
Para Kazuo Hirai, o CEO da Sony,
criar o principal smartphone da
empresa japonesa era algo muito
importante para ser deixado pa-
ra os especialistas em telefonia
celular da empresa.Mirando um
mercado de US$ 310 bilhões do-
minado pelo Galaxy, da Sam-
sung, e pelo iPhone, da Apple,
no ano passado ele mandou dú-
zias de engenheiros de câmeras
da empresa para sua divisão de te-
lefones para dar incrementar os
atributos de fotografia do apare-
lho Xperia Z. Uma revolução pa-
ra uma empresa cujas unidades
não estão acostumadas a traba-
lhar em conjunto em seus milha-
res de produtos de consumo.

“Nós nos acostumamos a acre-
ditar que o Walkman pertencia à
equipe do Walkman e que a Cy-
ber-shot pertencia à equipe da
Cyber-shot”, disse Kichiro Kuro-
zumi, que liderou a unidade de
planejamento do Xperia, referin-
do-se aos tocadores de música e
às câmeras compactas. No passa-
do, as unidades atuavam como
empresas independentes.

“O Xperia mostra como a
Sony está unindo tecnologias de

diferentes departamentos para
criar produtos de maior suces-
so”, disse Hirai. A Sony lançou o
modelo sucessor do Xperia Z, o
Z1, no mês passado. A empresa,
que deverá reportar os lucros do
segundo trimestre amanhã, está
contando com os aparelhos para
cumprir a meta de Hirai de tor-
nar-se a terceira maior vendedo-
ra de smartphones, atrás apenas
da Samsung e da Apple.

“Ele não tem medo de caniba-
lização e você pode ver isso nos
smartphones que eles criaram”,
disse Takashi Watanabe, analis-
ta da Goldman Sachs em Tóquio,
sobre as mudanças na Sony nos
19 meses de mandato de Hirai.
“O último modelo é tão podero-
so que você pensa que ele vai des-
truir completamente o mercado
de câmeras digitais”.

O Z1, de 5 polegadas, oferece
uma câmera de 20,7 megapi-
xels, além de lente “G” de alta
performance e um processador
de imagens mais poderoso. O Ga-
laxy S4, da Samsung, é equipa-
do com um chip de 13 megapi-
xels, enquanto o top de linha da
Apple, o iPhone 5S, tem um sen-
sor de 8 megapixels.

A Sony busca lucrar com dis-
positivos móveis neste ano fiscal
depois que seu negócio de produ-
tos eletrônicos de consumo acu-
mulou perdas um ano antes. O
negócio de fabricação de TVs da
empresa não foi lucrativo nos úl-
timos nove anos consecutivos,
perdendo participação de merca-
do para as sul-coreanas Sam-
sung e LG. Bloomberg
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Há 19 meses no cargo, Kazuo Hirai promoveu integração entre as

áreas de câmeras e celulares para criar o smartphone Xperia Z

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2013

P.A. 32.787/2013 – ID: 512667 - Objeto:
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de
desenvolvimento nutricional para
Magistrados deste TRT. Data da Sessão:
18.11.2013, às 10h00. Local,
Informações/cópias do Edital: Av. da Paz,
2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL – Tel.: (82)
2121-8182. Segundas às Quinta- feiras de
08:00 às 17:00 e Sextas-feiras Das 08h às
14h ou sites
www.trt19.jus.br,licitacoes-e.com.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2013

P.A. 31.916/2013 – ID: 512907 - Objeto:
Registro de Preços para eventual
aquisição de 52 (cinqüenta e duas)
togas para Magistrados deste TRT. Data
da Sessão: 19.11.2013, às 10h00. Local,
Informações/cópias do Edital: Av. da Paz,
2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL – Tel.:
(82) 2121-8182. Segundas às Quinta-
feiras de 08:00 às 17:00 e Sextas-feiras
Das 08h às 14h ou sites
www.trt19.jus.br,licitacoes-e.com.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

KazuoHirai testaalenteacopladaaosmartphoneSonyXperiaZ1nocomeçodeoutubro,noJapão

Empresa Jornalística EconômicoS.A.
CNPJ nº 11.140.086/0001-74 – NIRE 33.300.300.881

Ata daAssembleiaGeral Extraordinária
realizada em26de agosto de 2013

Data, Hora e Local: 26 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua dos Inválidos, 198, 3º andar, parte, Centro, CEP 20231-048. Presença:
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Maria Alexandra
da Costa Lima Mascarenhas de Almeida e Vasconcelos, Presidente; José
António da Costa Lima Mascarenhas, Secretário. Convocação: dispensada
nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração da
redação do artigo 10º do Estatuto Social para excluir a exigência de que os
membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia;
(ii) a cessão e transferência das ações da Companhia detidas pelos acionistas
José António da Costa Lima Mascarenhas e José Carlos Sottomayor Negrão
Mascarenhas para a acionista Ongoing Comunicações - Participações S.A.;
(iii) a integralização, pela acionista Ongoing Comunicações - Participações
S.A., da parcela subscrita e ainda não integralizada do capital social da
Companhia; e (iv) a nova redação consolidada do Estatuto Social da
Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: colocadas as
matérias em discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovado,
sem quaisquer reservas ou ressalvas, o seguinte: (i) tendo em vista a entrada
em vigor da Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011, que alterou o artigo 146 da
Lei nº 6.404/76, excluindo a exigência de que os membros do Conselho de
Administração sejam acionistas, fica alterado o artigo 10º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 10.
O Conselho de Administração será composto de até 7 (sete) membros,
pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de dois anos.
Todos os conselheiros deverão permanecer em exercício até a investidura
de seus sucessores, podendo ser reeleitos. O Conselho de Administração
terá um Presidente escolhido pelos seus pares, por maioria de votos, na
primeira reunião dos conselheiros eleitos pela Assembleia Geral. §1º. Os
membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse lavrado no“Livro deAtas de Reuniões
do Conselho de Administração”, devendo permanecer em exercício até a
investidura de seus sucessores. §2º. A Assembleia Geral fixará o montante
global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e este
órgão, em reunião, distribuirá tal remuneração entre seus membros.”; (ii) os
acionistas José António da Costa Lima Mascarenhas e José Carlos
Sottomayor Negrão Mascarenhas, neste ato, cedem e transferem, como
de fato cedido e transferido tem, retirando-se da Companhia, com a expressa
anuência da acionista Maria Alexandra da Costa Lima Mascarenhas
de Almeida e Vasconcelos, as suas únicas ações no valor de R$ 1,00 (um
real) cada, com tudo o que as mesmas representam, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza para a acionista
Ongoing Comunicações - Participações S.A. A Companhia, os cedentes
e a cessionária dão se reciprocamente ampla, geral e irrevogável quitação
relativamente às ações ora cedidas, para nada mais reclamarem uns dos
outros a qualquer título ou pretexto; (iii) a integralização, pela acionista
Ongoing Comunicações - Participações S.A., da parcela por ela subscrita
e ainda não integralizada do aumento de capital efetuado nos termos da Ata
de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1.12.2009,
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
sob o nº 479.741/09-8, em sessão de 28.12.2009, no valor de R$ 553.150,00
(quinhentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta reais), mediante a
conversão em investimento na Companhia de uma parcela do crédito que a
acionista Ongoing Comunicações - Participações S.A. detém perante
a Companhia, no valor de R$ 553.150,00 (quinhentos e cinquenta e três mil,
cento e cinquenta reais), conforme evidenciado na Manifestação do Credor
realizada nesta data, cuja cópia segue anexa a presente ata como Anexo I.
Diante da integralização ora aprovada, as 598.000 (quinhentas e noventa e
oito mil) ações de emissão da Companhia detidas pela acionista Ongoing
Comunicações - Participações S.A., no valor total de R$ 598.000,00
(quinhentos e noventa e oito mil reais), encontram-se totalmente integra-
lizadas; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma
a refletir as deliberações acima tomadas, o qual integra a presente ata
como Anexo II, e que deverá ser levado a arquivamento perante a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA em apartado à presente
ata. Encerramento e Lavratura da Ata: O Sr. Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi pelos presentes assinada. Mesa: Maria Alexandra da Costa
Lima Mascarenhas de Almeida e Vasconcelos, Presidente; José António da
Costa Lima Mascarenhas, Secretário. Acionistas: Maria Alexandra da Costa
Lima Mascarenhas de Almeida e Vasconcelos; e Ongoing Comunicações -
Participações S.A., p. Luís Miguel Vicente da Cruz e p. José António da Costa
Lima Mascarenhas. Local e data: Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2013.
Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. José
António da Costa Lima Mascarenhas - Secretário da Mesa. JUCERJA sob
nº 00002550420, em 11/10/2013.Valéria G.M.Serra - Secretária Geral.

A Sony busca lucrar
com dispositivos
móveis neste ano fiscal
depois que a divisão de
produtos eletrônicos
de consumo acumulou
perdas um ano antes.
O setor de TVs não é
lucrativo há nove anos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2013, Empresas, p. 20.
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