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AOL estuda oferta de
aquisição do Yahoo!

Microsoft faz parceria
com Facebook em buscas

Sabrina Valle / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) levará a julgamento
no próximo dia 26 o caso sobre
indícios de uso de informação

privilegiada em negociações
com ações da Ambev realizadas
entre 2003 e 2004, antes do anún-
cio da fusão da empresa com a
cervejaria belga Interbrew.

No banco dos réus estará um
dos controladores da compa-
nhia, a Fundação Antonio e Hele-
na Zerrenner Instituição Nacio-
nal de Beneficência (FAHZ), que
representa majoritariamente
funcionários da Ambev e de em-
presas controladas.

O caso, segundo relatório de
um comitê da CVM, tem poten-
cial para passar de R$ 39 milhões
em multas. A autarquia já negou
proposta da fundação para paga-
mento de R$ 200 mil num termo
de compromisso, uma espécie
de acordo em que o processo é
suspenso antes do julgamento,
sem presunção de culpa.

Lucro irregular. A irregularida-
de investigada no caso da Ambev

é uma das que estão na lista de
prioridades da autarquia: coibir
a obtenção de lucro no mercado
com uso de informação privile-
giada. Nos últimos tempos, a
CVM vem apertando o cerco a
crimes contra o mercado finan-
ceiro. Criou novos procedimen-
tos, redesenhou equipes e fez
parcerias até com a Polícia Fede-
ral para endurecer sua atuação.

A Procuradoria Federal Espe-
cializada que atua na CVM afir-

ma que, nesse caso da Ambev, a
única forma de recompor os pre-
juízos seria com a reparação ao
dano difuso causado ao merca-
do. Diz ainda que o valor mínimo
que caberia numa proposta de
termo de compromisso é o valor
potencial do lucro obtido com a
negociação – o que catapultaria
os R$ 200 mil ofertados pelos
acusados para a cifra das deze-
nas de milhões de reais.

A procuradoria fez as contas: a
fundação teria lucrado R$ 39,1
milhões entre a compra de um
lote de ações até um dia depois
da divulgação do fato relevante

sobre a fusão das companhias.
“Parece-nos que há, de fato, em
casos como o ora analisado, um
claro prejuízo passível de mensu-
ração”, afirma a procuradoria.

O caso Ambev teve outros três
acusados: Carlos Alberto Sicupi-
ra, Jorge Paulo Lemann e Marcel
Telles, donos da holding Braco,
que controlava a Ambev à época
das suspeitas de irregularidades.
Os três apresentaram, há um
ano, proposta de termo de com-
promisso e conseguiram suspen-
der a acusação com o pagamento
de R$ 1 milhão cada, recursos a
serem usados a critério da CVM.

SAN FRANCISCO

A Sony está fazendo sua maior
empreitada até o momento no
segmento dos chamados televi-
sores conectados, revelando
uma linha de aparelhos que usa
tecnologia do Google para com-
binar conteúdo de TV e internet
nas salas de estar.

A gigante de eletrônicos apre-
sentou esta semana televisores
de alta definição que também

permitirão aos usuários navegar
na internet, utilizar aplicativos,
assistir conteúdo online e pes-
quisar de maneira mais organiza-
da a programação.

Resta saber se os consumido-
res estarão interessados. Tenta-
tivas anteriores de trazer a inter-
net aos televisores não consegui-
ram impressionar.

Mas a Sony, com a ajuda da
marca Google e do que definiu
como grande campanha de ma-
rketing voltada aos jovens, espe-
ra convencer os consumidores
que internet e televisão podem
coexistir em um único aparelho.

“Há muita gente por aí que de-
seja ver algo mais em seus televi-
sores”, disse Jeff Goldstein, vice-
presidente de produtos e servi-
ços domésticos conectados na
Sony Electronics. “Creio que o
ritmo de adoção desse tipo de
aparelho será muito rápido.”

A Forrester Research projeta
que 43 milhões de domicílios te-
rão televisores conectados, nos
Estados Unidos, até 2015, ante
pouco menos de 2 milhões em
2010. O grupo de pesquisa afir-
mou que as ofertas anteriores
não haviam sido fortes o sufi-

ciente e que muita gente com te-
levisores com acesso à internet
nem havia pensado em conectá-
los.

Na rede. Os televisores de inter-
net da Sony vêm prontos para
acesso Wi-Fi e conexão a redes
de banda larga, e funcionam com
a plataforma Google Android e
com o chip Intel Atom.

O preço inicial, nos Estados
Unidos, é de US$ 600 para o mo-
delo de 24 polegadas, e chega a

US$ 1,4 mil para o de 46 polega-
das. A Sony também está lançan-
do um decodificador, com custo
de US$ 400, com funcionalida-
des semelhantes às dos televiso-
res, e que inclui um player Blu-
Ray.

Os produtos estarão à venda
no sábado em pontos de venda
da Sony e serão colocados à ven-
da pouco mais tarde nas lojas da
Best Buy. Até o fim da tempora-
da natalina, eles estarão disponí-
veis apenas nos EUA. / REUTERS

Ambev investe em
cerveja que não ‘estufa’
Com novo produto, que chega ao mercado de São Paulo esta semana,
fabricante quer atrair novos consumidores e ampliar o mercado da bebida

Acionista do grupo vai a julgamento na CVM

Sony lança televisores
conectados à web com
plataforma Google

RAQUEL CRISTI/DIVULGAÇÃO

60,9
litros de cerveja foi a quantidade
média consumida por brasileiro
no ano passado

156,5
litros por ano é o consumo
per capita na República
Checa, país que lidera
o ranking

JEFF GOLDSTEIN
VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS
DOMÉSTICOS DA SONY
“Há muita gente por aí que deseja
ver algo mais em seus
televisores. Creio que o ritmo de
adoção desse tipo de aparelho
será muito rápido.”

Pregão Eletrônico nº. 10000170 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga postal, em linhas urbanas,
na modalidade “pool” de transporte (uso eventual), através do acionamento de
até 58 (cinquenta e oito) veículos com capacidade de carga 0,6 ton. x 3,2 m³,
para atendimento das unidades operacionais vinculadas ao Centro de Transporte
Operacional Leste, sito à Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº. 5845 – Vila Maria
– São Paulo/SP, conforme edital e seus anexos. (ID desta licitação 332289). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia
26/10/2010. Abertura das Propostas: 27/10/2010 às 08h30min. Início da Disputa
de Lances às 09h30min do dia 27/10/2010 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. No campo “assunto”, mencionar PGE 10000170.

Fátima Almerinda Nogueira
Pregoeira da ECT/DR/SPM

Pregão Eletrônico nº. 10000172 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga postal, em linhas urbanas,
na modalidade “pool” de transporte (uso eventual), através do acionamento de
até 101 (cento e um) veículos com capacidade de carga 1,0 ton. x 4,5 m³, para
atendimento das unidades operacionais vinculadas ao Centro de Transporte
Operacional Leste, sito à Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº. 5845 – Vila Maria
– São Paulo/SP, conforme edital e seus anexos. (ID desta licitação 332290). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia
26/10/2010. Abertura das Propostas: 27/10/2010 às 09h00min. Início da Disputa
de Lances às 11h00min do dia 27/10/2010 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. No campo “assunto”, mencionar PGE 10000172.

Edna de Oliveira Guimarães
Pregoeira da ECT/DR/SPM

Pregão Eletrônico nº. 10000174 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga postal, em linhas urbanas,
na modalidade “pool” de transporte (uso eventual), através do acionamento de
até 52 (cinquenta e dois) veículos com capacidade de carga 1,0 ton. x 4,5 m³,
para atendimento das unidades operacionais vinculadas ao Centro de Transporte
Operacional Jaguaré, sito à Rua Hassib Mofarrej, nº. 205 – Vila Leopoldina –
São Paulo/SP, conforme edital e seus anexos. (ID desta licitação 332292). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia
26/10/2010. Abertura das Propostas: 27/10/2010 às 09h00min. Início da Disputa
de Lances às 14h00min do dia 27/10/2010 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. No campo “assunto”, mencionar PGE 10000174.

João Soares da Silva
Pregoeiro da ECT/DR/SPM

Pregão Eletrônico nº. 10000175 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga postal, em linhas urbanas,
na modalidade “pool” de transporte (uso eventual), através do acionamento
de até 48 (quarenta e oito) veículos com capacidade de carga 1,0 ton. x 4,5
m³, para atendimento das unidades operacionais vinculadas ao Centro de
Transporte Operacional Sul, sito à Rua Mário Lopes Leão, nº. 700 – Santo Amaro
– São Paulo/SP, conforme edital e seus anexos. (ID desta licitação 332295). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia
27/10/2010. Abertura das Propostas: 28/10/2010 às 08h30min. Início da Disputa
de Lances às 09h30min do dia 28/10/2010 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. No campo “assunto”, mencionar PGE 10000175.

Cleiton Moreira da Silva
Pregoeiro da ECT/DR/SPM

Pregão Eletrônico nº. 10000176 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga postal, em linhas urbanas,
na modalidade “pool” de transporte (uso eventual), através do acionamento
de até 30 (trinta) veículos com capacidade de carga 0,6 ton. x 3,2 m³, para
atendimento das unidades operacionais vinculadas ao Centro de Transporte
Operacional Jaguaré, sito à Rua Hassib Mofarrej, nº. 205 – Vila Leopoldina –
São Paulo/SP, conforme edital e seus anexos. (ID desta licitação 332299). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia
27/10/2010. Abertura das Propostas: 28/10/2010 às 09h00min. Início da Disputa
de Lances às 11h00min do dia 28/10/2010 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
geradpregao@correios.com.br. No campo “assunto”, mencionar PGE 10000176.

Reginaldo dos Santos Souza
Pregoeiro da ECT/DR/SPM
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Ministério das
Comunicações

Inovação. Luciano Horn (D), mestre-cervejeiro da Ambev, desenvolveu a fórmula da nova Skol

EMMANUEL DUNAND/AFP

Empresa espera
convencer consumidores
de que internet e
televisão podem coexistir
em um único aparelho

Naiana Oscar

Nos últimos três anos, a Am-
bev ouviu 2,5 mil pessoas por
mês para saber o que precisa-
va mudar na fórmula da cerve-
ja para que o brasileiro consu-
misse mais. Os consumidores,
segundo a empresa, foram qua-
se unânimes: queriam ir me-
nos ao banheiro e se sentir me-
nos “estufados” depois de al-
gumas latinhas.

O centro de desenvolvimento
de produtos da empresa ainda
não conseguiu atender ao pri-
meiro pedido, mas o segundo
chegará ao mercado paulista nes-
te fim de semana.

Produzida por meio de um ci-
clo rápido de baixa fermentação,
a Skol 360º é uma cerveja mais
leve, com 4,2% de teor alcoólico.
“Chegamos a um líquido que
nãocausa aquela sensação de em-
papuçamento, principalmente
quando se associa cerveja à comi-

da”, explicou o mestre cervejei-
roLuciano Horn, responsável pe-
lo desenvolvimento do novo pro-
duto da linha Skol, marca que de-
tém 33% de participação no mer-
cado brasileiro.

A intenção, segundo a Ambev,
é mais do que alcançar um públi-
co que não está habituado a be-
ber cerveja, mas introduzir a be-
bida em “ocasiões” em que ela

ainda sofre resistência, como as
que envolvem refeições. “Quan-
do pensa em reunir os amigos pa-
ra comer, o brasileiro opta por
outro tipo de bebida – a exceção
é o churrasco”, diz Pedro Earp,
diretor de marketing da Skol.

A fórmula foi desenvolvida em
conjunto por profissionais dos
centros de desenvolvimento tec-
nológico da empresa no Brasil,
na China, EUA e Bélgica. A em-
presa não divulgou quanto inves-
tiu no projeto – disse apenas que
o valor integra os R$ 2 bilhões
destinados ao País em 2010.

Consumo. Para alguns consul-
tores especialistas em cerveja,
por trás da estratégia da Ambev
de agradar os consumidores, aca-
bando com a sensação de “estufa-
mento”, há dois interesses evi-
dentes: aumentar o consumo no
mercado brasileiro e reduzir cus-
tos de produção, já que o período
menor de fermentação permite

que os tanques sejam mais bem
aproveitados, com cerveja nova.

A Skol 360º começou a ser tes-
tada em abril, em Goiás e Brasí-
lia. “Atingimos 10% de participa-
ção nos dois mercados nesse pe-
ríodo”, diz Carlos Lisboa, vice-
presidente de marketing da Am-
bev. A partir de sábado, o produ-
to estará à venda em São Paulo,
Campinas, Santos, Sorocaba e

no Vale do Paraíba. Até o início
de 2011, deve ser oferecido em
todo o território nacional. O pre-
ço sugerido é o mesmo da Skol
tradicional.

A campanha publicitária, de-
senvolvida pela F/Nazca, tam-
bém começa a ser veiculada no
fim de semana. Alguns dos ele-
mentos estéticos das campa-
nhas da Skol foram mantidos.

Mas, para dar uma identidade no-
va ao produto, a agência criou a
figura do “homem-baiacu” – pes-
soas que “inflam”, como o peixe,
depois de tomar um copo de cer-
veja. “Nosso desafio foi mostrar
que esse não é um produto de
nicho: é um produto novo, que
vem para concorrer com a pró-
pria Skol”, diz Fábio Fernandes,
sócio da agência.

Fundação Antonio e
Helena Zerrenner pode
ser punida por uso de
informação privilegiada

A AOL e várias empresas de pri-
vate equity (de compra de parti-
cipação em outras empresas) es-
tudam a possibilidade de com-
prar o Yahoo!, segundo fontes
próximas ao assunto ouvidas pe-
lo Wall Street Journal.

A Silver Lake Partners e o Bla-
ckstone Group estariam entre as
companhias que demonstraram
interesse em se unir à AOL para
tentar adquirir o Yahoo! ou em
lançar uma proposta por conta
própria, afirmaram as fontes,

acrescentando que pelo menos
outras duas ou três empresas es-
tariam interessadas em partici-
par do negócio se for lançada
uma proposta formal.

Segundo as fontes, as discus-
sões a respeito da aquisição ain-
da possuem caráter preliminar e
ainda não envolvem o Yahoo! e
não necessariamente levarão a
uma proposta dessas empresas
pelo portal. Yahoo! e AOL recu-
saram-se a comentar o assunto. /

DOW JONES NEWSWIRES

A Microsoft ampliou sua parce-
ria com a rede social Facebook,
impulsionando seu site de bus-
cas Bing para concorrer com o
líder de mercado Google.

Desde ontem, o Bing passou a
integrar conteúdo da maior re-
de social do mundo aos seus re-
sultados de buscas, que serão
mais personalizados de acordo
com informações da rede de ami-
gos dos usuários no Facebook –
algo que o Google não faz.

A maior fabricante de softwa-

re do mundo vem ampliando
seus esforços na divisão de servi-
ços online – que registrou um
prejuízo de US$ 2,3 bilhões no
último ano fiscal –, buscando de-
safiar o domínio do Google,
maior site de buscas do mundo.

Com o anúncio, as ações da
Microsoft fecharam o pregão de
ontem em Nova York com alta
de 2,1%. Já as ações do Yahoo,
que tem um contrato de 10 anos
com o Bing, saltaram 5,7%. /

REUTERS

Toda quinta no Estadão.

● Consumo

● Projeção

Aparelho. TV pode custar até US$ 1,4 mil nos Estados Unidos

Text Box
   Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 out. 2010, Economia & Negócios, p. B19.




