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Segurança País é 3 o em pedidos
de informações a sites, revela UIT

s.

Empresas | Tecnologia&Comunicações
Evolução global de voz e dados – 2008-2013 – por 100 habitantes
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formação e comunicação (TIC).
“O Brasil é visto como desprovido de estrutura adequada para o
desenvolvimento de normas TIC,
bem como um país que dá a prestadores de serviços nacionais um
tratamento preferencial em contratos públicos”, diz a IUT.
Para a agência, a falta de proteção de dados é especialmente
preocupante, quando se considera
que o tráfego global na nuvem
continua a aumentar rapidamente
e poderá representar ao menos
dois terços do conjunto dos fluxos
de tráfego nas redes até 2016.
A agência reconhece as dificulda-
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O Brasil é um dos três países a fazer mais pedidos ao Google para ter
acesso a dados pessoais de usuários
da rede, revelou a União Internacional de Telecomunicações (UIT).
A agência global alerta que precisa ser alcançado um equilíbrio
entre proteção de dados pessoais e
redução de riscos à segurança nacional que, estima, podem dar aos
governos legítimo interesse em ter
acesso a esses dados.
Para monitorar a extensão e
potencial ameaça de governos estrangeiros com acesso a dados
pessoais na web, o Google mantém um registro dos pedidos que
recebe dos governos. Segundo a
UIT, o maior número de demandas recebidas vem dos Estados
Unidos, Índia e Brasil.
Em seu site, o Google mostra que
o Brasil fez 1.550 pedidos de informações sobre usuários do site entre
julho e dezembro de 2012, o que
classifica o país em 5 o lugar por esse tipo de demanda no período.
Em seu relatório anual sobre
“Tendências das reformas nas tele-

comunicações”, publicado ontem,
a UIT destaca que o Brasil não implantou ainda legislação especifica para proteção de dados. Para a
organização, isso “não dá referência ou certeza às companhias que
processam dados pessoais, o que
torna serviços de ‘cloud’ (nuvem)
no Brasil pouco atraentes”. São
chamados de serviços na nuvem o
processamento remoto que os
usuários fazem, via internet, sem
necessidade de manter os softwares em seus computadores.
Como resultado dessa falta de
segurança, informa o documento,
o Brasil aparece no fim da lista de
24 países no ranking do Business
Software Alliance (BSA) para identificar o nível de preparação para a
computação em nuvem. A BSA
mostra o Brasil em 22 o lugar.
Dessa forma, o Brasil é indicado
como um dos piores países em
uma classificação que leva em conta proteção da privacidade, segurança da informação, medidas
contra cibercrime, garantia de
portabilidade de dados, proteção
de propriedade intelectual, liberalização comercial e infraestrutura
necessária para tecnologia da in-
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des em termos de regulação com o
desenvolvimento dos serviços em
nuvem. Por exemplo, como garantir
confidencialidade dos dados pessoais e de empresas, resolver a questão da propriedade desses dados, de
uso não autorizado dos dados armazenados por um terceiro, ou determinar jurisdição competente e evitar situações em que os usuários de
diferentes serviços de nuvem se encontram ‘cativos’.
O relatório confirma a expansão
contínua e rápida dos mercados de
telecomunicações no mundo inteiro. Com o crescimento da banda larga, o tráfego de protocolo internet

(IP) literalmente explodiu. A agência
calcula que seriam necessários 1.100
anos para fazer o download do atual
tráfego de dados com banda larga
de 10 megabits por segundo.
Para 2013, a cada mês o tráfego de
dados vai crescer o dobro do total do
conjunto da década 1994-2003. O
número de pessoas conectadas na
Internet poderá passar dos 2,7 bilhões este ano. Somente os jogos online e vídeo poderão crescer mais de
40% ao ano até 2015.
A projeção é que o volume de
tráfego móvel também seja multiplicado por 18 até 2015.
Com o aumento do número de

usuários e do tráfego em banda larga, as receitas no setor de TIC vão
continuar também subindo. No entanto, os operadores tradicionais
tendem a continuar perdendo terreno face a novos atores no setor.
A UIT prevê que os serviços de
voz tradicionais poderão perder
até 6,9% de sua receita total até
2020 para os serviços voz sobre IP
de empresas de internet que
atuam sobre as redes das operadoras. As receitas dessas empresas de
internet, como Google, eBay, Facebook etc., poderão passar de US$ 8
bilhões em 2012 para US$ 32 bilhões até 2017.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Empresas, p. B4.
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Nestlé cresce no trimestre, mas prevê ano instável
Alimentos
Renato Rostás
De São Paulo
A Nestlé, maior fabricante de
alimentos do mundo, divulgou
ontem uma receita de 21,9 bilhões de francos suíços (US$
23,52 bilhões) no primeiro trimestre, o que representa uma alta de 5,4% em bases anuais.
A companhia suíça teve cresci-

mento orgânico, excluindo aquisições, de 4,3%. “O começo deste
ano reflete a cautela que expressamos em fevereiro. Continuamos esperando instabilidade no
ano”, afirmou em nota Paul Bulcke, presidente da Nestlé.
Na América Latina, a suíça destacou dois países: México e Brasil.
No território mexicano, os principais produtos que aumentaram o faturamento, segundo o
comunicado, foram sorvete e la-

ticínios em geral.
Já no mercado brasileiro, “todas as categorias tiveram boa
performance”, informou a empresa. Mas o segmento de nutrição infantil apresentou desempenho ainda melhor, ajudando
em ganhos de participação de
mercado no período.
De acordo com a Nestlé, o
maior volume vendido de produtos no mundo foi responsável pelo avanço de 2,3%, enquanto uma

alta de 2% foi devido a um reajuste para cima nos preços praticados. Aquisições geraram um
crescimento de 2%, ao mesmo
tempo em que o efeito cambial
dos diversos países em que a
companhia atua produziram impacto negativo de 0,9%.
Apesar de ter registrado um
maior faturamento, é a perda de
ritmo que preocupa a empresa
suíça. No primeiro trimestre de
2012, o avanço, em mesmas ba-

ses, havia sido de 7,2%. Mesmo assim, a administração elogia as cifras. “Estamos com desempenho
acima do mercado na Europa,
onde a confiança do consumidor
continua baixa”, disse Bulcke.
Nas três regiões em que divide
as operações, a Nestlé observou
crescimento. A alta foi de 5,1%
nas Américas, de 6,1% no grupo
da Ásia, África e Oceania, e de 1%
no continente europeu. Na separação entre mercados emergen-

tes e desenvolvidos, os primeiros
tiveram expansão de 8,4%, contra incremento tímido de 0,9%
dos outros.
Mesmo com cautela em relação aos números, a Nestlé resolveu manter as metas para 2013.
O crescimento orgânico das vendas continua esperado entre 5% e
6%, com aumento no lucro operacional, na margem operacional e no lucro consolidado por
ação, excluindo efeitos cambiais.

valor.com.br
Aviação
Azul quer sair do aeroporto Itamar Franco

Desempenho
Lucro da PepsiCo cai 4,6% e receita sobe 1,2%

Hotéis
Ação da BHG sai a R$ 17,50

A Azul decidiu encerrar suas
operações no aeroporto
Presidente Itamar Franco, a
cerca de 30 quilômetros de Juiz
de Fora, iniciadas em 2011, e
transferir seus voos entre
Campinas e Juiz de Fora para o
aeroporto Francisco Álvares de

A fabricante de bebidas e
alimentos americana PepsiCo viu
seu lucro líquido diminuir em
4,6% no primeiro trimestre, em
relação a igual período de 2012,
para US$ 1,07 bilhão, informou o
balanço da companhia divulgado
ontem. A receita líquida do grupo

As ações da Brazil Hospitality
Group (BHG), administradora de
redes de hotéis, foram vendidas a
R$ 17,50 em uma oferta primária
de ações. A operação levou a
cotação da empresa para o
menor valor desde fevereiro de
2012. Conforme os dados

Assis, conhecido como aeroporto
da Serrinha, próximo ao centro
da quarta maior cidade mineira
em população. O governo de
Minas Gerais quer que a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac)
negue à Azul a autorização para
fazer a transferência.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE nº 35300396090
Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional convocados para a Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se em segunda convocação no dia 30 de abril de 2013, às 10:30 horas,
na sede social da Companhia, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 3400, 20º andar, São Paulo - SP, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a alteração do art. 5º do estatuto social, a fim de
refletir a nova expressão do capital social, em função do cancelamento de ações em tesouraria e
aumento de capital aprovados pelo conselho de administração; (ii) aprovar a alteração dos arts. 14 e 15
do estatuto social a fim de excluir a necessidade de os membros do Conselho de Administração serem
acionistas e ajustar o número de membros, conforme disposto no art.140 da Lei das S.A.; e (iii) aprovar a
consolidação do Estatuto Social.
Conforme estabelecido no art. 135 da Lei 6.404/76, a instalação da Assembleia Geral Extraordinária se
dará, nesta segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado
fornecido pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que
desejarem se fazer representar por Procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126 da
Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que se refere o presente edital, com
antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para sua realização, a fim de agilizar o
atendimento aos acionistas.
A documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame pelos Srs.
Acionistas na sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.
(www.bmfbovespa.com.br), e da Companhia (www.csn.com.br/ri) na rede mundial de computadores.
São Paulo, 18 de abril de 2013
Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração

aumentou 1,2%, que chegou a
US$ 12,58 bilhões no período.
Desconsiderando o efeito da
oscilação das moedas e de
aquisições realizadas, o
crescimento foi de 4%. O melhor
desempenho foi do setor de
alimentos nas Américas.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A. para se
reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(‘AGO/E’) a ser realizada na Av. das Américas nº 500, bloco 19, lojas 105 a 108, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, às 10:00 horas do dia 30 de
abril de 2013, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1. Tomar as contas
dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social ﬁndo em 31.12.2012; 2. Eleger
os membros do Conselho de Administração; 3. Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores; e 4. Aumentar o capital social da companhia no valor mínimo de R$ 5.358.380,00 e máximo de R$ 8.257.000,00, de acordo com o deliberado e
recomendado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
11 de abril de 2013. Permanece à disposição dos Srs. Acionistas, em sua sede social
e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), cópia
do Edital de Convocação, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração. Os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários,
para participar da referida AGO/E. Os procuradores dos acionistas deverão comprovar
a representação legal constituída há menos de 1 (um) ano, através dos respectivos
instrumentos de mandato, com reconhecimento de ﬁrma dos outorgantes, que deverão
ser depositados na sede social da Companhia, localizada na Av. das Américas nº 500,
bloco 19, lojas 105 a 108, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da AGO/E.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2013.
Antonio José de Almeida Carneiro
Presidente do Conselho de Administração.

registrados na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a
oferta soma R$ 377,934 milhões,
o que inclui a oferta inicial de
papéis e a colocação de lote
suplementar. No pregão de
ontem, a ação da BHG recuou
6,57%, para R$ 18,21.

UNION NATIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FINANCEIROS E MERCANTIS
CNPJ nº 07.855.693/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ﬁcam os Senhores Cotistas do Union National Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis (“Fundo”), convocados para se reunirem
em Assembleia Geral de Cotistas a realizar-se no dia 03 de maio de 2013, às 16 horas,
na sede da Root Capital - Gestão de Recursos Ltda., representante legal do Fundo,
situada na Rua Humaitá, 275, 11º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 11.397.040/0001-35, (“Representante Legal”), com a seguinte
Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta deﬁnitiva do novo texto do regulamento do
Fundo, apresentada pelo Comitê de Liquidação em conjunto com a Representante
Legal, e consolidação do regulamento. A proposta deﬁnitiva que será submetida à
Assembleia encontra-se disponível a todos os cotistas na sede do Representante
Legal do Fundo ou poderá ser enviada aos cotistas mediante solicitação encaminhada
à Representante Legal, no seguinte endereço eletrônico: info@rootcapital.com.br.
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 061/7066-2013
Esse Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela internet. Objeto: Contratação
de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia para a
instalação da Agência Jardim Ingá - GO. Data de Credenciamento para o Pregão: até às
23h59m, do dia 03/05/2013. Data e Horário do Recebimento das Propostas: até às 12h00m do
dia 08/05/2013. Data e Horário do Recebimento dos Lances: das 13h30m as 14h00m, do dia
08/05/2013. Edital e informações no sítio www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, acessar o link
Editais; selecionar abrangência Brasília. Contatos: (61)3448-6700; gilogbr18@caixa.gov.br.

