
Marketing em dispositivos móveis em alta

Em 2014, vamos
complementar o
portfólio de tablets
e smartphones
da CCE com produtos
da Lenovo que vendem
bem lá fora. Esses
são os segmentos
que vão crescer mais”

O crescimento nos gastos publicitários no mundo será acelerado

para 5,8% ao ano até 2015, impulsionado pela demanda de

marketing via dispositivos móveis e uma recuperação econômica

ampla, segundo projeção da ZenithOptimedia, que integra o Publicis

Groupe. A Zenith estima que a tecnologia móvel contribuirá com

36% dos gastos publicitários extras entre 2013 e 2016. Reuters
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“
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Depois de tirar da Positivo Infor-
mática a liderança no mercado
brasileiro de PCs no terceiro tri-
mestre deste ano, a Lenovo vai re-
forçar seu portfólio de tablets e
smartphones em 2014 para ten-
tar avançar nestes segmentos. A
multinacional chinesa se prepara
para iniciar no primeiro semes-
tre de 2014 a produção no Brasil
de smartphones e tablets com a
marca Lenovo, em Itu (SP). A
companhia também negocia
com uma operadora brasileira
parceria para lançamento de no-
vos produtos — tanto no segmen-
to de telecomunicações como de
informática — no próximo ano

“Vamos complementar o por-
tfólio de tablets e smartphones
da CCE com alguns produtos da
Lenovo que vendem bem lá fo-
ra”, adianta Richard Gurney, di-
retor de Operações da Lenovo no
Brasil, citando a empresa brasilei-

ra adquirida no ano passado. A Le-
novo testa no país a aceitação co-
mercial do Yoga, um notebook
que se converte em tablet de acor-
do com a necessidade do usuário.
O objetivo é ter no país um leque
de produtos que inclua desde os
dispositivos mais econômicos,
de entrada, até os mais sofistica-

dos, para concorrer com Apple e
Samsung, explica Gurney.

A estratégia para 2014 calcada
em smartphones e tablets é refle-
xo da demanda aquecida por es-
tes produtos. No Brasil, as vendas
de smartphones saltaram 147%
no terceiro trimestre, contra o
mesmo período do ano anterior.

Já os tablets devem fechar o ano
na casa de 7,9 milhões de unida-
des vendidas, um aumento de
142% em relação a 2012, segundo
projeções da consultoria IDC. A
maior parte das vendas se con-
centra na faixa de preço mais eco-
nômica. “No terceiro trimestre
deste ano, os tablets até R$ 500
foram responsáveis por 63% das
vendas”, diz Pedro Hagge, analis-
ta de mercado do IDC.

A compra da CCE foi estratégi-
ca para que a Lenovo chegasse ao
primeiro lugar no ranking nacio-
nal de computadores. “Antes, está-
vamos no sétimo, oitavo lugar no
mercado brasileiro”, recorda Gur-
ney. A surpresa ficou por conta
das vendas de desktops (computa-
dores de mesa), que superaram as
expectativas da Lenovo, principal-
mente nas regiões Norte e Nordes-
te. “A nova classe média não quer
só máquinas de lavar, geladeiras.
Também estão querendo TVs de
led, um notebook para acessar a
internet. Como compramos a

CCE, tínhamos um portfólio de
produtos com posicionamento pa-
ra ter vantagem nesse mercado”,
justifica o diretor de Operações.

Apesar da demanda da classe
C por computadores, as vendas
tanto de notebooks como de
desktops tiveram retração de
15% no terceiro trimestre deste
ano, na comparação com o mes-
mo período de 2012. “Foi o quin-
to trimestre consecutivo de que-
da nas vendas”, informa Hagge,
do IDC. Analisadas separadamen-
te, as vendas de desktops enco-
lheram 14% no período e as de
notebooks, 15,7%.

Os números negativos estão
longe de afastar a Lenovo do
mercado de computadores de
mesa. “Não temos um plano de
deixar de produzir desktops. Sa-
bemos que sempre existirá um
produto de entrada que o consu-
midor de classe média vai procu-
rar como seu primeiro contato
com a informática”, resume o
executivo da Lenovo.
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A nova fronteira da Lenovo
Depois de conquistar liderança em PCs no Brasil, fabricante agora aposta em dispositivos móveis mais sofisticados

PUBLICIDADE

Jereissati Participações S.A.
CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE 35.300.027.248

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Especial

Ficam convidados os senhores acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES
S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Especial, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2013, às 10:00
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar - São Paulo - SP, a fim de
deliberarem a respeito da proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em
ações ordinárias de sua emissão, com vistas a possibilitar a listagem das ações ordinárias da Companhia no segmento
Bovespa Mais, da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. A eficácia da deliberação que venha a
aprovar a matéria acima estará condicionada (i) à aprovação, sem ressalvas, das matérias a serem deliberadas Assembleia
Geral Extraordinária, convocada para ser realizada nesta mesma data às 11:00 horas; e (ii) à implementação das referidas
deliberações assembleares. INFORMAÇÕES GERAIS: 1. A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está
à disposição aos senhores acionistas, a partir da presente data, na sede da Companhia e na página de Relações com
Investidores da Companhia (www.jereissati.com.br), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 481/09. 2. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá
depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos
que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica , na sede da Companhia, de 9:00 às 18:00 horas,
até o dia 19 de dezembro de 2013, aos cuidados do Departamento Jurídico, a/c Flávia Dini. 3. O acionista participante de
Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar
extrato emitido com data a partir do dia 16 de dezembro de 2013, contendo a respectiva participação acionária, fornecida
pelo órgão custodiante. São Paulo, 06 de dezembro de 2013. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do
Conselho de Administração.
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Ficam convidados os senhores acionistas da Jereissati Participações S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua
Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar - São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia
citada abaixo. 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, inscrita no
CNPJ/MF. sob o n° 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o n° 005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua da Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, CEP 20011-001 (“Apsis Avaliações”), como empresa responsável
pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da JP Participações S.A. (“JPP”) a ser incorpo-
rado ao patrimônio da Companhia (“Laudo Patrimonial”); e (ii) da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada,
inscrita no CNPJ/MF. sob o n° 27.281.922/0001-70, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da
Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, CEP 20011-001 (“Apsis Empresarial” e, em conjunto com a Apsis Avaliações, “Apsis”),
como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos da Companhia e da JPP, a preços de
mercado, em cumprimento ao disposto no art. 264 da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços
de Mercado”); 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a
Preços de Mercado, elaborados pela Apsis; 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação
da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A., bem como todos os seus anexos, o qual estabelece os termos e
condições da incorporação da JPP pela Companhia, acompanhado dos documentos pertinentes; 4) deliberar sobre a proposta
de incorporação da JPP pela Companhia, na forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (“Incorporação”); 5) deliberar sobre a proposta
de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (“Conversão
de Ações”); 6) deliberar sobre a alteração do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado; 7) Deliberar sobre a
alteração do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações tomadas pelas assembleia geral, e a reforma
do Estatuto Social da Companhia, para fins da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); 8) Autorizar os administradores a
realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, da Conversão de Ações e da listagem das ações de emissão
da Companhia no segmento Bovespa Mais da BM&FBOVESPA. Informações Gerais: 1. A documentação relativa às matérias
da Ordem do Dia está à disposição aos senhores acionistas, a partir da presente data, na sede da Companhia e na página de
Relações com Investidores da Companhia (www.jereissati.com.br), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 319/99 e da Instrução CVM nº 481/09. 2. O acionista que desejar ser
representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos
societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, de
9:00 às 18:00 horas, até o dia 19 de dezembro de 2013, aos cuidados do Departamento Jurídico, a/c Flávia Dini. 3. O acionista
participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá
apresentar extrato emitido com data a partir do dia 16 de dezembro de 2013, contendo a respectiva participação acionária,
fornecida pelo órgão custodiante. São Paulo, 06 de dezembro de 2013. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do
Conselho de Administração.

Quando sua empresa diz
não ao trabalho infantil,
muita gente pode dizer
sim para sua marca.
Invista nas crianças e adolescentes do
Brasil e tenha o selo de reconhecimento
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870

Uma iniciativa:

 Terça-feira, 10 de dezembro, 2013 Brasil Econômico 15

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2013, Empresas, p. 15.
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