
A BlackBerry lançará seu novo
telefone Z10 no Brasil durante a
primeira metade de maio, mar-
cando a entrada da nova gera-
ção de produtos da companhia
canadense em um dos maiores
mercados mundiais de smar-
tphones, disse o diretor-geral
das operações brasileiras, João
Stricker. Todas as principais
operadoras — Vivo, TIM, Oi e
Claro — venderão o dispositivo.

O lançamento do produto já
fora anunciado no Brasil ante-
riormente para a primeira meta-
de deste ano, mas um período
específico para a chegada do no-
vo celular ainda não havia sido
estabelecido.

A empresa pioneira no seg-
mento de smartphones anun-
ciou no fim de janeiro sua nova
linha de celulares, buscando re-

conquistar mercado perdido
para aparelhos como o iPhone,
da Apple, e dispositivos aciona-
dos pelo sistema Android, do
Google. O Z10, totalmente com
tela sensível ao toque, será
compatível com a telefonia mó-
vel de quarta geração (4G) no
país, que deverá começar a ser
oferecida até o final deste mês
nas cidades-sede da Copa das
Confederações, por exigência
do governo.

“A gente já está trabalhando
com as operadoras usando a re-
de 4G, testando a rede 4G e esta-
mos prontos para o lançamento
em maio”, afirmou Stricker à
Reuters, sem indicar a faixa de
preço do aparelho. “Logo na pri-
meira quinzena de maio a gente
deve ter produto no mercado”.

O executivo espera trazer nes-
te ano mais três aparelhos, o já
anunciado no país Q10, com con-
ta com teclado físico, e mais dois
outros dispositivos não revela-
dos, todos compatíveis com 4G.

A BlackBerry já anunciou ao
todo seis aparelhos da nova ge-

ração BlackBerry 10. “Não pos-
so confirmar que são todos (que
virão) neste ano, mas a gente
tem mais alguns lançamentos
previstos para este ano ainda”,
disse o executivo em entrevista.

“Eu diria que pelo menos
dois produtos adicionais Black-
Berry 10, senão mais, vêm ain-
da este ano”, acrescentou.

O Brasil deve se tornar em
2013 o quinto maior mercado de
smartphones do mundo, supe-
rando a Índia e ficando atrás
apenas de China, Estados Uni-
dos, Reino Unido e Japão, de
acordo com a empresa de pes-
quisas IDC. Em 2012, foram ven-
didos no país 16 milhões desses
dispositivos, crescimento de 78
por cento sobre 2011.

O lançamento do Z10 no Bra-
sil acontecerá após a empresa
ter iniciado as vendas desse pro-
duto no essencial mercado nor-
te-americano — dois meses
após seu lançamento.

Não há previsão exata para a
chegada do Q10 ao Brasil, disse
Stricker. ■

BALANÇO

Huawei projeta aumento de 10% nas vendas

A fabricante de equipamentos de
telecomunicações Ericsson infor-
mou ontem que firmou acordo pa-
ra comprar a Mediaroom, unida-
de de IPTV da Microsoft, que pro-
duz softwares usados por compa-
nhias de telefonia para transmis-
são televisiva via internet.

A Ericsson, sob o comando
de Hans Vestberg, anunciou em
comunicado enviado ao merca-

do que, com o acordo, a maior
fabricante de redes de telefonia
móvel do mundo se tornará a
principal provedora de IPTV.

A companhia, que não reve-
lou o valor da aquisição, disse
que espera fechar o negócio du-
rante o segundo semestre de
2013. A Mediaroom está localiza-
da em Mountain View, Califór-
nia, e emprega mais de 400 pes-
soas em todo o mundo.

A IPTV utiliza a mesma tecnolo-
gia que aciona a internet para

transmitir conteúdo multimídia
em meios de comunicação e redes
a cabo. A Ericsson quer atender
empresas de telefonia que estão
concorrendo com provedores de
mídia a cabo, via satélite e web.

“Esta aquisição contribui pa-
ra uma posição de liderança pa-
ra a Ericsson com mais de 40
clientes, servindo cerca de 11
milhões de residências de assi-
nantes”, disse o vice-presiden-
te sênior e chefe da unidade de
negócios de apoio a soluções,
Per Borgklint.

A Ericsson afirmou que o mer-
cado global de IPTV deve alcan-
çar 76 milhões de assinantes em
2013, com receita de US$ 32 bi-
lhões, crescendo para 105 mi-
lhões de assinantes e US$ 45 bi-
lhões em receita em 2015.

O acordo está sujeito à apro-
vação de órgãos reguladores.

As negociações para a com-
pra da unidade IPTV da Micro-
soft começaram em março, se-
gundo noticiou a Bloomberg na

ocasião. Na ocasião, a Micro-
soft e a Ericsson recusaram-se a
comentar o assunto.

A Ericsson, maior fabricante
do mundo de redes sem fio,
quer conquistar companhias de
telefonia que competem com

provedores de mídia via cabo,
satélite e internet.

Maior fabricante de softwares
do mundo, a Microsoft pretende
focar em transmitir televisão
por meio de seu console de vi-
deogames Xbox. ■

BlackBerry lança smartphone
Z10 no Brasil em maio
Aparelho marca a entrada da
nova geração de produtos em um
dos maiores mercados do mundo

A chinesa Huawei Technologies , segunda maior fabricante

de equipamentos para telecomunicações do mundo, disse

que espera uma taxa de crescimento composto de 10% nas

vendas anuais nos próximos cinco anos, incentivada pela

computação em nuvem e por vendas de smartphones.

O presidente-executivo Guo Ping confirmou um crescimento de 32%

no lucro líquido da Huawei em 2012, para US$ 2,5 bilhões. Reuters
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Ericsson anuncia compra da operação
de TV pela internet da Microsoft
Negocia de valor não revelado pode colocar empresa na liderança de um mercado que chegará a US$ 45 bi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da JSL S.A. (“Companhia”) para comparecerem à
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 26 de abril de 2013, às 11h00min, em sua sede
social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.327, conjunto 221, Edifício International
Plaza II, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, a fim
de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes;
(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2012, bem como sobre a distribuição de dividendos;
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e
(iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2013.
Instruções Gerais: Para tomar parte na Assembleia Geral, os acionistas deverão apresentar, no
dia da realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei
nº 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente
regularizado na forma da lei e do estatuto social da Companhia. Em relação aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, deverá ser apresentado o extrato contendo
a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, e datado de até 2 (dois) dias úteis
antes da realização da Assembleia Geral.
O acionista ou seu representante legal deverá, ainda, comparecer à Assembleia Geral munido de
documentos que comprovem sua identidade. Solicitamos, ainda, que a documentação descrita acima
seja depositada na sede da Companhia em até 02 (dois) dias úteis anteriores à da realização da
assembleia, remetida pelo fax: (11) 2377-7836 ou, ainda, pelo e-mail ri@jsl.com.br
O percentual mínimo de participação no capital votante para solicitação de adoção do processo de
voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento),
nos termos da Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, observado
o prazo legal de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral
para tal requisição. Informamos ainda que, por força do disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76,
e dos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM nº 481 , de 17 de dezembro de 2009, já se encontram
à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, nos endereços eletrônicos na
Internet da Companhia (http://www.jsl.com.br/ri) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documentos a serem discutidos na
Assembleia Geral Ordinária ora convocada.

São Paulo, 09 de abril de 2013.
Fernando Antonio Simões

Presidente do Conselho de Administração

JSL S.A.
CNPJ/MF 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

Companhia Aberta de Capital Autorizado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Empresas, p. 16.
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