
Até 2007, Jack Dorsey era mais
um anônimo programador ame-
ricano. Hoje, figura na lista das
400 pessoas mais ricas dos Esta-
dos Unidas, feita pela Forbes, e
acumula um patrimônio líquido
de mais de US$ 1 bilhão, graças
a duas criações: o microblog
Twitter e o serviço de pagamen-
tos Square. Agora, os 36 anos,
os desafios do empreendedor
ainda não acabaram, e incluem
conseguir popularizar sua mais
nova aposta, o Vine.

O aplicativo para criação de
vídeos de seis segundos foi lan-
çado no início do ano está sen-
do chamado por blogueiros de o
“Instagram de vídeos”, em alu-
são ao popular serviço de fotos
comprado pelo Facebook por
US$ 1 bilhão. "Como os tweets,
a brevidade dos videos do Vine
estimula a criatividade", dizia o
post no blog do Twitter sobre o
lançamento do Vine, em janeiro
deste ano.

Além disso, o objetivo de Dor-
sey é gerar conteúdo que possa
ser adaptado a todo tipo de devi-
ce, principalmente smartpho-
nes. “O objetivo é que o vídeo
possa ser totalmente assistido
pelo celular”, diz o criador do
Twitter em palestra para estu-

dantes da Fundação Getúlio Var-
gas, ontem, em São Paulo.

No que depender do perfil de
Dorsey no Twitter, que possui
mais de dois milhões de seguido-
res, a publicidade está garanti-
da. Isso porque ele usa a farre-
menta quase que diariamente
em seu microblog, publicando
vídeos de lugares como a praia
de Ipanema, no Rio de Janeiro,
visitada por ele nesta semana.
O aplicativo permite criar um
vídeo único ou uma montagem
com pequenos trechos de ou-

tros vídeos e está disponível pa-
ra os usuários de iPhone.

Além de angariar usuários pa-
ra o Vine, Dorsey também não
descarta uma possível interna-
cionalização de seu serviço de
pagamentos Square, que atual-
mente está disponível nos Esta-
dos Unidos. Para isso, precisa
transpor as barreiras das regula-
mentações financeiras e das par-
cerias com bancos locais. “Esta-
mos sequenciando os próximos
mercados”, admite o incansá-
vel empreendedor.

Concorrência
Quando o assunto é o Twitter,
Dorsey afirma não temer o avan-
ço do Facebook e acredita que
as duas redes sociais têm carac-
terísticas diferentes. Para ele,
enquanto o Facebook é ótimo
para manter contato com os
amigos, o Twitter permite que o
usuário veja o que está aconte-
cendo no mundo. “O aspecto so-
cial do Twitter é apenas um per-
centual pequeno”, afirma.

Sobre o Brasil, Dorsey se limi-
ta a dizer que o país é um dos
maiores mercados do Twitter.
Em dezembro do ano passado o
microblog iniciou suas ativida-
des no Brasil, sob comando de
Guilherme Ribenboim, executi-
vo com passagens em empresas
como Clickon e Yahoo.

Ele assumiu com a missão for-
mar uma estrutura comercial
para se aproximar dos anuncian-
tes locais. Com isso, o Brasil se
torna o quarto país do mundo a
ter um escritório do Twitter, de-
pois de Estados Unidos, Ingla-
terra e Japão, o que mostra a im-
portância deste mercado na vi-
são estratégica de Dorsey.

Para gerar receita, o Twitter
trabalha, por exemplo, com
posts patrocinados, que são co-
brados do anunciante conforme
seu nível de engajamento, ou se-
ja, apenas quando o usuário cli-
ca, favorita ou retwitta o con-
teúdo. Segundo o eMarketer, a
receita da rede pode alcançar
US$ 1 bilhão em 2014. ■

Os boatos em torno da Micro-
soft não param de pipocar. In-
formações publicadas pelo
Wall Street Journal dão conta
de que a gigante do softwares
está desenvolvendo uma linha
de tablets Surface, incluindo
uma versão de sete polegadas
que deve ser produzida em lar-
ga escala no final deste ano.

O periódico cita fontes com
conhecimento dos planos da
companhia.

Executivos da Microsoft per-
ceberam que precisavam man-
ter o ritmo com a crescente po-
pularidade de tablets menores
como o Nexus, de 7 polegadas,
do Google, e o iPad Mini, de 7,9
polegadas, apresentado pela Ap-
ple em outubro passado, disse
uma fonte ao jornal.

A Microsoft não quis comen-
tar a informação ao jornal.

A empresa não pode ser ime-
diatamente contatada pela Reu-
ters para comentar o assunto.■

COOPERAÇÃOCOMERCIAL

SDS e a colombiana Cotecmar fazem acordo

A Synergy Defesa e Segurança (SDS) e a colombiana Cotecmar

(Cooperação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da

Industria Naval, Marítima e Fluvial) assinaram ontem um convênio de

cooperação comercial. O acordo foi formalizado na LAAD por German

Effromovich, presidente do Grupo Synergy, e pelo vice-almirante

Roberto Sachica Mejia, presidente da Cotecmar. A brasileira SDS

foi concebida para fortalecer a Base Industrial de Defesa.
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e seus novos desafios
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Nova aposta do Bilionário Jack
Dorsey é o aplicativo de vídeos
de seis segundos Vine

Gigante do softwares quer
manter popularidade de
aparelhos menores, diz jornal

JEREISSATI TELECOM S.A.
CNPJ/MF nº 53.790.218/0001-53 - NIRE 35.300.099.940

Companhia Aberta - Capital Autorizado
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI TELECOM S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar - São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da
Ordem do Dia citada abaixo: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e
das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 3. Eleição dos membros do
Conselho de Administração; 4. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a
fixação de sua remuneração; e 5. Aprovação da remuneração global dos administradores. INFORMAÇÕES GERAIS:
1. A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram publicados nos jornais “Diário Oficial
do Estado de São Paulo” e “Brasil Econômico”, em 11/04/2013: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/12; e (iii) parecer dos auditores independentes.
Adicionalmente, a Companhia comunica que em atendimento ao artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se
disponíveis nos sites da BM&FBOVESPA e CVM os documentos a que se refere o citado artigo. 2. O acionista que dese-
jar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais. 3. Os acionistas
participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem
participar desta assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo
órgão competente. 4. Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobili-
ários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de
5%. São Paulo, 12 de abril de 2013. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do Conselho de Administração.

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

JackDorseydurantepalestraparaestudantesdaFGV, emSãoPaulo:novosdesafiospela frente

Even Construtora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 43.470.988/0001-65 – NIRE nº 35.300.329.520 – Cia. Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”) para
se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 29 de abril de 2013, às 10h30 e
às 11h30, respectivamente, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para
o exercício social de 2013; (iii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (iv) eleger os membros do Conselho
de Administração da Companhia; e (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013.
2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar a redação do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar as
regras de representação da Companhia. Informações Gerais: 1. Os acionistas deverão apresentar à Companhia, nos termos do
Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, com no mínimo 3 (três) dias corridos de antecedência da data de realização das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, (i) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, conforme o caso; (ii) 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 (iii) instrumento de mandato com reconhecimento
de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme
o caso. 2. Nos termos da legislação aplicável, o percentual mínimo de participação no capital social votante da Companhia
necessário à requisição de adoção do processo de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração é de 5%
(cinco por cento). A requisição do referido processo de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração
deverá ser encaminhada por escrito à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada para a realização da
Assembleia Geral Ordinária ora convocada. 3. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu website -
www.even.com.br/ri, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA.

São Paulo, 11 de abril de 2013.
Carlos Eduardo Terepins - Presidente do Conselho de Administração

Jereissati Participações S.A.
CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE 35.300.027.248

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assem-
bleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2013, às 14_horas, na sede social da Companhia, localizada
na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar - São Paulo/SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da
Ordem do Dia citada abaixo: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e
das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 3. Eleição dos membros do
Conselho de Administração; 4. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a
fixação de sua remuneração; e 5. Aprovação da remuneração global dos administradores. INFORMAÇÕES GERAIS:
1. A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram publicados nos jornais “Diário Oficial
do Estado de São Paulo” e “Brasil Econômico”, em 11/04/2013: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012; e (iii) parecer dos auditores independentes.
Adicionalmente, a Companhia comunica que em atendimento ao artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se
disponíveis nos sites da BM&FBOVESPA e CVM os documentos a que se refere o citado artigo. 2. O acionista que dese-
jar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais. 3. Os acionistas
participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA que desejarem
participar dessa assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo
órgão competente. 4. Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliá-
rios, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de
5%. São Paulo, 12 de abril de 2013. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do Conselho de Administração.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Empresas, p. 17.
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