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EMPRESAS

MARACANÃ

Estádio volta para as mãos de Eike
O Tribunal de Justiça do Rio suspendeu ontem a execução da liminar
que impedia a assinatura do contrato de concessão do Maracanã
pelo consórcio vencedor - formado pela IMX de Eike Batista,
Odebrecht e AEG. O pedido de suspensão foi feito pelo governo do
estado, que argumentou que a manutenção da decisão representava
grave risco para a ordem administrativa e econômica do Rio.

Henrique Manreza

Cartão pré-pago é nova opção
de pagamento para clientes de
operadoras não bancarizados
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A ideia é substituir os
pagamentos feitos em
dinheiro, que podem
chegar a 1,5% do PIB
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Segundo Paulo Bernardo, no ano que vem, 80% dos televisores produzidos no Brasil terão internet
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Expansão da internet
oferece oportunidades
para provedores
Gabriela Murno
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Apesar da mudança no cenário, especialista diz que, em um primeiro
momento, usuários ainda vão escolher os grandes produtores de conteúdo
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Com a convergência das mídias e o número crescente de televisores com acesso à internet, há
uma mudança no cenário e provedores começam a diversificar sua
atuação, buscando até entrar na
produção de conteúdo.
Em entrevista ao Brasil Econômico, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que,
no ano que vem, 80% dos televisores produzidos no Brasil terão tecnologia para navegar na internet.
“Com essas mudanças todas que
vêm acontecendo, eu tenho um
pouco de dúvida em relação ao
conceito de propriedade cruzada.
Mas a Constituição fala que não pode ter oligopólio, então teremos
que ver como vamos definir isso”.
Para Eduardo Neger, presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet) entretanto,o problema é a dificuldade de negociação encontrada por estes novos
players, ainda pequenos.
“Não se trata mais apenas da
entrega do conteúdo produzido
por grandes broadcasts ou difuso-

“

“Não existe mais o
impedimento técnico,
como havia no
passado, de se ter
diversos conteúdos
disponíveis. Quem
comanda a cadeia é
o usuário, que escolhe
o que vai querer”
Eduardo Neger
Presidente da Abranet

ras. Basta ter um dispositivo conectado à internet e qualquer um
pode produzir ”, explica Neger.
Segundo ele, até o fabricantes
de equipamentos passam a atuar
neste mercado.
“Pode-se, por exemplo, colocar um aplicativo no aparelho de
televisão que direcione o cliente
para um provedor ou site específico”, explica.
Neger diz que, apesar do foco

das operadoras ainda ser o fornecimento de infraestrutura, elas também começam a se interessar pela
produção de conteúdo.
“É claro que as teles também
tem interesse, mas ainda não é a
'praia' delas”, completa.
Neger diz também que a nova
formação do mercado é uma grande oportunidade para aqueles que
querem trabalhar com nichos.
“Não existe mais o impedimento técnico, como no passado, de se ter diversos conteúdos
disponíveis. Quem comanda a cadeia é o usuário, que escolhe o
que vai querer”, declara.
Ele ressalta, porém, que em
um primeiro momento é natural
que os usuários continuem procurando os grandes produtores
de conteúdo.
“O nível de inovação com a internet é enorme. Não há mais barreiras de entrada para novos concorrentes, como nas mídias mais
clássicas. No rádio,é preciso ter
uma frequência disponível. As redes sociais são um exemplo claro.
O Facebook engoliu o Orkut. Isso
assusta quem está no mercado
convencional”, finaliza Neger.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Empresas, p. 17.

Empresas de cartão de crédito e
telefonia começam a se unir para atender à parcela da população que não tem acesso a formas de pagamento móveis, pois
não tem conta em banco. A
MFS, joint venture formada pela Telefónica/Vivo e pela Mastercard, que atua no setor de pagamentos móveis, lança hoje seu
primeiro produto. O serviço funcionará como um conta pré-paga, que permitirá ao cliente realizar pagamentos e transferências a partir de um telefone celular da Vivo e do cartão Mastercard pré-pago.
“Nossas soluções serão voltadas para a inclusão financeira.
No mundo, o comércio informal
movimenta US$ 16 trilhões e o
custo de gestão do papel moeda
gira em torno de 0,5% a 1,5%
do Produto Interno Bruto dos
países. Queremos reduzir estes

custos”, explica Eduardo Neubem, diretor de produtos mobile da Mastercard.
A Mastercard também anunciou recentemente parceria com
a TIM e a Caixa Econômica Federal para um produto similar, que
deve entrar em operação no segundo semestre.
“Nosso foco também é o público não bancarizado. É uma
forma segura do cliente pagar
conta e transferir dinheiro. Tecnologicamente, a solução é muito parecida com a da Vivo”, completa Neubem.
Segundo ele, não é necessário que o cliente tenha acesso à
internet ou um smartphone.
A Oi passou a emitir ontem,
por meio da parceria com o Banco do Brasil e a Cielo, o Oi Carteira, primeiro cartão recarregável
a chegar ao mercado. A intenção
é proporcionar mobilidade e controle de despesas. Os clientes podem fazer compras em estabelecimentos credenciados à Cielo,
recargas de minutos no pré-pago da Oi e transferência para outros clientes do serviço. GM

HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68 - NIRE: 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

RENÚNCIA DE MARCIO ROCHA MELLO AO CARGO DE
DIRETOR PRESIDENTE DA HRT
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2013 – A HRT Participações em Petróleo S.A. (a
“Companhia” ou “HRT”) (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP) anuncia aos seus
acionistas e ao mercado que, em Reunião do Conselho de Administração ocorrida
nesta data, seus membros foram informados da renúncia do Sr. Marcio Rocha
Mello à posição de Diretor Presidente da HRT, de acordo com Carta de Renúncia
endereçada ao Presidente do Conselho de Administração dessa Cia. O Sr. Marcio
Mello permanecerá como membro do Conselho de Administração da HRT.
“Deixo o comando da Cia. que construí com grande orgulho nos últimos três anos,
junto a um time comprometido com o objetivo de criar uma das maiores empresas
independentes de óleo e gás do Brasil. Renuncio ao posto de CEO, mas jamais à HRT.
Continuo como membro deste Conselho de Administração, contribuindo para que a
companhia obtenha êxito em suas conquistas”, destacou Marcio Rocha Mello.
 
 
          Nós
lamentamos profundamente que Marcio Mello, fundador e Diretor Presidente da HRT,
tenha renunciado ao cargo. O Conselho de Administração pediu que reconsiderasse
a renúncia, porém ele manteve sua decisão. Entretanto, ele permanece como
membro ativo do Conselho, onde trabalhará para continuidade do sucesso da HRT.
A Companhia sentirá muito a sua falta. Sua liderança e energia são incomparáveis.”
Carlos Tersandro Fonseca Adeodato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

EDP Renováveis Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789
Ata da 37ª Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Realizada dia 13 de dezembro de 2012, às 13:00 horas, na Sede Social da
Companhia, na Rua Joaquim Floriano, 413 - 17º andar - Itaim Bibi, Edifício Result Corporate Plaza,
CEP: 04534-010 - São Paulo - SP - Brasil. 2. Presença: A reunião foi instalada com a presença do
Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Manso Neto por teleconferência;
da Vice-Presidente do Conselho de Administração Sra. Ana Maria Machado Fernandes; e dos
Conselheiros Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; João Paulo Nogueira de Sousa Costeira;
e Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, sendo os dois últimos por teleconferência. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Manso Neto, que escolheu a Sra. Andréa Mazzaro Carlos
De Vincenti para secretariá-lo. 4. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho
de Administração, considerando os empréstimos contratados entre a Companhia e o Banco do Brasil
S.A., CNPJ/MF nº 00.000.000/1797-36, tendo como garantidora a EDP - Energias do Brasil S.A.,
CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03, aprovaram, por unanimidade, a liquidação de R$ 92.250.000,00
(noventa e dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) referente ao valor da dívida principal mais
encargos, bem como, a prorrogação parcial do empréstimo até 28 de julho de 2013, no valor de
R$24.750.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais). Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros
presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos termos do parágrafo oitavo do artigo 17 do
Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata.
Presidente da Mesa: Sr. João Manuel Manso Neto. Secretária da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De
Vincenti. Conselheiros: Sr. João Manuel Manso Neto; Sra. Ana Maria Machado Fernandes; Sr. Miguel
Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Sr. João Paulo Nogueira de Sousa Costeira e Sr. Rui Manuel
Rodrigues Lopes Teixeira. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Andréa Mazzaro
Carlos De Vincenti. Secretária da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 17.317/13-7 em sessão de
07/01/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

