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C e l u l a re s Grupo lança linha de aparelhos resistentes à água e a quedas

CAT 10, Smartphone robusto
da Caterpillar, chega ao país
Cibelle Bouças
De São Paulo

A americana C a t e r p i l l a r, mais
conhecida por sua atuação no
mercado de equipamentos de
construção e mineração, passou
a competir no ano passado no
segmento de smartphones. A
companhia disse que seus clien-
tes enfrentavam dificuldades pa-
ra encontrar aparelhos celulares
que sobrevivessem a quedas,
poeira, chuva, imersão na água e
outras situações vivenciadas em
mineradoras e canteiros de
obras. Hoje, a primeira linha de
smartphones da Caterpillar, ba-
tizada de Cat B10, começa a ser
vendida no Brasil.

O aparelho foi desenvolvido pe-
la Bullitt Mobile, companhia do
Reino Unido especializada no de-
senvolvimento de projetos de ce-
lulares mais robustos, voltados pa-
ra atender a nichos de mercado. Os
smartphones da Caterpillar foram
lançados nos Estados Unidos e na
Europa no ano passado a preços
entre US$ 400 e US$ 500.

A linha de aparelhos é feita com
material emborrachado, resistente
a quedas e com menos risco de in-
filtração de água. De acordo com
informações divulgadas pela Ca-
terpillar, os smartphones funcio-
nam normalmente mesmo se fica-
rem submersos a uma profundida-
de de um metro de água durante
30 minutos. A tela, com 3,2 polega-
das de diâmetro, é feita com vidro
resistente a quedas e à água.

O smartphone opera com o sis-
tema operacional Android, do Go -
ogle na versão 2.3. Os smartphones
possuem processadores da Qual -

comm com velocidade de 800 me-
gahertz (MHz). Para se ter uma ba-
se de comparação, o Galaxy S4,
smartphone lançado há menos de
um mês pela sul-coreana Sam -
sung, opera com o sistema An-
droid na versão 4.2.2 e processador
de 1,9 gigahertz. A própria Cater-
pillar apresentou neste ano uma li-
nha mais nova para os mercados
americano e europeu. Os apare-
lhos têm ainda câmera traseira
com definição de 5 megapixels e
web câmera na parte frontal.

Os aparelhos permitem a cone-
xão sem fio (Wi-Fi) à internet, ou
por meio de conexão de terceira
geração (3G). Os aparelhos foram
desenvolvidos com capacidade pa-
ra aceitar dois chips, o que permite

STEFFI LOOS/DAPD

Aparelhos foram desenvolvidos para sobreviver a ambientes de trabalho que estão muito sujeitos a intempéries

o uso de linhas de mais de uma
operadora. A produção é feita por
fabricantes de celulares terceiriza-
dos cujos nomes são mantidos em
sigilo pela companhia.

Os aparelhos oferecidos no Bra-
sil são produzidos no exterior e ob-
tiveram a licença de uso concedida
pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel). A importa-
ção será feita com exclusividade
pela distribuidora Prime Interway.
“O lançamento seria feito em ju-
nho, mas com a aprovação da Ana-
tel e a aceitação que os aparelhos
tiveram nas empresas que fizeram
os testes, decidimos antecipar as
vendas”, afirmou Henrique Castro,
executivo-chefe da Prime In-
terway. O executivo não cita núme-

ros, mas considera que as vendas
no Brasil alcançarão “grandes vo-
lumes” no primeiro ano de apre-
sentação da linha.

No evento de hoje, as compa-
nhias vão apresentar os aparelhos
para operadoras de telecomunica-
ções, revendas e redes varejistas. O
público-alvo inicial da Caterpillar
com o smartphone são compa-
nhias de segmentos que exigem
aparelhos mais resistentes à água e
a quedas, como mineradoras, em-
presas de construção civil, compa-
nhias de petróleo e gás, Polícia Ci-
vil e Polícia Militar. “Mas a expecta-
tiva é que os aparelhos também
atraiam consumidores interessa-
dos em obter um aparelho mais re-
s i s t e n t e”, disse Castro.

ção e não pretendem exigir condi-
ções. Como não há sobreposição
de operações — o acordo marcará a
entrada da Liberty Global no mer-
cado britânico — , os analistas não
esperavam ver Bruxelas impondo
grandes obstáculos ao acordo.

A compra confrontará Malone
e Rupert Murdoch, um rival de
longa data, cuja News Corp. con -
trola a British Sky Broadcasting
(BSkyB), maior operadora de TV
por assinatura do Reino Unido.

A Virgin tem 5 milhões de
clientes, com uma área de cober-
tura de 13 milhões de residên-
cias, e é a operadora vice-líder no
Reino Unido, maior mercado de
TV paga da Europa. Malone mu-
dará a sede da Liberty Global de
Delaware, nos Estados Unidos,
para o Reino Unido. A compra foi
motivada, em parte, pelas baixas
taxas de juros e por benef ícios
tributários que a Virgin
Media pode ter por seu
histórico de prejuízos.

Sinal verde da UE cria
gigante de banda larga
Mídia
Alex Barker
Financial Times, de Bruxelas

A Liberty Global, de John Malo-
ne, está prestes a ganhar aprova-
ção da União Europeia para com-
prar a Virgin Media por
US$ 23,3 bilhões, abrindo cami-
nho para a criação do maior grupo
de comunicações de banda larga
da Europa. A Comissão Europeia
vai anunciar na próxima semana
não ter preocupação séria sobre o
impacto que a compra da opera-
dora britânica de serviços provo-
caria na concorrência. A Liberty
Global passaria a ter 25 milhões de
clientes em 14 países.

O sinal verde de Bruxelas permi-
tirá concluir a transação e evitar
uma longa e demorada segunda
fase de avaliações, que poderia le-
var meses. Os investigadores con-
cluíram que os consumidores não
seriam prejudicados com a aquisi-

Alcatel-Lucent nomeia
novo presidente no Brasil
G e st ã o
De São Paulo

A Alcatel-Lucent, fabricante de
equipamentos de telecomunica-
ções com sede em Paris, nomeou
Javier Rodriguez Falcon para presi-
dir a companhia no Brasil. O exe-
cutivo substituirá Jonio Foigel, que
decidiu deixar a companhia para
buscar outros interesses.

Falcon assumirá o cargo no dia
2 de maio. Nas próximas sema-
nas, ele trabalhará em conjunto
com Foigel “para assegurar uma

transição tranquila”, segundo in-
formou a companhia.

Nascido na Argentina, Falcon
vive no Brasil desde 2011 e atua
há mais de 20 anos na Alcatel-Lu-
cent. Há dois anos, ele ocupa ocu-
pou o cargo de líder de vendas da
conta telefônica para América
Latina. Antes disso, foi presiden-
te da região do Cone Sul (Argen-
tina, Bolívia, Chile, Paraguai, Pe-
ru e Uruguai). Falcon é graduado
em engenharia eletrônica tem
especialização em Programa de
Alta Direção, pelo Instituto de Al-
tos Estudios da Argentina. (CB)

BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Na forma do disposto no art. 9º do Estatuto Social da Companhia, ficam convocados os Srs. Acionistas para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A., como segue: Data e
Horário: 23 de abril de 2013, às 11:00 horas. Local: Sede social da Companhia, na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.400, 4º andar, São Paulo, Capital. Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: (i) Exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2012; (ii) Destinação do
lucro do exercício de 2012; (iii) Eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Fixação da remuneração global dos Administradores, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
II - Assembleia Geral Extraordinária: I - Examinar proposta do Conselho de Administração para reforma
parcial do Estatuto Social, com a finalidade de: (i) alterar o “caput” do art. 7º do Estatuto Social para constar
o valor correto do capital social da Companhia; (ii) acrescentar novo parágrafo ao art. 18 do Estatuto Social
para contemplar que o mandato dos ocupantes de cargos estatutários da Companhia, à exceção do
Conselho Fiscal, se estenderá até a posse de seus substitutos; (iii) alterar o item “e” do parágrafo 1º do art.
22 do Estatuto Social para acrescentar o termo “e da regulamentação aplicável” ao final do parágrafo;
(iv) acrescentar o item “l” ao parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social estabelecendo nova atribuição do
Comitê Executivo; (v) acrescentar o item “d” ao parágrafo 16 do art. 22 do Estatuto Social estabelecendo
nova atribuição do Diretor Vice-Presidente de Risco; (vi) alterar a parte final do parágrafo 3º do art. 24 do
Estatuto Social substituindo a expressão “Diretoria” por “Comitê Executivo”; e (vii) após o exame dos itens
acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia. Disposições Gerais: (i) Nos termos do art. 16 do Estatuto
Social da Companhia, somente poderão tomar parte e votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam
inscritas em seu nome em até 3 (três) dias antes da data de realização da Assembleia Geral; (ii) Os acionistas
devem provar a sua qualidade como tal, apresentando na sede da Companhia documento de identidade e
comprovante expedido pela instituição custodiante (Itaú Unibanco S.A.) até o início da Assembleia; (iii) Nos
termos do art. 126 da Lei 6.404/76 e do art. 17 do Estatuto Social, os acionistas poderão ser representados
na Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia ou advogado, devendo o mandato ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente
24 (vinte e quatro) horas antes do início da Assembleia. Os documentos referentes às matérias que serão
deliberadas em Assembleia bem como as informações exigidas pela regulamentação vigente, estão à
disposição dos acionistas na Sede da Companhia e disponibilizadas no site www.abcbrasil.com.br/ri/
assembleias e nos sites da CVM e BM&FBOVESPA. São Paulo, 08 de abril de 2013. Tito Enrique da Silva
Neto - Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Arteris S.A.
CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67 – NIRE 35.300.322.746 – Companhia Aberta

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas da Arteris S.A. (“Companhia”) a reunirem-se no dia 25
de abril de 2013, às 11:00 horas, em primeira convocação, a fim de deliberarem a respeito das
matérias constantes da Ordem do Dia abaixo elencadas. Esclarecemos que, em conformidade
com o § 2º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Assembleia Geral ora
convocada será realizada na sede social da Companhia, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, CEP 04534-013. Ordem do Dia – Ordem do
Dia da Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2012; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012, e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2013; (iii) Eleger os membros
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia. Ordem do Dia da Assembleia
Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global dos administradores; (ii) Caso aprovada
a proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, deliberar sobre a capitalização de parte da reserva de lucros que
exceder o valor do capital social, nos termos do artigo 199, da Lei 6.404/76; (iii) Deliberar sobre
a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: - Os seguintes
documentos foram publicados em 06 de março de 2013 nos jornais Diário Oficial do Estado de
São Paulo e Valor Econômico: (a) relatório anual da administração; (b) demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) parecer dos auditores
independentes; e (d) parecer do Conselho Fiscal. - Os documentos e informações referidos no
parágrafo anterior foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema
de Informações Periódicas (IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à
disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, no seu site de Relações
com Investidores (www.arteris.com.br/ri), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br). - As informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores a serem
eleitos na AGE para o Conselho Fiscal, exigidas pelo artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09 e itens
12.6 a 12.10 do formulário de referência da Companhia, foram apresentados, em 06 de março
de 2013, à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas
(IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Acionistas
da Companhia, na sede social da Companhia, e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). - A cópia do estatuto social com as alterações propostas em destaque, assim
como o relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas, incluindo o desdo-
bramento das ações, exigidos pelo artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09 foram apresentados, em
06 de março de 2013, à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações
Periódicas (IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos
Acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br). - O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia Geral munido de documento que comprove sua identidade e a titularidade de ações
de emissão da Companhia. Em caso de representação, além da observância do artigo 126 da Lei
nº 6.404/1976: (i) os instrumentos de mandato devem ter firma reconhecida do outorgante; (ii) no
caso de pessoas jurídicas ou fundos de investimento, devem ser apresentadas cópias autenticadas
dos atos societários que comprovem a representação legal. - Para fins de melhor organização da
AGE, a administração solicita aos Acionistas que enviem, preferencialmente, os documentos que
comprovem a qualidade de acionista e a representação, se for o caso, até quarenta e oito horas
antes da data da AGE, ao departamento jurídico da Companhia.

São Paulo, 22 de março de 2013.
Sérgio Silva de Freitas – Presidente do Conselho de Administração.

(09, 10 e 11/04/2013)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Empresas, p. B2.




