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● Quase oito em cada dez dos
236,4 milhões de smartphones
vendidos no segundo trimestre
usavam o sistema Android, do
Google. Os dados foram divulga-
dos ontem pela empresa de pes-
quisa IDC. O relatório mostra

que a participação da Apple enco-
lheu de 16,6% para 13,2% em um
ano, embora a quantidade de
iPhones vendidos tenha aumenta-
do 20%. Enquanto isso, o An-
droid alcançou 79,3% do merca-
do, ante 69,1% há um ano. Segun-
do o IDC, a queda do iPhone era
esperada, já que a empresa deve
anunciar um novo modelo nos
próximos meses. / F.S.

WhatsApp tem
recados de voz

Com smartphone novo,
LG tenta se fortalecer
Aparelho G2 inaugura nova linha de produtos avançados da fabricante
sul-coreana, que vendeu 12,1 milhões de unidades no segundo trimestre

ANDREW BURTON/AFP

Android tem
80% do mercado

Sem botões. Com espaço, tela do G2 tem 5,2 polegadas

Filipe Serrano

Para buscar uma presença
mais forte no mercado de
smartphones, a sul-coreana
LG apresentou ontem em No-
va York um novo modelo de
celular avançado. O aparelho
será seu produto topo de li-
nha para competir com os
principais concorrentes, o
iPhone 5, da Apple, e o Galaxy
S4, da Samsung.

O G2, como foi chamado, é o
primeiro da série “G”, que será
a linha de produtos mais avança-
dos com inovações “focadas no
consumidor”, diz a empresa. A
estratégia bate de frente com a
rival Samsung, cuja linha Ga-
laxy se tornou o principal com-
petidor dos produtos da Apple,
tanto no mercado de smartpho-
nes quanto no de tablets. “O LG
G2 é o celular mais ambicioso
da história da nossa empresa”,
disse o presidente executivo da
divisão de comunicação móvel,
Jong-seok Park.

O G2 deve chegar às lojas a
partir de outubro, começando
pela Coreia do Sul e em seguida

Estados Unidos e Europa. Se-
gundo a fabricante, 130 opera-
doras no mundo vão comerciali-
zar o novo equipamento, mas
ainda não há previsão de lança-

mento no Brasil. O preço não
foi divulgado.

O que chama atenção no G2 é
a ausência de botões na frente e
nas laterais. Há apenas um bo-

tão de liga/desliga atrás, abaixo
da câmera. Isso libera espaço
no celular para uma tela maior,
de 5,2 polegadas. O aparelho
tem configurações avançadas,
que o colocam entre os topo de
linha do mercado, como o Ga-
laxy S4 e o recém anunciado Mo-
to X, da Motorola.

A LG é a quarta maior fabri-
cante de celulares mundial e
tem tido um crescimento forte
no número de vendas nos últi-
mos 12 meses, mas ainda tem
uma presença pequena no mer-
cado de smartphones, compara-
da aos concorrentes.

De acordo com a empresa de
pesquisas IDC, a LG teve 5,1%
das vendas de celulares avança-
dos no segundo trimestre, com
12,1 milhões de unidades vendi-
das, atrás da Samsung (30,4%) e
da Apple (13,1%). A empresa, po-
rém, foi uma das que mais cres-
ceram em um ano. No mesmo
período de 2012, ela tinha vendi-
do menos da metade dos apare-
lhos (5,8 milhões) e tinha 3,7%
do mercado.

De acordo com a IDC, o cres-
cimento é atribuído à uma “re-
formulação no portfólio” de
aparelhos, com produtos topo
de linha que chamaram a aten-
ção no último ano, como o Ne-
xus 4 (vendido pelo Google) e o
Optimus G Pro.

A LG é a segunda entre os fa-
bricantes que usam o sistema
operacional Android, atrás da
Samsung, que vendeu 73,3 mi-
lhões de smartphones no segun-
do trimestre. “O objetivo da em-
presa é aumentar sua presença
no mercado de aparelhos mais
caros, com o G2, e no mercado
de massa, com smartphones
das linhas Series II e F-Series”,
diz o IDC em seu relatório.

Ligia Aguilhar

O aplicativo WhatsApp anun-
ciou ontem o lançamento de

um recurso para envio e recebi-
mento de mensagens de voz pe-
lo programa.

Após a atualização, o aplicati-
vo passa a contar com um bo-
tão, que tem a figura de um mi-
crofone, na parte inferior. O sis-
tema grava o áudio enquanto o
botão estiver pressionado. Não

há limite de duração. Ao soltá-
lo, o aplicativo envia o conteú-
do automaticamente para a pes-
soa escolhida.

O destinatário recebe uma no-
tificação do recebimento da
mensagem e pode escutá-la
acionando o botão play. Quem
enviou o arquivo de voz conse-

gue saber quando o áudio foi es-
cutado, já que o ícone do micro-
fone muda de cor e fica azul.

A empresa afirmou que a atua-
lização estaria disponível em 24
horas a partir de ontem nos apli-
cativos para iPhone, Black-
Berry, Android, Windows Pho-
ne e Nokia.

S/A O Estado de São Paulo 
Torna público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença  
de Operação nº 29006264 com finalidade de tratar efluentes  
domésticos produzidos no empreendimento para reuso não-potável.  
À Avenida Engenheiro Caetano Alvares, nº 55, Bairro Limão, Município 
de São Paulo - SP.

PAMIRO SERRALHERIA ARTISTICA LTDA torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 29006279 , válida até
26/07/2017, para FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE SERRALHERIA 
à RUA ANTONIO RIBEIRO DE MOR AES, 181, CASA VERDE, SÃO PAULO O seu evento

(11) 3897-4900
www.rosarosarum.com.br
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ULTRAFERTIL S/A
Torna público que recebeu da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo - CETESB a Licença
Ambiental de Instalação no 2215 de 30/07/2013
para ampliação do terminal portuário, sito à Rodo-
via SP-55 (Estrada Cubatão-Guarujá), Km 65,8, Ilha
do Cardoso, Santos/SP, com validade de 06 (seis)
anos, a contar da data de sua emissão.

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 
CNPJ/MF n° 73.178.600/0001-18 - NIRE 35.300.137.728 - Companhia Aberta
ERRATA da Assembleia Geral ordinária Realizada em 30/04/2013

Na Ata da AGO realizada em 30/04/2013, arquivada na JUCESP sob o nº 176.152/13-1 em sessão de 13/05/2013, 
inadvertidamente os valores destinados à reserva de lucros estatutária (reserva de expansão) e a serem pagos a título de 
dividendo mínimo obrigatório e de dividendos extraordinários não recorrentes, constaram como sendo de R$ 419.194.616,66, 
R$ 156.785.246,08 (sendo R$ 0,380448479 por ação) e R$ 51.161.121,57 (sendo R$ 0,123445223 por ação), respectivamente, 
quando o correto, para todos os fi ns e efeitos e conforme aprovado pelos acionistas na ocasião, deveria ser de 
R$ 418.314.250,66, R$ 156.785.246,08 (sendo R$ 0,378324148 por ação) e R$ 52.041.487,57 (sendo R$ 0,125576558 
por ação), respectivamente. Portanto, na deliberação relativa ao item “(ii)” constante da página 2 da referida ata, onde 
se lê: “(ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de Administração da Cia., foi deliberada e aprovada, 
por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Cia., no valor de R$ 660.148.404,54, referente ao 
exercício social encerrado em 31/12/2012, conforme segue: (a) R$ 33.007.420,23 destinados à reserva legal; (b) R$ 
419.194.616,66 destinados à reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do art. 40 “f”, 
do Estatuto Social da Cia., conforme proposta de orçamento de capital preparada pela administração da Cia., ora rubricada 
pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Cia.; e (c) R$ 156.785.246,08 destinados à distribuição 
do dividendo mínimo obrigatório e R$ 51.161.121,57 destinados à distribuição de dividendos extraordinários não recorrentes, 
nos termos do art. 41 do Estatuto Social da Cia., relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, sendo certo que 
cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo no valor de R$ 0,380448479, no caso do dividendo mínimo 
obrigatório, e de um dividendo no valor de R$ 0,123445223, no caso dos dividendos extraordinários não recorrentes.”, 
deve se ler: “(ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de Administração da Cia., foi deliberada e 
aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Cia., no valor de R$ 660.148.404,54, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2012, conforme segue: (a) R$ 33.007.420,23 destinados à reserva legal; 
(b) R$ 418.314.250,66 destinados à reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do art. 40 
“f”, do Estatuto Social da Cia., conforme proposta de orçamento de capital preparada pela administração da Cia., ora 
rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Cia.; e (c) R$ 156.785.246,08 destinados à 
distribuição do dividendo mínimo obrigatório e R$ 52.041.487,57 destinados à distribuição de dividendos extraordinários 
não recorrentes, nos termos do art. 41 do Estatuto Social da Cia., relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, 
sendo certo que cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo no valor de R$ 0,378324148, no caso do 
dividendo mínimo obrigatório, e de um dividendo no valor de R$ 0,125576558, no caso dos dividendos extraordinários 
não recorrentes, mantendo-se inalterado o valor por ação total, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 30/04/2013 
ao mercado. Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à distribuição dos dividendos ora defi nidos 
aos titulares de ações de emissão da Cia. em 30/04/2013.”. SP, 25/06/2013. Claudio Carvalho de Lima - Presidente da 
Mesa da AGO de 30/04/2013. JUCESP 296.333/13-0 em 02.08.2013. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torna pública a 
Homologação do seguinte certame: 
CONCORRÊNCIA Nº. 1320044 
51/2012 - REFORMA DO SND, 
LABORATÓRIO, ENFERMARIA, 
FARMÁCIA VESTIÁRIOS E 
PLANTÕES DO HOSPITAL GERAL DE 
BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO � 
HGB � Valor Homologado: R$ 
1.538.273,96 (um milhão, quinhentos e 
trinta e oito mil, duzentos e setenta e 
três reais e noventa e seis centavos) � 
Licitante Vencedor: RECONP 
ENGENHARIA LTDA � CNPJ: 
04.762.238/0001-05
O processo encontra-se com vistas aos 
interessados. Serviço de Compras - 
ADC - BHTE � 06/08/2013.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




