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HTC acusa
empregados
de revelar
seg redos
Smartphones
Cindy Wang e Aaron Clark
Bloomberg, de Taipé e Tóquio

Funcionários da HTC Corp. fo-
ram detidos pelas autoridades de
Taiwan depois que a fabricante de
smartphones alertou para o vaza-
mento de alguns segredos indus-
triais. Dois executivos da área de
design de produtos foram presos,
segundo disse ontem Huang
Mou-hsin, vice-chefe da Promo-
toria do Distrito de Taipé.

Um diretor e outro adminis-
trador graduado das divisões de
projetos e pesquisa e desenvolvi-
mento foram interrogados e sol-
tos sob fiança. Uma quinta pes-
soa de fora da companhia tam-
bém está sendo tratada como
suspeita, disse Huang, que não
quis comentar o papel dessa pes-
soa no caso. A ação da HTC caiu
5,8% no pregão de ontem da Bol-
sa de Valores de Taipé, para 147
dólares novos de Taiwan.

A ação da HTC, que atingiu seu
pico em 2011, já perdeu 88% de seu
valor desde então, período em que
a empresa perdeu participação no
mercado de smartphones para a
Samsung e a  Apple. Sediada em
Taoyuan City, a HTC mudou sua es-
tratégia de marketing e trocou
executivos para reconstruir a mar-
ca após cair para o 9o posto no ran-
king global de smartphones.

“Acreditamos que a investiga-
ção e a detenção de executivos im-
portantes da área de pesquisa e de-
senvolvimento da HTC terão um
impacto negativo sobre sua nova
linha de modelos nos próximos
seis meses”, disse ontem Richard
Ko, analista da KGI Securities de
Taipé, em um relatório a clientes.

A HTC, primeira fabricante de
celulares a usar o software do Goo-
gle, disse que suas operações não
estão sendo afetadas e a agenda de
lançamento de produtos no quar-
to trimestre será mantida, segun-
do comunicado por e-mail divul-
gado ontem. A empresa registrou
queixa no Departamento de Inves-
tigações do Ministério da Justiça
no mês passado, acusando funcio-
nários de vazarem segredos indus-
triais e usar recibos falsos para ten-
tar conseguir reembolsos, infor-
mou Huang, em 31 de agosto.

Segundo ele, em 30 de agosto
investigadores vasculharam os es-
critórios da HTC e as residências de
funcionários. “Proteger as proprie-
dades físicas e intelectuais da com-
panhia, a privacidade e a seguran-
ça, é uma responsabilidade funda-
mental de todo funcionário”, disse
a HTC em um comunicado divul-
gado em seu site na internet.

Fonte: Agências Internacionais. Elaboração: Valor Data 
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Cotação no fechamento 
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Equipamentos Projeto apresentado à Suframa prevê a contratação de 78 funcionários

Philips planeja investir R$ 50 milhões
para produção de tablets em Manaus
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Philips pretende investir mais
de US$ 50 milhões para fabricar ta-
blets no Brasil. O projeto foi apre-
sentado à Superintendência da Zo-
na Franca de Manaus (Suframa).
De acordo com os documentos, a
companhia planeja contratar 78
pessoas para adicionar o produto a
outra linha de produção que man-
tém no polo industrial. Procurada,
a assessoria de imprensa da fabri-
cante disse que a companhia não
comentaria o assunto.

Pelo site da Philips é possível
saber que a companhia lançou
seus primeiros tablets em 2011.
A linha de produtos, batizada de
“Philips Entertainment Tablet”,
está disponível apenas na China.
Nos últimos três anos, 12 mode-
los foram colocados no mercado.

O lançamento dos aparelhos no
Brasil acontece no momento em
que o mercado apresenta um cres-
cimento acelerado. Segundo a em-
presa de pesquisas Nielsen, as ven-
das no 1o semestre tiveram um sal-
to de 400% em número de unida-
des na comparação com o mesmo

período de 2012. O preço médio
dos aparelhos foi de R$ 550, quase
a metade dos R$ 990 registrados
um ano antes. De acordo com a
Nielsen, o lançamento de apare-
lhos com telas pequenas e configu-
rações mais básicas puxou os valo-
res para baixo. Outro fator que
contribuiu para a queda foram os
incentivos fiscais concedidos pelo
governo para equipamentos com
produção no país.

O investimento na nova linha
de produtos também coincide
com um momento de transição
para a fabricante. Em janeiro, a

companhia anunciou que vai
deixar o mercado de produtos
eletrônicos para consumidores.
O objetivo é concentrar-se nas
áreas de saúde e bem-estar.

O negócio de eletrônicos será
assumido pela japonesa Fu n a i
Electric a partir de 2017. Pelo acor-
do, a Funai pagará € 150 milhões e
uma taxa de licenciamento para
vender produtos com a marca Phi-
lips por um período inicial de cin-
co anos e meio, com opção de re-
novação por outros cinco anos. A
expectativa é que a operação seja
concluída até o fim do ano.

A iniciativa é semelhante à
anunciada em abril do ano pas-
sado na área de TV. Os negócios
foram transferidos para uma
joint venture com a TPV Techno-
log y, de Hong Kong. A nova com-
panhia, batizada de TP Vision,
tem 70% de participação da TPV e
o restante é da Philips. A TPV fi-
cou responsável pelo desenvolvi-
mento, produção e comercializa-
ção dos aparelhos Philips. A TPV
fabrica monitores para PCs e TVs
sob encomenda para diversas
empresas e é dona das marcas
AOC e E nv i s i o n .

Intralinks entra
na briga por
área empresarial
C o m p a r t i l h a m e n to
Daniele Madureira
De São Paulo

A empresa americana Intra -
links lançou uma versão brasilei-
ra de um serviço de compartilha-
mento de arquivos voltado ao
mercado empresarial. Batizado
de Via, o serviço pode ser acessa-
do por internet, sem necessidade
de instalação nos equipamentos
dos usuários, no modelo conhe-
cido como computação em nu-
vem, e concorre com o Dropbox.
A Intralinks é especializada em
criar plataformas de comunica-
ção na nuvem que permitem
compartilhar informações confi-
denciais entre um grupo de
usuários, especialmente em ca-
sos de fusão e aquisição e de
abertura de capital.

O primeiro usuário do Via é a
escuderia britânica McLaren, in-
formou a Interlinks, cuja expec-
tativa é que o novo serviço seja
um de seus carros-chefe. A Inter-
links registrou receita de US$ 217
milhões no ano passado e tem o
Brasil como um de seus cinco
principais mercados. Ao todo,
são 40 escritórios no mundo.

“O país está em um patamar de
maturidade compatível ao dos
maiores mercados mundiais no
que se refere à busca de segurança
do acesso a informações, e o Via
pode ajudar a aumentar a produti-
vidade de cada colaborador”, afir-
mou ao Va l o r Ron Hovsepian, pre-
sidente mundial da Intralinks.

A diferença entre as plataformas
de comunicação na nuvem já usa-
das pela Intralinks e o Via é que, no

primeiro caso, os usuários entram
em um ambiente virtual onde têm
liberdade limitada de alterar do-
cumentos, de acordo com o nível
de autonomia concedido pela em-
presa que contratou o serviço. Já o
Via permite que o usuário tenha
uma pasta pessoal na área do Win-
dows Explorer para o serviço, afir-
mou o diretor-geral da Intralinks
no Brasil, Claudio Yamashita.

Segundo Yamashita, isso conce-
de mais liberdade ao indivíduo pa-
ra que faça mudanças nos docu-
mentos on-line, aumentando a
produtividade do processo. “Não é
preciso pedir permissão para en-
trar em um ambiente virtual, ele já
está habilitado para acessar deter-
minados documentos e fazer as al-
terações necessárias”, disse.

Por meio do Via, a escuderia
britânica McLaren troca infor-
mações confidenciais como pro-
tótipos de novos modelos de
carros e os resultados de testes
sobre a performance aerodinâ-
mica dos modelos.

Segundo afirmou o principal
executivo de tecnologia da McLa-
ren, Stuart Birrell, no site da escu-
deria, um dos principais diferen-
ciais do Via é a possibilidade de
desconectar um usuário com o
qual a empresa já não deseja mais
compartilhar informação. É um re-
curso importante no caso de desli-
gamento de pessoal, para que o
profissional não leve informações
ao concorrente, por exemplo. “Es -
sa ferramenta já foi registrada pela
Intralinks sob o nome de ‘Unsha -
r e . c o m’ ”, afirmou Yamashita.

No mundo, a Intralinks tem
cerca de 90 mil clientes e atende
a 2,7 milhões de usuários.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Ron Hovsepian (à esquerda) e Cláudio Yamashita, da Intralinks: Brasil é um dos principais mercados da companhia

Chefe da Lenovo divide
bônus com funcionários
Re s u l t a d o
Edmond Lococo
Bloomberg, de Pequim

A L e n o v o, maior fabricante de
computadores do mundo, infor-
mou ontem que seu executivo-
chefe Yang Yuanqing vai dividir
pelo menos US$ 3 milhões de seus
bônus com funcionários da com-
panhia pelo segundo ano consecu-
tivo, depois que a companhia re-
gistrou recorde de vendas.

Cerca de 10 mil funcionários
receberão o pagamento neste
mês como reconhecimento pelo
trabalho, disse em comunicado
interno Gina Qiao, vice-presi-
dente sênior de recursos huma-
nos da fabricante. O conteúdo do
documento foi confirmado pelo
porta-voz da companhia, Jeffrey
Shafer, que disse que o total a ser
pago será de US$ 3,25 milhões.

A Lenovo teve receita de
US$ 34 bilhões e vendeu 52,4 mi-

lhões de PCs no acumulado de 12
meses encerrados em 31 de mar-
ço. No período, ampliou sua par-
ticipação no mercado e também
expandiu as vendas de smart-
phones e tablets. Aos 48 anos,
Yang, que também dividiu com
funcionários seu bônus de US$ 3
milhões em 2012, liderou a em-
presa para tirar a HP da liderança
do mercado de computadores no
trimestre encerrado em junho.

“Isso é bastante raro, especial-
mente para o presidente do con-
selho de uma companhia chine-
s a”, disse Kirk Yang, diretor do
banco Barclays em Hong Kong,
que tem recomendação de com-
pra para as ações da Lenovo. Os
papéis da companhia acumulam
alta de 7,6% no ano, ante uma
queda de 2,1% no índice Hang
Seng, da bolsa de Hong Kong.

Os pagamentos serão feitos a
funcionários da Lenovo em 20
países. Cerca de 80% dos empre-
gados da Lenovo estão na China.

Curtas

Acordo em TV a cabo
A Time Warner anunciou on-

tem um acordo para transmitir os
canais da CBS. Desde o início de
agosto a programação da CBS so-
freu um “a p a g ã o” no sistema da
operadora a cabo em mercados
como Nova York e Los Angeles, de-
vido a desentendimentos sobre as
tarifas que receberia pela venda de
sua programação. Os detalhes do
acordo não foram revelados.
Glenn Britt, presidente-executivo
e do conselho da Time Warner,
disse que durante todo o processo
de negociação o principal objetivo
foi aliar os custos baixos e a trans-
missão de uma boa experiência de
vídeo aos clientes.

.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convidam você para
participar da audiência pública conjunta que discutirá as regras para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de
energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

Pela proposta, pretende-se garantir igualdade de condições às prestadoras de serviços de telecomunicações e evitar barreiras
para entrada de novos competidores no mercado de telecomunicações.

A audiência é aberta a todos. Participe!

Data: 4 de setembro, às 14 horas
Local: Auditório da Gerência Regional da Anatel em São Paulo
Rua Vergueiro, 3.073 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AmbevS.A. CompanhiadeBebidas
dasAméricas -AmBev

CNPJnº07.526.557/0001-00 CNPJnº02.808.708/0001-07
NIRE35.300.368.941 NIRE35.300.157.770

AVISOAOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da Ambev S.A. (“Ambev”) que o Conselho de Administração da Ambev aprovou, nesta data: (i) o levantamento de
balanço extraordinário na data de 31 de agosto de 2013; e (ii) a distribuição de dividendos intermediários, a serem deduzidos do resultado acumulado deste
ano, com base no balanço extraordinário de 31 de agosto de 2013, e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013, à razão de
R$0,13 por ação ordinária de emissão da Ambev, sem retenção de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor.
Em virtude da incorporação da totalidade das ações de emissão da Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (“Companhia de Bebidas”), aprovada em
30 de julho de 2013 (“Incorporação de Ações”), os acionistas ou titulares de American Depositary Receipts (“ADRs”) da Companhia de Bebidas passaram
a ser titulares de direito, respectivamente, de (i) cinco ações ordinárias de emissão da Ambev para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da
Companhia de Bebidas em circulação, e (ii) cinco ADRs da Ambev para cada ADR da Companhia de Bebidas, representativo de ação, ordinária ou
preferencial, desta.
Não obstante, como a Ambev ainda se encontra em processo de abertura de capital perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, as ações e os ADRs
de Companhia de Bebidas continuam a ser negociados na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e na
New York Stock Exchange (“NYSE”). Dessa forma, os dividendos ora declarados pela Ambev, serão atribuídos a tais ações e ADRs da Companhia de
Bebidas na proporção da relação de substituição acima mencionada e com base nas disposições aplicáveis do estatuto social da Ambev.
Nesse sentido, cada ação de Companhia de Bebidas, ordinária ou preferencial, atualmente negociada na BM&FBOVESPA, e cada ADR de Companhia de
Bebidas negociado na NYSE e representativo de ação ordinária ou preferencial desta companhia, fará jus a R$0,65 a título de dividendos, sem retenção
de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor.
Referido pagamento será efetuado a partir de 27 de setembro de 2013 (ad referendum da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social que se
encerrará em 31 de dezembro de 2013), com base na posição acionária de 13 de setembro de 2013 (inclusive), no que se refere à BM&FBOVESPA,
e na posição de 18 de setembro de 2013 no que se refere à NYSE, sem incidência de correção monetária. As ações e os ADRs passarão a ser
negociados ex-dividendos a partir de 16 de setembro de 2013, inclusive.

Atendimento
Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta-corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa
indicação receberão do Banco Bradesco S.A., na qualidade de Instituição Financeira Depositária, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo
informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo
crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA.

SãoPaulo,30deagostode2013

AmbevS.A. NelsonJoséJamel -DiretorFinanceiroedeRelaçõescomInvestidores
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AmbevS.A. CompanhiadeBebidas
dasAméricas -AmBev

CNPJnº07.526.557/0001-00 CNPJnº02.808.708/0001-07
NIRE35.300.368.941 NIRE35.300.157.770

AVISOAOS ACIONISTAS
As administrações de Ambev S.A. (“Ambev”) e de Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (“Companhia de Bebidas”), em razão da incorporação
da totalidade das ações de emissão de Companhia de Bebidas por Ambev, aprovada em 30/07/2013 (“Incorporação de Ações”), vêm informar aos
Srs. Acionistas o que segue:
Direito de Retirada
1. Foi exercido o direito de retirada por 1 acionista titular de 14 ações ordinárias de emissão de Companhia de Bebidas durante o prazo que se encerrou

em 30/08/2013, tendo a administração das companhias optado por não exercer a faculdade de que trata o §3º do Art. 137 da Lei nº 6.404/76.
2. O pagamento do valor de reembolso das ações de titularidade do acionista de Companhia de Bebidas que optou por exercer o direito de retirada será

efetuado no dia 05/09/2013.
3. Não tendo sido solicitado o levantamento de balanço especial, nos termos do Art. 45, §1º, da Lei nº 6.404/76, o valor de reembolso será correspondente

ao valor patrimonial contábil da ação em 31/12/2012, ou seja, R$9,231 por ação ordinária de emissão de Companhia de Bebidas.
Negociação
4. Após obtido o registro, por Ambev, de emissor de valores mobiliários na categoria “A”, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários

(“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, em fase de análise pela CVM, as ações de emissão de Companhia de Bebidas deixarão de ser negociadas
no segmento tradicional da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

São Paulo, 2 de setembro de 2013
Ambev S.A.

Nelson José Jamel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Companhia de Bebidas das Américas - AmBev
Nelson José Jamel

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

AMBV3 AMBV4
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Empresas, p. B2.




