
Huawei projeta crescer 10% ao ano

Até pouco tempo,
o Brasil estava bem atrás
na adoção de tecnologias
para educação.
Agora, em muitos
casos, as instituições
de ensino brasileiras
estão ultrapassando
outros países”

Mais que um simples sinônimo
para as velhas lousas das salas
de aula tradicionais, não é exa-
gero dizer que a expressão qua-
dro negro é também uma sínte-
se da situação da educação no
Brasil. Mas é justamente nesse
cenário desafiador que a ameri-
cana Blackboard projeta um
dos mercados mais promisso-
res para a sua estratégia de ex-
pansão internacional.

Criada em 1997, a Black-
board desenvolve um grande
leque de softwares e serviços
educacionais, que inclui, entre
outros recursos, sistemas volta-
dos ao ensino à distância, cola-
boração e à oferta de serviços e
conteúdos digitais das institui-
ções de ensino aos estudantes.

O Brasil começou a ganhar
relevância para a Blackboard
em 2011, quando a empresa es-
tabeleceu uma parceria com o
Grupo A, holding educacional
brasileira, para ser sua repre-
sentante exclusiva no país.
Agora, a Blackboard está am-
pliando seus investimentos
diante da perspectiva de aque-
cimento do mercado local.

“O Brasil tem um grande
problema. Há um volume sig-
nificativo de estudantes no
ensino fundamental e as fa-
culdades e universidades lo-
cais não estão preparadas pa-
ra essa bolha que está vindo
por aí”, afirma Matt Small,
presidente da divisão interna-
cional da Blackboard. “Nos-
sa ideia é oferecer tecnolo-
gias para que essas institui-
ções tenham capacidade de
capturar essa demanda com
menor custo e alta qualidade
de ensino”, afirma.

Um dos pontos destacados
pelo executivo é a possibilida-
de — regulamentada por lei—
de que as instituições de ensi-
no superior no país ofereçam
até 20% da carga horário de
seus cursos pela internet. Se-
gundo Small, esse fator é uma
boa alternativa para que as
universidades brasileiras com-

binem aulas presenciais e à dis-
tância, e consigam gerenciar a
maior procura por seus cursos,
sem a necessidade de realizar in-
vestimentos significativos para
ampliar sua infraestrutura e seu
corpo docente.

Diante das oportunidades no
Brasil, os planos da Blackboard in-
cluem trazer para o país todo o seu
portfólio de softwares e serviços,
com as necessárias adaptações ao
mercado local. Uma das frentes re-
centes de desenvolvimento da em-
presa são os sistemas analíticos,
que podem ser aplicados, por
exemplo, para avaliar o desempe-
nho de alunos e medir os resulta-

dos dos cursos que estão sendo ofe-
recidos pelas instituições.

A Blackboard também está for-
talecendo seu portfólio de mobili-
dade. A companhia conta hoje
com plataformas e aplicativos
que permitem, entre outras fun-
ções, que os estudantes assistam
aulas, participem de grupos de
discussão, acessem conteúdos, fa-
çam avaliações e interajam com
professores e colegas por meio de
dispositivos da Apple e de apare-
lhos baseados no Android, siste-
ma operacional do Google.

Com uma base de trinta clien-
tes e cerca de 1 milhão de usuários
no Brasil, a Blackboard registrou

um crescimento acumulado de
300% no país desde o estabeleci-
mento do acordo com o Grupo A.
Para 2013, o salto estimado da re-
ceita local é de 40% e a meta para
até 2018 é expandir 20% ao ano.

A ideia, diz Small, é ampliar a
presença nas instituições que já
adotam parte das tecnologias da
Blackboard e, em outra frente,
conquistar novos clientes no país.
“Para ser honesto, até então, não
tínhamos realizado o volume de
investimentos que o mercado bra-
sileiro requer. Agora, no entanto,
estamos recuperando esse tempo
e nos aproximando cada vez mais
do mercado”, observa.

A fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei

disse ontem que espera registrar crescimento anual de 10% em suas

receitas nos próximos cinco anos, partindo dos US$ 35 bilhões que fa-

turou em 2012. “Este crescimento virá principalmente de dispositivos

de consumo e empresas”, disse o vice-presidente de vendas da Euro-

pa Ocidental da Huawei, Gaston Khoury. Reuters
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UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ N° 30.094.114/0001-09.

NIRE N°. 33.3.0026914-2
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE
ABRIL DE 2013: 1. Data, Horário e Local: Em 22/04/2013, às 09h, na sede social da
Sociedade, na Cidade de Niterói/RJ, na Av. Visconde do Rio Branco, n° 511, 4o andar,
Comp. 401, parte, e 5o andar, Comp. 501, parte, Centro. 2. Presença: Presença da tota-
lidadedosmembrosdoConselhodeAdministraçãodaSociedade.3. Mesa: Presidente:
Sr.RobertoMartinsdeSouzaSecretário:Sr.FernandoGomesLabanca4.OrdemdoDia
e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 4.1. - Eleição do Sr. Flávio Rodrigo de
Queiroz Sanchez, brasileiro, casado, do comércio, C.I. n° 18704749-2 - SSP/SP, CPF/
MF n° 161.393.768-74, com escritório localizado na sede da Sociedade, para o cargo de
Diretor,para cumprirmandato complementar até01/08/2015; (I) -Omembrodadiretoria
ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o im-
peça de praticar atividades mercantis ou exercer a administração de sociedades. (II) - A
remuneração dodiretor ora eleito estará compreendida nos limites globais aprovados na
��������	
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04/05/2012, para o presente exercício, em até R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais). 4.2.  � �	���� �	 �������� �	�	! � ���"���� �������� �� ���	���� ����	�! ����
13, todos os membros da Diretoria passarão a designar-se “Diretor(a)”, excepcionando-
-se o cargo de Diretor Presidente. 5. - Encerramento da Sessão: Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo
tempo necessário â lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, apro-
vada e assinada pelos presentes.Assinaturas: Presidente - Roberto Martins de Souza;
Secretário -FernandoGomesLabanca;Conselheiros:RobsonRodriguesGouvêa,José
Antônio Mourão, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza e Rodrigo
#��%�	��	����&��	��	'	*	��+�����! <<=>?=<>@H�#�������K��	��������Q���	���
da original lavrada no livro próprio. Fernando Gomes Labanca – Secretário. Arquivada
�	 T�����	 ��U �W >>>><?XYZY? �� >Z=>[=<>@H� \	�Q��	 ]� &� ����	 ^ ������_��	 ]��	��

LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
CNPJ: 04.201.672/0001-16 NIRE: 33.3.0026734-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE
AGOSTO DE 2013 1- Data, Horário e Local: Em01/08/2013, às 09h, na sede social da
Sociedade, na Cidade de Niterói/RJ, na Av. Visconde do Rio Branco, nº 511, 4° andar,
Comp. 401, parte, e 5° andar, Comp. 501, parte, Centro. 2- Presença: Presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 3-Mesa: Pre-
sidente: Sr. Marcelo de Araújo Noronha. Secretário: Sr. Robson Rodrigues Gouvêa.
4· Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (I)- Reeleição do Sr.
Frederico Damian Tostes, brasileiro, casado, do comércio, C.I. nº 120120175, IFP/
RJ, CPF/MF nº 079.243.457-95, residente e domiciliado na Cidade de Niterói/RJ, com
escritório localizado na sede da Sociedade, para o cargo de Diretor, sem Designação
��������	
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Reeleição do Sr. Fernando Gomes Labanca, brasileiro, casado, do comércio, C.I. nº
05722610-2, Detran/RJ, CPF/MF nº 963.475.897-53, com escritório localizado na sede
daSociedade,aocargodeDiretorComercialdaCompanhia,paracumprirmandatopelo
prazo restante, com início na presente data e término em 01/08/2015. (III)- Osmembros
da diretoria ora eleitos declararam não estar incursos em nenhum dos crimes previstos
em lei que os impeçam de praticar atividades mercantis ou exercer a administração de
sociedades. 4.1 - Quanto à sua subsidiária Integral, Companhia Leader de Promo-
ção de Vendas: (I)- Orientar a Sociedade a reeleger o Sr. Frederico Damian Tostes,
brasileiro, casado, do comércio, C.I. nº 120120175, IFP/RJ,CPF/MFnº 079.243.457-95,
com escritório localizado na sede da Sociedade, para o cargo de Diretor Comercial da
Companhia, para cumprir mandato pelo prazo restante, com início na presente data e
término em 01/08/2015. (II)- Orientar a Sociedade a reeleger o Sr. Fernando Gomes
Labanca, brasileiro, casado, do comércio, C.I. nº 05722610-2, Detran/RJ, CPF/MF
n° 963.475.897-53, com escritório localizado na sede da Sociedade, para o cargo de
Diretor Comercial da Companhia, para cumprir mandato pelo prazo restante, com início
na presente data e término em 01/08/2015. 5 - Encerramento da Sessão: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida.
aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente - Marcelo de Araújo
Noronha; Secretário - Robson Rodrigues Gouvéa; Conselheiros: Marcelo de Araújo
Noronha, Robson Rodrigues Gouvêa, Cesario Nahirito Nakamura e Roberto Martins de
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livro próprio. Robson Rodrigues Gouvêa - Secretário. Arquivada na JUCERJA sob o nº
00002506423 em 09/08/2013 - Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

CIA.LEADER DE PROMOÇÃO DE VENDAS
CNPJ N° 07.504.125/0001-06 - NIRE N°. 33.3.0027641-6

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2013. 1.-
Data, Horário e Local: Em 12/03/2013, às 10hs, na sede social, localizada na Cida-
de de Niterói/RJ, na Av. Visconde do Rio Branco, nº 511, Comp. 401, parte, Centro.
2.- Presença: Presença de todos os Diretores. 3.-Mesa: Presidente: Sr. Fernando
Gomes Labanca Secretário: Sr. Frederico Damian Tostes. 4.- Ordem do Dia e Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: I) Decisão pela retificação do endereço da
Filial/Loja constituída em 10/11/2012 às 10hs, através da ARD, arquivada na Jucerja
sob o nº 33.3.0026914-2, alterando de "Rodovia BR 381, Fernão Dias, Km 492,601
ao Km 493,419, Lojas 2089 a 2092, São João, Betim/MG - CEP: 32.655-505”, para
"Rodovia Fernão Dias - BR 381, KM 492,601, Lojas 2093, parte, Faz. São João -
CEP: 32.655-505”; II) Decisão pela retificação do endereço da Filial/Loja constituída
em 10/09/2012, através da ARD registrada na Jucerja sob o nº 33.3.0120929-2, sendo
retificado o endereço em 09/01/2013 através da ARD protocolo n° 00-2013/011044-2,
na Junta Comercial, alterando para: "Avenida Cerejeira, n° 300, loja 1095, Bairro
Movelar, Linhares/ES - CEP: 29.906-014". 5. - Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Reunião de Diretoria após a lavratura da presente ata que, lida e
votada, foi aprovada e assinada pela totalidade dos Diretores. Niterói (RJ), 12/03/2013.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Frederico Damian
Tostes - Secretário. Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002461396 em 17/04/2013 -
Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ N° 30.094.114/0001-09

NIRE N°. 33.3.0026914-2
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2013. 1.- Data,
Horário e Local:Em11/06/2013, às10h, nasedesocial, localizadanaCidadedeNiterói/
RJ, na Av. Visconde do Rio Branco, nº 511, Comp. 401, parte, Centro. 2.- Presença:
Presença de todos os Diretores. 3.- Mesa: Presidente: Sr. Fernando Gomes Labanca,
Secretária: Sra. Mariana Rosas Atherino. 4.- Ordem do Dia e Deliberação Aprovada
por Unanimidade: I)Decisãopelaabertura/constituiçãodasFiliais/Lojasnosendereços
abaixodescritos,comcapitalsocialdeR$100.000,00(cemmil reais)cadauma, reduzindo-
-seovalorcorrespondentedocapital socialdestinadoàmatrizdestasociedade: -DaFilial/
Loja localizada na Avenida Expedito Garcia, nº. 1.190 (antigo nº 182), Campo Grande,
Cariacica,ES,CEP:29.146-200. -DaFilial/Loja localizadanaRuaVoluntáriosdaPátria,n°
190,LojaA,Botafogo,RJ/RJ -CEP:22.270-012.5.-Encerramento:Nadamaishavendo
a tratar, foi encerrada a Reunião de Diretoria após a lavratura da presente ata que, lida e
votada, foi aprovada e assinada pela totalidade dos Diretores. Niterói (RJ), 11/06/2013.
Assinaturas:Presidente:FernandoGomesLabanca;Secretária:MarianaRosasAtherino.
Diretores:FernandoGomesLabanca,GuilhermeSoaresBastos,MarianaRosasAtherino,
Roberto Rangel Lima Jr., Carlos Eduardo Brunini Alves Silva, Flávio Rodrigo Sanchez.
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Atherino – Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002494462 e sob o NIRE
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TELECOM

MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2013

A BASE AÉREA NAVAL DE SÃO
PEDRO DA ALDEIA torna público que
realizará Pregão Eletrônico, para a
contratação de serviços de ajudante de
cozinha, copeiros, estivas e supervisor.
Edital disponível no site
www.comprasnet.gov.br, a partir de
09/09/2013. Abertura das propostas: dia
19/09/2013 às 10:00h.
FRANKLIN NOGUEIRA GONÇALVES

JUNIOR
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Ordenador de Despesa

Companhia americana de softwares educacionais estima crescer 40% no país em 2013
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Empresas, p. 15.
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