013, às 11h00, na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, excepcionalmente fora da sede social da BM&FBOVESPA,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2012; (3) Eleger os membros do Conselho de Administração;
e (4) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para
o exercício de 2013. II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre alterações do
Plano de Opção de Compra de Ações da BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administração.
Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da BM&FBOVESPA, no seu site
de Relações com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri), bem como nos sites da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), a Proposta
da Administração contemplando: (i) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício
social encerrado em 31/12/2012; (ii) a proposta de chapa para compor o Conselho de Administração,
para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2015; (iii) a proposta
de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de
2013; e (iv) as propostas de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da BM&FBOVESPA.
Adicionalmente, também se encontram à disposição dos Senhores Acionistas: (i) o relatório da
administração; (ii) as demonstrações ﬁnanceiras; (iii) o parecer dos auditores independentes, e (iv)
o relatório do comitê de auditoria, estes publicados em 20/02/2013 no jornal “Valor Econômico” e no
“Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo”; (v) as declarações dos candidatos a membros do Conselho
de Administração, em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 367/02 e no art. 23, § 2º, do
Estatuto Social da BM&FBOVESPA; e (vi) o Manual para Participação nas Assembleias, que contém
todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM nºs. 480/09 e 481/09. Informações
Gerais: A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído.
Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a BM&FBOVESPA
disponibilizará o sistema “Assembleias Online” de votação por intermédio de procuração eletrônica,
que poderá ser acessado mediante cadastro no site www.assembleiasonline.com.br e conforme
instruções constantes do Manual para Participação nas Assembleias. Além da possibilidade de
outorga de procuração eletrônica, as procurações também poderão ser outorgadas de forma física,
observado o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76. Solicitamos que os Acionistas efetuem seu
cadastramento a partir do dia 28/03/2013. Para o cadastramento de acionista pessoa física que se
ﬁzer representar por procurador, faz-se necessária a entrega do instrumento de mandato. Para o
acionista pessoa jurídica, por sua vez, são necessários os documentos que comprovem os poderes
do representante legal e, se for o caso, o instrumento de mandato. A documentação correspondente
deve ser entregue na Praça Antônio Prado, 48, 4º andar, Centro, São Paulo-SP, aos cuidados da
Diretoria de Relações com Investidores da BM&FBOVESPA. O Acionista ou seu representante legal
deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove sua identidade. Nos termos
do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo
sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5%. São Paulo, 14 de
março de 2013. Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho de Administração.

