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Há duas semanas, Reed Has-
tings, presidente da Netflix,
reverteu a impopular decisão
de separar as operações de
aluguel de DVDs e de servi-
ços de vídeos pela internet
em tempo real.

Em um comunicado curto
divulgado no blog da compa-
nhia, Hastings informou que
os clientes norte-americanos
continuarão a ver vídeos onli-
ne e alugar DVDs via correio
pelo site Netflix.com. A com-
panhia abandonou o plano
de transferir a locação de
DVDs a uma operação separa-
da chamada Qwikster.

A mudança jamais entrou
em vigor e foi uma das várias
decisões que levarão os clien-
tes a abandonar a Netflix, até
recentemente muito bem
vista em Wall Street.

Groupon vai à
Justiça contra
ex-funcionários

A Comissão Europeia conside-
rou ilegal um acordo de não com-
petição nos mercados ibéricos
de telecomunicações entre a em-
presa espanhola Telefónica e a
Portugal Telecom. A autoridade
europeia notificou as empresas
por considerar que o acordo é
um obstáculo à concorrência, o
que viola as regras da União Eu-
ropeia (UE) – o bloco proíbe prá-
ticas comerciais restritivas.

O envio da comunicação de ob-
jeções não afeta o resultado final
da investigação, segundo comu-
nicado de imprensa da Comis-
são Europeia. A Comissão Euro-
peia iniciou, em janeiro, a investi-
gação sobre o acordo celebrado
em julho de 2010, no qual a Tele-
fónica e a Portugal Telecom con-
cordaram em não concorrer en-
tre si no mercado ibérico.

O acordo foi feito no âmbito
da aquisição, em 2010, por parte
da Telefónica, do controle exclu-
sivo do operador móvel Vivo,
que era propriedade conjunta
das empresas. A Comissão Euro-
peia considerou que o acordo
consistia na repartição dos mer-
cados, o que poderia resultar em

preços mais altos e menor oferta
de escolha a consumidores.

A Telefónica e a Portugal Tele-
com revogaram o acordo de não
concorrência em fevereiro deste
ano, após a Comissão Europeia
ter iniciado um processo de infra-
ção das regras de concorrência.
No entanto, o fato não invalida a
anterior existência do acordo.

Segundo a Comissão Euro-
peia, as cláusulas de não con-
corrência constituem uma
das violações mais graves das
regras da concorrência.

Proibição. A Comissão Euro-
peia alega que o artigo 101 do
Tratado sobre o Funciona-
mento da UE enumera, entre
os acordos proibidos, os que
fixam, “de forma direta ou in-
direta, os preços de compra
ou de venda” e os que repar-
tem “os mercados ou as fon-
tes de abastecimento”. A co-
municação de objeções se re-
fere apenas à cooperação en-
tre as duas empresas após a
operação relativa à Vivo.

A Comissão Europeia infor-
mou que a notificação consti-
tui um elemento essencial, po-
rém apenas preliminar, de um
processo de infração das re-
gras de concorrência. /
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As ações da Netflix caíram 35%
ontem depois que a antiga favori-
ta de Wall Street revelou uma saí-
da maciça de assinantes irrita-
dos com aumentos de preços e
outras mudanças questionáveis
no serviço de aluguel de DVDs
por correio e filmes via internet.

A Netflix revelou na segunda-
feira que encerrou setembro
com 23,8 milhões de assinantes
americanos. Isso representa
uma queda de 800 mil em rela-
ção a junho e um desdobramen-
to pior do que a companhia havia
sugerido anteriormente. Em se-
tembro, a empresa havia previs-
to que perderia cerca de 600 mil

assinantes americanos. E a situa-
ção pode piorar. A Netflix disse
que espera mais defecções nos
próximos meses.

O êxodo começou depois que
empresa elevou seus preços em
até 60% em julho e dividiu seus
serviços de aluguel de DVD e de
streaming. Seu site foi inundado
de comentários de clientes zan-

gados. Muitas pessoas também
cancelaram o serviço, especial-
mente o de DVD por correio.

A companhia está apostando
seu futuro no streaming de ví-
deos, e o presidente Reed Has-
tings considerou provável que as
assinaturas de DVD da Netflix di-
minuam continuamente como
ocorreu com o serviço de inter-

net por discagem da AOL.
Masa Netflix criou um subpro-

duto de seu serviço de DVD por
correio, dando-lhe o nome
Qwikster, e criando contas sepa-
radas para pessoas que queriam
tanto DVDs como o streaming
de filmes. Com isso, a empresa
fez o que muitos perceberam co-
mo um processo de aluguel mais
complicado numa companhia
que começou sua ascensão me-
teórica com uma maneira nova e
mais fácil de procurar e encon-
trar divertimento sem esforço.

Perda. As ações da Netflix caí-
ram ontem US$ 41,47, para US$
77,50. As ações estavam cotadas
em mais US$ 300 há três meses e
meio. A última vez que elas tive-
ram uma cotação tão baixa como
a atual foi em abril de 2010, mas
isso foi durante uma ascensão ex-
traordinariamente acentuada
depois que a companhia quase
apagou as onipresentes facha-
das de lojas azul e amarelo da
Blockbuster.

As revelações da Netflix pro-
vocaram ontem um rebaixamen-
to de “comprar” para “neutro”
do analista Mark Mahaney da Ci-
ti Investiment Research, que
também reduziu seu preço alvo
da ação de US$ 220 para US$ 95.
O analista chamou o aumento de
preço e o plano abandonado de
separar o negócio de DVD da Net-
flix de dois “grandes erros de exe-
cução”.

A Netflix reportou resultados
financeiros melhores que os es-
perados para o terceiro trimes-
tre, mas isso foi neutralizado pe-
lo alvoroço em torno de cancela-
mentos de assinaturas, contro-
les de despesas e um benefício
fiscal extraordinários, disse o
analista Michael Pachter da Wed-
bush.

Patcher reduziu seu preço al-
vo para ações da Netflix de US$
100 para US$ 82,50 e manteve
sua recomendação em “Neu-
tro”. A Netflix disse que não co-
menta movimentos de ações. /
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PARA LEMBRAR

LEONARDO SOARES/AE–24/10/2011

JUSTIN SULLIVAN/AFP

O Groupon processou dois ex-
gerentes de vendas que conhe-
ciam informações confidenciais
da empresa de compras coleti-
vas e foram trabalhar no site con-
corrente do Google, segundo
um documento judicial divulga-
do recentemente.

O caso, registrado em um tri-
bunal de Illinois, nos Estados
Unidos, em 21 de outubro, cita
os ex-funcionários do Groupon
Brian Hanna e Michael Nolan,
que deixaram a empresa em se-
tembro para entrar para o Goo-
gle Offers.

A ação judicial afirma que a
contratação de Hanna e Nolan
pelo Google resultaria na revela-
ção de segredos comerciais para

a concorrente.
As contratações violam o acor-

do de trabalho com o Groupon,
que impedia os profissionais de
trabalharem com um concorren-
te direto por 24 meses após a saí-
da da empresa, informaram exe-
cutivos do Groupon.

O Groupon busca uma ordem
judicial para impedir que os ex-
funcionários revelem informa-
ções confidenciais ao Google, o
que causaria prejuízos “irrepará-
veis”, conforme alegou a direção
da empresa.

No ano passado, o Groupon re-
jeitou uma oferta de compra de
US$ 6 bilhões feita pelo Google.
O Groupon divulgou que plane-
ja movimentar até US$ 540 mi-
lhões em uma oferta pública ini-
cial de ações em data ainda não
definida.

Representantes do Google e
do Groupon não estavam dispo-
níveis ontem para comentar o as-
sunto./ REUTERS

Empresa teve
de voltar atrás

Vencedor.
Para Gaion,
o mídia
hoje precisa
bem mais
do que
conhecer
os termos
técnicos

Correio. Mudança na Netflix encareceu locação de DVDs

● Punição
Se a Comissão Europeia concluir
que há elementos suficientes de
infração, ela pode proibir o com-
portamento em causa e aplicar
uma multa de até 10% do volume
anual de negócios das empresa.

Empresas combinaram
que não iriam competir
nos mercados ibéricos,
depois de a Telefónica
comprar a Vivo

Lílian Cunha

Há apenas seis meses como
vice-presidente de mídia da
Young & Rubicam, Gustavo
Gaion foi o grande vencedor
do 14.º Prêmio de Mídia Esta-
dão, entregue anteontem em
São Paulo. O publicitário foi
eleito o profissional de Mídia
do Ano no evento, no qual
também foi premiada a Al-
mapBBDO, como Agência do
Ano, e Flávio Rezende, dire-
tor nacional de mídia da
DPZ, como Personalidade de
Mídia.

“Esse é o primeiro prêmio que
recebo”, disse Gaion, que tem 20
anos de carreira e havia sido indi-
cado ao prêmio Caboré em
2008. Natural de Ibitinga, no in-
terior de São Paulo, Gaion come-
çou sua carreira como estagiário
em várias agências. “Meu primei-
ro emprego para valer já foi em
mídia, na Z+G Grey, que não exis-
te mais”, lembra o profissional,
que teve passagem de seis anos
pela Leo Burnett, de quatro pela
AlmapBBDO e de três pela
Ogilvy Brasil.

Para o executivo – que concor-
reu com Miriam Shirley, da
Ogilvy, e com Mônica Carvalho,
da DM9 –, uma das melhores qua-
lidades do profissional de mídia
é a capacidade de adaptação às
mudanças. “Meu pai era funcio-
nário do Banespa (antigo banco
estatal paulista) e durante mi-
nha infância mudei de casa 19 ve-
zes. Por isso, posso dizer que es-
tou acostumado a mudar”, brin-
ca o publicitário.

Com as atribuição de direcio-
nar os recursos do anunciante
para os canais de mídia mais
apropriados para cada campa-
nha, o profissional de mídia viu o
perfil de sua profissão mudar
drasticamente com a criação de
novos meios de comunicação,
graças às tecnologias digitais,
nos últimos dez anos.

“Antes, a pessoa que entendia
os termos técnicos era conside-

rada apta para ser mídia. Hoje, é
preciso ser bem mais que isso”,
disse Gaion. Para ele, o profissio-
nal de mídia agora precisa enten-
der de tecnologia, deve ser bom
negociador e ter visão estratégi-
ca – além de ser criativo.

“Essa é uma profissão que se
torna cada vez mais complexa”,
afirmou Fabio Costa, diretor de
mercado anunciante do Grupo
Estado. “Por isso o objetivo do
prêmio é valorizar a produção de
trabalhos sobre o mercado de co-
municação do País, incentivar o
desenvolvimento técnico e tor-
nar viável o surgimento de no-
vos talentos”, acrescentou.

O Prêmio de Mídia Estadão
contempla tanto profissionais
como estudantes que contri-
buem com novas teorias e práti-
cas sobre o mercado de comuni-
cação do País. “O prêmio tem
um julgamento muito técnico
dos trabalhos”, afirmou Luiz Fer-

nando Vieira, presidente do Gru-
po de Mídia de São Paulo, que
apoia a iniciativa do Estado,
coordenada pela empresa Singu-
lar, Arquitetura de Mídia.

Estreia. Pela primeira vez em
14 anos de premiação, a organi-
zação do evento decidiu tam-
bém escolher a Agência do Ano.
O critério é o número de tro-
féus ganhos nas categorias do
Prêmio de Mídia Estadão, que
são no total 21, sendo quatro de-
las destinadas a estudantes uni-
versitários dos terceiro e quar-
to anos.

A AlmapBBDO, a agência esco-
lhida, acumulou oito prêmios,
dentre eles o Grand Prix Mono-
grafia, com o trabalho MAT3IZ -
Na direção da convergência e o
de Mídia TV, com a campanha
Quer ganhar beijinho?, criada pa-
ra as lâminas de barbear Gillette
Mach3 Sensitive.

Papéis caem 35% depois
de locadora virtual
anunciar que perdeu
800 mil clientes nos
EUA em um trimestre

OS VENCEDORES

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2011, Economia, p. B17.




