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● O Projeto UV foi anunciado em
janeiro deste ano durante o Con-
sumer Electronics Show, de Las
Vegas, mas só agora, no NAB
Show 2011, explicado em deta-
lhe e debatido publicamente pelo
DECE, o grupo que o concebeu.

Pelas regras do projeto, o usuá-
rio escolherá os dispositivos por
intermédio dos quais quer ter
acesso ao seu conteúdo, ou seja,
os televisores ou tablets em que
deseja ver programas de vídeo,
ou os consoles nos quais preten-
de jogar seus games preferidos,

ou ainda outros dispositivos nos
quais quer baixar conteúdos de
DVDs, não importa onde foram
adquiridos ou que produtor os
fabricou.

Além disso, conteúdos que,
por alguma razão, tenham sido
expirados ou perdidos, não terão
que ser recomprados, pois o Pro-
jeto UV garantirá a propriedade
do conteúdo para toda a vida.

Agora, um exemplo de como
funcionará o projeto na prática. O
usuário comprará nas lojas cre-
denciadas um DVD (que terá mar-
ca ou logo do Projeto UV), cujo
conteúdo ficará armazenado
num banco de dados exclusivo
do projeto, que lhe garantirá
acesso onde estiver, nos disposi-
tivos pessoais registrados. / E.S.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A oferta inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês) da Arcos Dora-
dos, dona da rede McDonald’s
na América Latina, foi um suces-
so, de acordo com investidores e
a direção da empresa. O valor ne-
gociado ficou bem acima do espe-
rado e se valorizou ainda mais
ontem durante o pregão na Bol-
sa de Nova York.

Foram oferecidas 62,5 mi-
lhões de ações, com o valor va-

riando entre US$ 13 e US$ 15 an-
teontem, quando ocorreu o IPO.
Porém, o resultado foi bem supe-
rior. Segundo comunicado da
empresa, o preço subiu para US$
17 e foram negociadas 73,5 mi-
lhões de papéis na Bolsa de Nova
York. No total, a empresa captou
US$ 1,25 bilhão.

Durante o primeiro dia de ne-
gociações no pregão, as ações se
valorizaram ainda mais e foram
negociadas a US$ 21. A maior par-
te dos compradores era formada
por fundos de investimento e in-
vestidores especializados no
mercado latino-americano.

“Esta foi uma das minhas reali-
zações mais importantes”, disse
o CEO da Arcos Dorados,
Woods Staton, logo depois de
soar o sino que dá início ao pre-
gão na Bolsa de Valores em Wall

Street, que estava com sua entra-
da coberta com uma bandeira da
Arcos Dorados.

Na avaliação da empresa, que

manteve mais de 60% das ações,
o sucesso no IPO se deve à con-
fiança dos investidores na Améri-
ca Latina e também à força da

marca McDonald’s. “Há muito
apetite dos investidores para en-
trar na região”, disse Woods ao
Estado ontem. A maior parte
do capital captado com o IPO,
segundo ele, “será utilizada para
a construção de novas lojas e re-
formar antigas”.

O executivo acrescentou ain-
da que a empresa quer abrir fran-
quias em mais cidades médias
brasileiras, ao mesmo tempo em
que tenta se concentrar nos gran-
des urbanos, como São Paulo,
Rio de Janeiro e Buenos Aires.

Local. A decisão de abrir o capi-
tal na bolsa americana, e não na
de São Paulo ou outra da Améri-
ca Latina, segundo Staton, se de-
veu ao fato de a “Bolsa de Nova
York ser a maior do mundo, com
mais liquidez. Além disso há
questões técnicas” que dificulta-
riam o IPO na capital paulista.

A Arcos Dorados assumiu o
controle das operações do

McDonald’s na América Latina
em 2007, ao liderar um grupo de
fundos – que inclui a Gávea In-
vestimentos, criada pelo ex-pre-
sidente do BC Armínio Fraga. De
acordo com Woods, “o ciclo des-
ses fundos se encerrou e era ne-
cessário buscar mais capital”.

As perspectivas para este ano
são positivas, apesar de os resul-
tados deverem ficar aquém de
2010. “Vamos seguir crescendo
bem. Estamos dentro dos nos-
sos planos, mas talvez seja um
pouco menos do que ano passa-
do”, afirmou Woods.

A Arcos Dorados, segundo Sta-
ton, que nasceu na Colômbia, é
cidadão argentino e vive no Uru-
guai, “opera em 19 países, tem
1.755 restaurantes, emprega 86
mil pessoas e possui uma receita
líquida de US$ 3 bilhões”. A em-
presa, diz, “tem o triplo das ven-
das de seu concorrente mais pró-
ximo, com uma participação de
mercado de 12,4%”.

Ethevaldo Siqueira
ENVIADO ESPECIAL / LAS VEGAS

Em 2014 ou 2015, o mundo dispo-
rá de mais de 20 bilhões de dispo-
sitivos móveis capazes de rece-
ber imagens de TV. Serão tablets
(como o iPad e muitos outros),
smartphones, laptops, iPods e
outros, com telas cada dia mais
avançadas capazes de mostrar as
melhores imagens de TV.

Esse cenário traz dois grandes
desafios para as empresas opera-
doras, para a indústria e para os
governos. O primeiro deles será
a disponibilidade de banda larga
para atender, principalmente, à
demanda gigantesca de conteú-
do de vídeo. O segundo desafio
será o armazenamento do con-

teúdo, que terá de ser, preferen-
cialmente, na nuvem – isto é nos
data centers situados em algum
ponto da internet, como os siste-
mas de armazenamento do Goo-
gle e, em especial, do YouTube
ou o Hotmail.

Por isso, um dos temas mais
interessantes desta edição do
NAB Show 2011 foi o conteúdo
na nuvem. A conferência cobriu
a rápida emergência das tecnolo-
giasde mobilidade que, sem dúvi-
da, expandem as possibilidades
da indústria de TV em todas as
suas fases, da pós-produção à dis-
tribuição. Uma das alternativas
mais debatidas para acesso ao
conteúdo de TV “disponível em
qualquer lugar do mundo” foi a
IPTV – ou seja, da televisão so-
bre protocolo IP – para distribui-
ção online, tanto nos planos de
curto como de longo prazo.

Projeto Ultra Violeta. Um pai-
nel realizado aqui em Las Vegas
nesta edição do NAB Show –
com o título de “Todo poder ao

usuário: o Ultra Violeta vem aí” –
traz uma novidade que talvez te-
nha grande impacto no futuro: é
o Projeto Ultra Violeta. Previsto
para estrear em 2012, “o novo
projeto prevê a oferta de rotas
comuns, métodos e ferramentas
de distribuição para uma gama
ampla de dispositivos, meios de
comunicação e plataformas” –
segundo define David Werthei-
mer, CEO do Centro de Tecnolo-
gia de Entretenimento, da Uni-
versidade do Sul da Califórnia

(que tem a sigla DECE, em in-
glês) organismo responsável pe-
la coordenação do Projeto Ultra
Violeta, que é, na realidade, um
projeto colaborativo de que par-
ticipam mais de 60 empresas e
entidades de diferentes setores.

Entre essas 60 empresas que
apoiam o Projeto Ultra Violeta
(ou Projeto UV) estão os princi-
pais estúdios de Hollywood e gi-
gantes da tecnologia e fornece-
dores de equipamentos eletrôni-
cos como Microsoft, HP, Sony,

Panasonic e Samsung. Essas em-
presas ajudam a criar um siste-
ma que vai permitir que assista-
mos ao conteúdo num conjunto
de até 12 dispositivos escolhidos
pelo comprador, sem qualquer
limitação ou barreira.

A primeira meta do Projeto Ul-
tra Violeta – explica Wertheimer
– é levar todo conteúdo ao usuá-
rio da forma mais confortável.
Para tanto, o projeto deverá ser
uma espécie de crossmedia ou
combinação de todos os meios

de distribuição possíveis. Exem-
plificando, Richard Berger, vice-
presidente senior de estratégias
digitais globais da Sony Pictures
Home Entertainment, lembra
que o conteúdo de produtos físi-
cos que hoje conhecemos, como
DVD e Blu-ray disc, será ofereci-
do, tanto em streams como para
download. “A boa notícia sobre
o Projeto UV”, diz Berger, “é que
nós poderemos oferecer algo es-
pecífico, quase personalizado, a
cada usuário.”

Arcos Dorados estreia em alta em Nova York

Quer assistir à
televisão? Ligue
para a nuvem
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Google fez oferta
de US$ 10 bi pelo
Twitter, diz revista
‘Fortune’ também citou uma proposta de US$ 2 bilhões
apresentada pelo Facebook, recusada pela empresa

Espectador terá
acesso ao conteúdo
em qualquer lugar

200 mi
de contas registradas tem o Twit-
ter, mas só 10% usam o serviço a
cada mês

US$ 45 mi
foi a receita com publicidade da
empresa no ano passado

WOODS STATON
CEO DA ARCOS DORADOS
“Esta foi uma das minhas
realizações mais importantes.”

“A maior parte dos recursos
captados com a abertura de
capital será utilizada para a
construção de novas lojas e
reformar antigas.”

“Vamos seguir crescendo bem.
Estamos dentro dos nossos
planos, mas talvez seja um pouco
menos do que ano passado.”

Substituição. Dick Costolo é o terceiro presidente do Twitter em menos de três anos

Sócios. Grupo precisava
de novo capital, diz Staton

Conteúdo audiovisual
ficará armazenado em
servidores, para ser
acessado de qualquer
tipo de dispositivo

Novidades. O evento NAB Show acontece em Las Vegas

SAN FRANCISCO

O Twitter recusou uma pro-
posta de compra de US$ 10 bi-
lhões apresentada pelo Goo-
gle, segundo a revista Fortune.
Uma reportagem intitulada
“Trouble @ Twitter” (proble-
ma no Twitter) apontou que a
Microsoft, o Google e o Face-
book avaliaram a compra do
serviço de microblogs.

“Desdeque o Twitter foi inven-
tado, gigantes da internet vêm
tentando comprá-lo, por acredi-
tarem que ele é um serviço de
mídia social com o potencial de
competir com o Facebook”, es-
creveu a jornalista Jessi Hempel.
“A Microsoft nunca fez uma pro-
posta, de acordo com fontes,
mas o Facebook teria oferecido
US$ 2 bilhões pelo Twitter e o
Google, de longe o mais interes-
sado, chegou a oferecer até US$
10 bilhões.”

Além da recusa de ofertas bilio-
nárias, a revista identifica outros
problemas com o Twitter. A em-
presa teve três presidentes em
menos de três anos. O cofunda-
dor Jack Dorsey foi substituído
pelo também cofundador Evan
Williams, que acabou sendo tro-
cado por Dick Costolo, diretor
de operações.

Depois disso, Dorsey acabou
voltando ao Twitter, como dire-

tor de produtos, sem deixar a pre-
sidência de outra empresa, a
Square, de sistemas de pagamen-
to. Sobre essas mudanças, o blog
de tecnologia TechCrunch ob-
servou que a troca de comando
não é um bom sinal e que o posto
de visionário de produto é um
trabalho em tempo integral.

Existe uma percepção crescen-
te, de acordo com a Fortune, que
a inovação foi paralisada e que a
administração da empresa está
uma bagunça. Outro motivo de
preocupação é que, no último
ano, o tráfego do Twitter nos Es-
tados Unidos deixou de crescer.
Apesar de ter mais de 200 mi-
lhões de contas registradas, so-
mente 10% usuários usam o ser-
viço a cada mês.

Modelo de negócios. Um pon-
to importante na análise da situa-

ção do Twitter é que o site ainda
não conseguiu apresentar um
modelo convincente de geração
de receitas. Apesar do desejo das
empresas de anunciar no servi-
ço, o Twitter só conseguiu fatu-
rar US$ 45 milhões com publici-
dade no ano passado, compara-
dos a US$ 1,86 bilhão do Face-
book.

A briga entre os dirigentes do
Twitter, com seus cofundadores
transformados em celebridade,
tem impedido que a empresa
possa conseguir bons resultados
a partir de sua base de bons enge-
nheiros, anunciantes ávidos de
publicidade e usuários leais, de
acordo com a Fortune.

O Twitter está bem capitaliza-
do, tendo levantado mais de US$
360 milhões, mas perdeu o posto
de empresa mais quente do se-
tor de tecnologia para outras
companhias, como o Groupon,
que levantou mais de US$ 1 bi-
lhão em investimento e tem um
modelo bem definido de negó-
cios.

“O Twitter ainda precisa des-
cobrir o que quer ser quando
crescer”, escreveu Jessi Hem-
pel. O presidente Dick Costolo
costuma dizer que o serviço é
uma rede social. A revista ques-
tiona se, na realidade, o Twitter
é uma empresa de mídia, uma fer-
ramenta de comunicação ou al-

guma outra coisa.

História. O Twitter foi criado
por acaso. Ele nasceu de uma em-
presa chamado Odeo, que produ-
zia podcasts, mas acabou deixan-

do de fazer sentido quando a
Apple lançou o iTunes. Inicial-
mente chamado Twttr, sem vo-
gais, a ideia era permitir que as
pessoas respondessem à pergun-
ta “o que você está fazendo ago-

ra?”, usando mensagens de texto
de celular. Foram os usuários
que descobriram para que o ser-
viço servia, criando coisas como
hashtags e retweets. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

Dona do McDonald’s na
América Latina, vai usar
recursos captados em
abertura de capital para
expandir operações

● Problemas

● Planos
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