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CADERNO B
‘Antônia’ será distribuído nos EUA pela Red Envelope
O longa-metragem “Antônia”, dirigido por Tata Amaral, teve seus direitos de distribuição para salas dos Estados Unidos adquiridos pela
empresa Red Envelope. No Brasil, foi distribuído pela DownTown.

Marcio Salem conquista prêmio internacional

Número de internautas no Brasil cresce 16%

O publicitário Marcio Salem, presidente da Salem, foi o primeiro latino-americano a conquistar o Irving Wunderman Award, prêmio criado em 1987. A entrega do prêmio será amanhã, dia 8.

Estudo divulgado pela comScore Networks informa que o Brasil, com
quase 15 milhões de internautas, teve um crescimento de 16% —
cerca de dois milhões de novos usuários, em relação a 2006.

TELECOM & TI

CONVERGÊNCIA

Conteúdo, personalização e tecnologia definirão liderança no setor

Celular amplia busca por conteúdo

Produtoras como Fox e
Warner Music definem
contratos de
distribuição com
operadoras de celular;
telefônicas buscam
mercado de TV a cabo

são paulo

As produtoras e distribuidoras de
conteúdo, como a Warner Music
e a Fox Latin America Channels,
começam a fechar os primeiros
contratos de licenciamento de
conteúdo com vistas nas possibilidades de ganhoscom a televisão
digital,que permitiráàsoperadoras de telefonia atuarem como
empresas de teledifusão.
Tanto as companhias telefônicas como as produtoras e distribuidoras pretendem aproveitar
ao máximo as possibilidades das
novas tecnologias de comunicação, apesar de a legislação do setor de radiodifusão ainda estar
defasada em relação às novas
possibilidades que se abrem.

Otimismo

A lei, no entanto, não impede o
otimismo de executivos dessas
empresas, que acreditam que
conteúdos exclusivos serão os fatores que definirão a liderança de
empresas que investirem na convergência tecnológica.
A Oi Fixo (antes denominada
Telemar), por exemplo, vê com
bons olhos plataformas tecnológicas que propiciem a interatividade e aposta na ‘customização’,
ou seja, a possibilidade de o consumidor adquirir pacotes individuais de TV a cabo, apenas com os
canais escolhidos por ele. “Apostamos em conteúdo, tecnologia,
interatividade e customização,
aquilo aque chamamosde ‘cliente único’”, resume Flávia Bitten-

disso é City Hunters, produzido
junto com a Unilever, que é um
conteúdo nosso e que eu posso
distribuir pelaInternet epor celular”, conta MarcelloBraga, diretor
de Marketing da Fox.
Ele diz que a importância da
exclusividade no setor é
Pioneiros
diretamente ligada ao
Gian Uccelo, gerente de
direito autoral.
Novas Mídias da War“Nós não somos doner Music, afirma que
nos do conteúdo que é
sua empresa foi a pioveiculado. A gente aluga
neira no oferecimento
esse conteúdo. Séries
do “full track downconsagradas como 24
load”, técnica que perMarcello Braga
Horas e Nip/Tuck eu só
mite ao usuáriodo celuposso distribuir pelo
larbaixar músicasintei«QUEREMOS
nosso canal. Agente tem
ras em seu telefone.
“Começamos em no- ATINGIR O MAIOR direito, por contrato, a
NÚMERO DE
distribuir pequenas parvembro do ano passado
PESSOAS. SE A FOX tes desse material. Clie já temoscontrato com
as cinco maiores opera- TIVER EXCELENTE pes de cinco a dez sedoras de telefonia mó- CONTEÚDO PARA gundos, com o objetivo
veldo País.Acreditamos OFERECER, SERÁ O de apenas promover a
DIFERENCIAL»
série. Não podemos obque o principal diferenter lucro com isso. Só
cial no mercado de tecnologias digitaisserá adisponibi- possolucrarcom essassériespela
lização de conteúdos que não televisão.”
existam em meio físico [o CD], como versões ‘remix’ de uma can- Conteúdo
ção, que o consumidor pode ad- Apesar de o sucesso de uma plaquirir, legalmente, por meio de taforma de convergência estar licompra on-line. Além disso, te- gado à eficiência tecnológica, o
mos um acervo de mais de 140 mil conteúdo será o grande diferenmúsicas, muitos títulos que não cial,dizemos executivosdosetor.
foram lançados no Brasil, mas “Se a Foxtiver excelente conteúdo
que já estão em nossa loja virtual”. para oferecer, esse será o grande
De olho no potencial desse diferencial. Tanto que aumentou
mercado, a Fox, na manhã de on- a procura pela distribuição de
tem, anunciou parceria com a nosso conteúdo em diversos luClaro para venda de conteúdos gares.”
multiplataforma, ou seja, que
O aumento na demanda, no
possam ser exibidos na TV, na In- entanto, não aumentou o preço
ternet e em telefones celulares.
da distribuição. Apesar de não ciA distribuidora pretende con- tarem números, outra das vantasolidar sua estratégia como gera- gens que a nova tecnologia traz é
dora de produtos para diversos um considerável aumento da bameios. Para isso, contudo, come- se de clientes.
ça a investir na produção própria
e exclusiva.
Exclusividade
“Existe uma tendência dos ca- Paraoperadorasde TVacabo,conais Fox de começar a produzir mo a Net, não há vantagens em
seu próprio conteúdo. Exemplo firmar contratos de exclusividacourt, diretora de Marketing Varejo da operadora, que, na semana passada, mudou seu nome
fantasia e anunciou a convergência nos setores de telefonia, fixa,
móvel e Internet por banda larga.

de, pois isso limitaria o número de
pessoas com acessoa determinados programas e, conseqüentemente, o número de anunciantes, conforme afirmou Márcio
Carvalho, diretor de Produtos e
Serviços da empresa
Segundo o executivo, contratos de distribuição de conteúdo
com exclusividade envolvem investimentos que compensem a
perda de audiência das produtoras, obrigando as operadoras a
pagar pelos clientes perdidos, o
que elevaria muito o custo.
As produtoras, cuja procura
aumentou com a novidade tecnológica, tampouco querem exclusividade total. “A intenção é estar em todos os lugares”, diz Gian
Uccelo, da Warner. “Queremos
atingir o maior número de pessoas”, complementa Marcello
Braga, da Fox.
Mesmo assim, existe exclusividade, não de conteúdo global,
mas de produtos específicos, comoexplicao diretordeMarketing
da Claro, Roberto Guenzburger.
“A gente tem algumas exclusividades, mas fica caro apenas a
Claro transmitir conteúdo da Fox.
Há conteúdos que nós definimos
que serão exclusivos, geralmente
com estúdiosde cinema,mas isso
depende da atratividade que o
conteúdo tenha. Temos material
exclusivo também em video
streaming, no Idéias TV, em que
fornecemos a programação em
tempo real de emissoras como a
CNN, Bloomberg, Cartoon
Network, mas não se trata de
download de conteúdo: é apenas
a retransmissão do sinal dessas
empresas.”
james cimino
Já publicamos 1.670 reportagens sobre

TELECOM
Para mais informações sobre esse tema, use
nosso buscador nos sites:
www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Empresas
dividem riscos
de distribuição
Para garantir a eficiência nos
sistema de transmissão de conteúdos via telefone celular, a
Claro já investiu cerca de US$
6 bilhões na melhoria de sua
base tecnológica para que conteúdos fornecidos por distribuidoras como a Fox, com
quem anunciou parceria ontem, sejam disponibilizados
aos clientes.
No entanto, as empresas dividem os riscos na empreitada.
“Como esse negócio de transmissão de conteúdo via celular
é ainda incipiente, o que existe
muito são parcerias de divisão
de risco. A gente entra em sociedade com os fornecedores
de conteúdo e dividimos a receita partilhando os riscos e os
benefícios. É complicado ter de
investir antes se você não tem
uma garantia. Tudo depende
muito da qualidade do conteúdo e do hábito do consumidor”, conta Roberto Guenzburger, da Claro.
O gerente de Marketing da
companhia explica a magnitude do investimento feito. “Do
lado das operadoras de celular
tem um investimento enorme,
que a gente faz para melhorar
a qualidade da transmissão de
dados, garantir que você tenha
um nível de qualidade muito
bom — porque, na TV, você
não está acostumado a ter problemas de cobertura, transmissão e velocidade. Há especialistas hoje que trabalham para
adaptar esse conteúdo. Isso
envolve encurtar, modificar, roteirizar esse material, pois há
muitas capacidades que o telefone celular tem, mas que a
TV não tem.”

AQ U I S I ÇÕ E S

Atex anuncia a
compra da
Unisys Media
e da Mactive
são paulo

A Atex — tradicional fabricante de sistemas para redação,
publicidade e circulação de
jornais e revistas e representada no Brasil pela Vogsys —
anunciou a aquisição de duas
grandes empresas do setor: a
Unisys Media e a Mactive.
A Atex iniciou a incorporação da unidade de mídia da
Unisys em novembro do ano
passado, concluindo o processo esta semana. No decorrer desse período, a Atex também adquiriu a Mactive.
Com um faturamento global superior a US$ 120 milhões, a Atex passa a empregar
cerca de 600 profissionais e a
atender a mais de 800 clientes
em aproximadamente 40 países, tornando-se a maior fornecedora de sistemas do
mundo, neste segmento.
Segundo John Hawkins,
presidente mundial da Atex,
muito mais do que um posicionamento estratégico, estas
aquisições resultarão em inovação tecnológica para todos
os clientes.
“Neste mercado, é preciso
não só oferecermodernas tecnologias, mas também é necessário possuir a infra-estrutura adequada para atender a
clientes em todos os países do
mundo”, afirma. “A Atex vem
realizando grandes investimentos no desenvolvimento
de aplicações, visando gerar
mais benefícios para os clientes”, completa.
Segundo ele, o setor passa
por uma consolidação expressiva e os fornecedores devem
seguir o mesmo caminho. “Temos o suporte financeiro, a
equipe degestão ea visãopara
nossa estratégia de consolidação”, afirma.

panoramabrasil

Fonte: DCI, São Paulo, 7 mar. 2007. Caderno B, p. B-1.

B A L A N ÇO

S AÚ D E

tim perde r$ 300 mi mesmo
adiando reposição de subsídio

Asterand inicia venda
de rna pela Internet

A empresa encerrou o ano de 2006 com
faturamento de 10,1 bilhões de reais, crescimento
de 20,9% na comparação com o ano anterior

são paulo

A TIM Participações anunciou
ontem, durante a divulgação de
seu balanço, que registrou um
prejuízo líquido de R$ 301,6 milhões de reais. Apesar do resultado negativo, as perdas do ano
passado foram 69,5% menores do
que as de 2005.Uma das medidas
responsáveis pela queda do prejuízo foi uma mudança na contabilização do dinheiro gasto com
subsídio de aparelhos.

De acordocom umcomunicadoda companhiaenviadoontem
aos investidores, no terceiro e
quarto trimestres de 2006 a empresa passou a parcelar em 12
meses esses custos. A medida é
justificada pela empresa usando
como argumento a receita que
esse subsídio traz. Quando um
celular subsidiado é vendido, o
retorno sobre esse investimento
acontece nos meses subseqüentes, quando o usuário beneficia-

do passa a usar os serviços.
A empresa encerrou o ano de
2006 comfaturamento de10,1 bilhões de reais, crescimento de
20,9% na comparação com o
mesmo período do ano anterior.
A receita líquida com serviços
atingiu 8,9 milhões dereais e o faturamento líquido com a venda
de aparelhos, 1,1 bilhão de reais.
Segundo a TIM, o crescimento
anual da receita líquida com serviços resulta principalmente da
expansão do tráfego e da utilização de serviços de valor agregado.
O Ebitda do ano — lucro antes
do pagamento de impostos, taxas, depreciações e amortizações
— foi de 2,4 bilhões de reais, com

detroit

margem de 24,6%. O resultado reflete elevação de 67,7% sobre o
ano anterior.
Levando em consideração
apenasoquarto trimestre,ofaturamentoda operadoraatingiu2,9
milhões de reais, sendo que serviços representaram 2,7milhões de
reais e a venda líquida de aparelhos, 183,2 mil reais.
Embora tenha encerrado o ano
com prejuízo líquido, no quarto
trimestre a companhiafechou no
azul, com lucro líquido de 78,6 mil
reais.OEbitda alcançou797,5milhões de reais, alta de 44,9% em
relação ao mesmo trimestre de
2005.
andré leite

A Asterand, companhia de repositório biológico baseada em
Detroit, está oferecendo aos
cientistas de pesquisa acesso
simples e fácil a amostras de
RNA humano (ácido ribonucléico) via Internet.
“Este é um novo serviço, valioso para ajudar os cientistas a
enfocar a descoberta de drogas
inicial”, diz Victoria Blanc, diretora de Desenvolvimento de
Produto da Asterand.
Segundo ela, as primeiras
amostras de RNA disponíveis
através dositede e-commerce da
Asterand incluem as de cânceres comuns, como os de mama e
decólon.“Com otempo,adicionaremos milhares de amostras
de RNA de uma ampla gama de

doenças”, completa Victoria.
A análise de RNA é um meio
efetivo para diferenciar um tecido doente de um são. A diretora
considera que o fornecimento
desse material pela Internet
acelera o processo de identificação de objetivos para desenvolvimento de novas drogas. “O
RNA de alta qualidade juntamente com a facilidade de aquisição são importantes para que
o isolamento do RNA seja completo e, assim, os experimentos
possam ser planejados e executados sem demora”,diz. O material é adequado para todas as
formas de análise de expressão
de genes. “Estamosmuito entusiasmados por poder fornecer
RNA via Internet”, finaliza ela.

panoramabrasil

