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O aluguel de vídeos pela in-
ternet foi um dos principais
responsáveis pela concorda-
ta recente da rede americana
Blockbuster, afundada em
dívidas. Criada em 1985 por
um empresário de software
de Dallas, a Blockbuster foi
uma potência no entreteni-
mento doméstico.

A rede ajudou a populari-
zar os aparelhos de videocas-
sete e deslanchou em 1987,
após o fundador da Waste
Management Inc, Wayne
Huizenga, assumir o seu con-
trole, começando a expandir
agressivamente os negócios
e a comprar concorrentes.

Nos últimos anos, no en-
tanto, a rede perdeu espaço
para vídeos assistidos via ca-
bo e serviços de entrega de
DVD pelo correio, como o
próprio Netflix. Nos últimos
dois anos, mais de mil lojas
da Blockbuster foram fecha-
das porque simplesmente
não eram lucrativas.

Negócios Agronegócio. Lucro da Cargill
cresce 68% no trimestre
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Locadora virtual chega aos televisores

MARCÍLIO POUSADA
PRESIDENTE DA SARAIVA
“Quase todos os televisores
vendidos nos EUA têm Netflix.”

Blockbuster
sucumbiu à
concorrência

Novos acordos. De acordo com Daniel Almeida, a LG agora negocia para incluir as emissões de televisão nessa parceria
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CFC DEFINE ESTRUTURA
DAS NORMAS BRASILEIRAS

DE CONTABILIDADE

O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) editou a Resolução nº 1.298,
que traz especificações sobre a estrutura das Normas Brasileiras de
Contabilidade. Além das Normas, são consideradas as Interpretações
Técnicas, os Comunicados Técnicos e o Código de Ética Profissional do
Contabilista.

Fica determinado que sejam seguidos os mesmos padrões de
elaboração e estilo das normas internacionais, garantindo assim um
alinhamento mais acurado das normas nacionais às internacionais.

As Normas Brasileiras de Contabilidade são classificadas em
Profissionais ou Técnicas. As Normas Profissionais são: a NBC PG, que
é Geral e aplica-se a todos os profissionais de Contabilidade; a NBC PA,
focada no Auditor Independente; a NBC PI, a ser seguida por aqueles
que atuam como Auditores Internos, e a NBC PP, que é voltada para os
Peritos.

As Normas Técnicas estão estruturadas em oito tipos:
- NBC TG: englobam as normas convergidas ao padrão internacional

e aquelas editadas por necessidades locais;
- NBC TSP: são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao

Setor Público;
- NBC TA: são as Normas Brasileiras de Auditoria Independente de

Informação Contábil Histórica e são convergentes às Normas Internacionais
de Auditoria Independentes emitidas pela Ifac (International Federation of
Accountants � Federação Internacional de Contadores);

- NBC TR: Revisão de Informação Contábil Histórica, que são adotadas
em trabalhos de revisão;

- NBC TO: são utilizadas em trabalhos de asseguração;
- NBC TSC: tratam de serviços correlatos;
- NBC TI: são normas aplicadas aos trabalhos de Auditoria Interna;
- NBC TP: estas normas são utilizadas em trabalhos de Perícia.
A Resolução define Interpretações Técnicas como textos que visam

esclarecer a aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade. Por
meio delas são fixadas as regras e procedimentos a serem aplicados
em situações, transações ou atividade específicas, sem que as normas
sejam alteradas.

Os Comunicados Técnicos versam sobre assuntos de natureza
contábil, definindo procedimentos que levam em consideração
interesses da profissão e demandas da sociedade.

As Normas Brasileiras de Contabilidade deverão ser submetidas à
audiência pública por, pelo menos, 30 dias, antes de aprovadas. Apenas
os Comunicados Técnicos estão isentos desse procedimento.

A identificação das Resoluções divulgadas anteriormente será
mantida em vigor até que elas sejam alteradas ou revogadas pela
emissão de novas normas.

A Resolução nº 1.298 foi publicada no Diário Oficial da União, no
dia 21 de setembro de 2010.

Renato Cruz

O serviço de locadora virtual
começa a chegar aos televiso-
res. A LG fechou um acordo
com a Saraiva e com a NetMo-
vies para que os espectadores
possam assistir a filmes da in-
ternet direto no televisor, liga-
do na banda larga.

Na Saraiva, é possível alugar
um filme por 48 horas a partir de
R$ 1,90 (existem até algumas op-
ções grátis), ou comprá-lo a par-
tir de R$ 3,90. Na NetMovies, o
cliente paga R$ 9,99 por mês e vê
quantos filmes quiser (a biblio-
teca digital não inclui lançamen-
tos).

Nos dois casos, não é preciso
baixar o filme. A tecnologia é de
streaming, como no YouTube,
em que o conteúdo é recebido
enquanto é assistido. “Estamos
atualizando o software nesta se-
mana”, explicou Daniel Almei-
da, gerente de produtos de TV
da LG. Mesmo quem já com-
prou os televisores da empresa
com acesso à banda larga pode-
rá usar os novos serviços, a par-
tir dessa atualização.

Outros fabricantes, como a Sa-
msung e a Sony, também têm te-
levisores que se conectam à ban-
da larga. Também nessa linha, a
Telefônica começou no mês pas-
sado a oferecer, em São Paulo, o
serviço On Video, em que o con-
sumidor aluga um conversor
por R$ 19,90 mensais e tem aces-
so à locadora virtual da Saraiva,
entre outros conteúdos.

A LG tem 17 modelos com ban-
da larga no mercado, com telas
de 32 a 60 polegadas, num por-
tfólio de cerca de 50 modelos. O
modelo de 32 polegadas com
banda larga custa aproximada-
mente R$ 2 mil. “Até o fim do
ano serão 25 modelos com ban-
da larga”, disse Almeida.

Além da Saraiva e da NetMo-
vies, a LG está incluindo o iG, o
Twitter, o Facebook e o Google
Maps entre os novos parceiros.

Apesar da conexão à internet, o
espectador não consegue nave-
gar na web pelos televisores da
LG. Ele tem acesso somente a
conteúdos de parceiros. O desa-
fio agora é incluir as emissoras
de televisão nessa parceria. “As

negociações estão em andamen-
to e, nos próximos meses, tere-
mos mais de uma emissora”, ga-
rantiu o gerente da LG.

Modelo. “A Netflix é o modelo
que a gente segue”, afirmou Mar-
cílio Pousada, diretor-presiden-
te da Saraiva, referindo-se à loca-
dora virtual americana que foi
apontada como um dos princi-
pais motivos para a concordata
da Blockbuster nos Estados Uni-
dos. “Quase todos os televiso-
res vendidos nos EUA têm Ne-

tflix”, disse. Lançado em maio
de 2009, o serviço de vídeo digi-
tal da Saraiva conta com mais de
2 mil títulos. “Foram feitos do-
wnloads de mais de 20 mil fil-
mes desde o lançamento, por
mais de 6 mil clientes”, disse
Pousada.

No computador, o espectador
ainda precisa baixar o filme para
assistir. O streaming é uma novi-
dade criada para os televisores,
e que em breve também estará
disponível nos computadores.

Segundo o executivo, o princi-

pal desafio para o crescimento
do serviço ainda é a velocidade
das conexões. “O cliente precisa
de 2 Mbps (megabits por segun-
do) para rodar melhor”, afir-
mou Pousada. “Mas é melhor
usar 4 ou 6 Mbps.”

Um estudo da Akamai, que for-
nece serviços para melhorar o
desempenho de sites, mostrou
que, no primeiro trimestre, so-
mente 14% das conexões brasi-
leiras tinham mais de 2 Mbps.

Daniel Topel, presidente da
NetMovies, também disse que

seu modelo é a Netflix. “O mode-
lo da Saraiva, de aluguel de fil-
mes avulsos, é mais parecido
com o da Amazon ou da Apple”,
apontou Topel.

Segundo ele, já foram assisti-
dos “centenas de milhares” de
filmes via streaming da NetMo-
vies, no computador. Na visão
de Topel, o serviço On Video, da
Telefônica, tem uma “proposta
de valor difícil”, já que o consu-
midor precisa pagar um aluguel
pelo equipamento e outro pelos
filmes.

Recorte, cole, descubra, 
desenhe! Em formato 
gibi, o Estadinho é 
diversão garantida.

Todo sábado
no Estadão.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CAGECE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20100203

OBJETO: Registro de preço para aquisição de cloro liquefeito envasado, conforme 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: 
No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 26/10/2010 às 09:30 (horário de Brasília). 
OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. 
Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 07 de Outubro de 2010 
CLARA DE ASSIS FALCÃO PEREIRA - PREGOEIRA

AVISO DE RETOMADA - ORIGEM CAGECE - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
NACIONAL Nº 20100012 

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MACROMEDIDORES, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIAIS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA PROTEÇÃO 
E ABRIGO DE MACROMEDIDORES E ESTAÇÕES PITOMÉTRICAS. A Comissão Central de 
Concorrências-CCC, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETOMADA da 
licitação acima referenciada. REALIZAÇÃO: às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 
17 de novembro de 2010, na Central de Licitações - Avenida Dr. José Martins Rodrigues, 
150, Edson Queiroz. CEP: 60811-520 (Centro Administrativo Bárbara de Alencar) Fone: 
85-3101-6643 – Fax: 85-3101-6622, e-mail: ccc@pge.ce.gov.br. O ADENDO Nº 01 e 
ANEXO ao Edital, encontram-se disponibilizados no site www.seplag.ce.gov.br. 
Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 07 de Outubro de 2010 
MARIA BETÂNIA SABOIA COSTA - Vice Presidente da CCC

Processo 1547/2010 - Pregão Presencial 60/2010
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público 
a quem possa interessar que se encontra aberto o Pregão Presencial, objetivando 
o Registro de Preço para a contratação de empresa especializada  no fornecimento 
e instalação de comunicação visual, sob demanda, para os pontos de atendimento
da capital do SEBRAE-SP. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente 
até as 10:00 horas do dia 03 de novembro de 2010, na Rua Vergueiro, 1.117, 
Bairro Liberdade - São Paulo-SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está
disponível somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

Parceria. A fabricante LG fechou um acordo com a Saraiva e a NetMovies para que os consumidores possam alugar filmes via web e
assisti-los diretamente nos televisores; outros fabricantes, como Samsung e Sony, também têm aparelhos com conexão direta à internet

● Na rede
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