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Honeywell fecha parceria com Korea Gas
Corporation em gás natural liquefeito

INTERNET

EBaycompra empresa de meios de
pagamento móvel Zong por US$ 240 milhões

Os direitos de transmissão pa-
ra a Olimpíada de Inverno em
2014, em Sóchi, na Rússia, e os
Jogos Olímpicos de 2016, no
Rio de Janeiro, vão movimen-
tar mais de US$ 4 bilhões (equi-
valente a R$ 6,23 bilhões). O
valor da receita foi divulgado
ontem por Jacques Rogge, pre-
sidente do Comitê Olímpico In-
ternacional (COI), e superará
o faturamento dos eventos rea-
lizados em Vancouver , no ano
passado, e em Londres no pró-
ximo ano, cujo valor dos direi-
tos será de US$ 3,9 bilhões
(cerca de R$ 6 bilhões).

“Os contratos já renderam
US$ 3,2 bilhões com a venda
para vários países, mas esse va-
lor deve ser substancialmente
maior que US$ 4 bilhões”, diz
Rogge, sobre as negociações
envolvendo os Jogos para o pe-
ríodo 2014-2016.

Só neste mês, o COI fechou
quatro acordos com emissoras
de TV para os eventos entre
2014 e 2020, incluindo um ava-
liado em US$ 4,38 bilhões com
a americana NBC Universal. Por
conta dessa negociação nos Es-
tados Unidos, o período de Jo-
gos entre 2018 e 2020 já movi-
mentou US$ 2,6 bilhões em di-
reitos de transmissão. Além des-
se, contratos foram assinados
em separado e com durações va-
riadas com emissoras da Fran-
ça, Coreia do Sul e Alemanha.

“As finanças do COI estão só-
lidas”, afirma o presidente da
entidade, ao comentar o lucro
consolidado de US$ 592 mi-
lhões em maio deste ano, em
comparação com os US$ 466 mi-
lhões obtidos no fim de 2009.

Marketing em alta
Além dos contratos televisivos,
o COI tem aumentado também
sua receita com marketing. Se-
gundo a entidade, foram fecha-
dos contratos no valor total de
US$ 957 milhões para os Jogos
Olímpicos de 2010 e 2012, com

11 patrocinadores, sendo que
nos eventos ocorridos no perío-
do de 2006 e 2008, a receita foi
de US$ 866 milhões.

Já os acordos de marketing
para os Jogos de 2014 e 2016 já
movimentaram até o momento
US$ 921 milhões com a negocia-
ção de contratos envolvendo no-
ve patrocinadores. A entidade
afirma que mais um ou dois
acordos devem ser fechados pa-
ra os eventos nesse período.

Transmissão conjunta
Depois de muitos anos nas

mãos da Rede Globo, os Jogos
Olímpicos serão transmitidos
pela primeira vez pela Rede Re-
cord, que ocorrerá no próxi-
mo ano durante a Olimpíada
em Londres. O valor do contra-
to não foi divulgado, mas o
mercado estima que o acordo
gire em torno de R$ 63 mi-
lhões. A negociação também
envolveu as transmissões dos
Jogos Olímpicos de Inverno
em Vancouver, disputado no
ano passado no Canadá, que
rendeu boa audiência para a
emissora paulista.

Já a Olimpíada que será dis-
putada no Rio de Janeiro, em
2016, deve ter sua transmissão
para o país feita em conjunto
entre três emissoras: além da
própria Record, a Globo e a
Band devem faturar alto com o
evento esportivo.

Contatada para comentar os
valores dos contratos para a
transmissão dos Jogos e o retor-
no pretendido com a venda de
cotas de patrocínio, a Record
não se manifestou até o fecha-
mento desta edição. ■ Reuters,
com Redação

Olimpíada gera US$ 4 bi em direitos

O eBay, que também comprou o serviço de pagamentos online PayPal,
afirmou nesta quinta-feira não esperar que a aquisição da Zong tenha
um impacto substancial em suas atuais previsões financeiras. A Zong
utiliza conexões com mais de 250 operadoras de telefonia móvel no
mundo para oferecer recursos de pagamentos localizados por bens
digitais e serviços em 21 idiomas e 45 países.

Kogas, importadora e única provedora coreana deste tipo de gás, está
expandindo dois de seus terminais, que servirão para o recebimento,
armazenamento e regaseificação de GNL, além da entrega de gás
natural vaporizado por meio da rede de alta pressão de transmissão,
para os usuários. A Honeywell proverá um sistema de controle de
processos com a implementação das medidas de segurança.

Valor corresponde
aos eventos do COI
realizados em 2014
e 2016 e é a maior
verba já negociada
pela entidade para
a transmissão dos
Jogos Olímpicos

EMPRESAS

Transmissão no país
dos Jogos Olímpicos
no Rio de Janeiro, em
2016, deve ser feita
por três emissoras
de canal aberto:
Globo, Record e Band

Tony Avelar/Bloomberg
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Downloads de aplicativos da Apple superam
marco dos 15 bilhões em três anos

de TV
Victor Fraile/Bloomberg

VAREJO

Marisa confirma uso de pelo de animal em
cachecol e recolhe peçasde suas lojas

Os últimos dados apurados pela Apple mostram que clientes baixaram
cerca de 5 bilhões de aplicativos neste ano até o momento,
considerando um anúncio feito pela companhia em janeiro sobre a
ultrapassagem do marco de 10 bilhões de downloads. A chegada a esse
patamar levou cerca de dois anos e meio — mas em grande parte desse
período o iPad, que elevou a demanda pelos programas, não existia.

A rede varejista Marisa confirmou a denúncia do Projeto Esperança
Animal (PEA) de que um cachecol comercializado como 100% poliéster
é, na verdade, composto por pelos de animais. “O laudo técnico emitido
pelo Senai concluiu que o produto é pele animal (coelho), diferente do
que foi comprado e constava na etiqueta”, informa nota divulgada pela
rede. A diretoria da Marisa determinou o recolhimento do produto.

SOLIDEZ

A News Corporation, deRupertMurdoch, vai fechar seu tabloideNewsof theWorlddepois da edição do último
domingo, em consequência de um escândalo crescente envolvendo grampeamento de telefones, disse James
Murdoch ontem. “ONewsof theWorldcobra responsabilidade de outros”, disse o vice-diretor operacional
da empresa aos profissionais do jornal, que existe há 168 anos. “Ele fracassou quando se tratou dele próprio.”
A News Corporation foi abalada na última semana por alegações de que seu tabloide dominical mais vendido
grampeou os telefones de familiares de soldados britânicos mortos em ação, de crianças desaparecidas e das
vítimas dos atentados a bomba de julho de 2005 em Londres.

INDÚSTRIAFONOGRÁFICA

AdeleeLadyGagapuxamrecuperaçãonosEUA● O COI já assinou acordos com
emissoras dos Estados Unidos,
França, Coreia do Sul e Alemanha.

● Além dos bons negócios,
o COI diz ter “finanças sólidas”.
A entidade anunciou lucro
consolidado de US$ 592 milhões
em maio deste ano.

● No fim de 2009, o comitê
havia anunciado US$ 466
milhões em seus resultados.

JORNAL NEWS OF THE WORLD SERÁ FECHADO APÓS GRAMPOS TELEFÔNICOS

A cantora britânica de Soul Adele
e a extravagante Lady Gaga
ajudaram o setor fonográfico dos
Estados Unidos a registrar uma
modesta recuperação após uma
década de declínio. Segundo
dados da Nielsen SoundScan, a
venda total de álbuns subiu 3,6%
no primeiro semestre, chegando
a 221,5 milhões de unidades,
na primeira alta desde 2004.
Se mantida até o final de 2011,

essa seria apenas a segunda alta
anual em 11 anos. Adele vendeu
2,5 milhões de cópias do seu
segundo álbum, "21", nas 19
semanas desde o seu lançamento.
O trabalho passou dez semanas
não-consecutivas na liderança,
e nunca caiu abaixo do terceiro
lugar. O "21" supera com folga
o segundo álbum de Gaga, "Born
This Way", que vendeu 1,5 milhão
em seis semanas. Reuters

Jonathan Fickies/Bloomberg

OlimpíadasnaTV:COI
fechaquatroacordosde

transmissão em um mês

Divulgação

ADIAMENTO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°78/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO  DE GENEROS ALIMENTICIOS (ÓLEO DE SOJA).
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia  
21/07/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário 
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 21/07/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0814 ou 
Fax (21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)
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