
"Primavera Árabe" e "Casamen-
to Real" foram as expressões
mais famosas na mídia em 2011,
enquanto o nome do cofunda-
dor da Apple, Steve Jobs, foi o
mais famoso do ano, segundo
pesquisa global na língua ingle-
sa do Global Language Monitor.
“Nossas escolhas este ano refle-
tem, em larga medida, a atual in-
certeza política e econômica
que parece estar afetando boa
parte do mundo desenvolvido -
com exceções como o casamen-
to real britânico e a ascensão da
China”, disse Paul JJ Payack,
presidente da Global.

As vezes em que o nome de Jo-
bs foi citado na pesquisa supera-
ram as do ex-líder da Al Qaeda
Osama bin Laden em mais de
30%, disse Payack. O cofunda-
dor da Apple morreu morreu
em outubro aos 56 anos, após
uma batalha de oito anos contra
um câncer no pâncreas.

As palavras e expressões fo-
ram compiladas com o uso de
um algoritmo para rastrear as
maiores 75 mil produções mi-
diáticas ao redor do mundo, as-
sim como sites da internet e re-
des sociais. “Primavera Árabe”
é a frase cunhada pela mídia pa-
ra descrever a série de manifes-

tações populares no mundo ára-
be que começaram no início de
2011.O termo “Casamento real”
reflete a atenção midiática
mundial para o casamento do
Príncipe William e Kate Middle-
ton, em abril.

As outras expressões mais
usadas de 2011 foram “raiva e fú-
ria”, que caracteriza o humor
do eleitorado global, “mudan-
ças climáticas” e “a grande re-
cessão”, embora ela tenha tecni-
camente terminado nos EUA.
O Global Language Monitor, se-

diado no Texas, coleta informa-
ções, analisa e detecta tendên-
cias a partir de palavras em in-
glês . ■ Reuters

Há pouco mais de um mês, o
paulistano Nicolas Scafuro está
dando expediente em Los Ga-
tos, na Califórnia. É lá que fica o
Netflix, empresa de serviços es-
pecializada na transmissão de
filmes, novelas e seriados pela
internet e aluguel de DVDs (este
último apenas nos Estados Uni-
dos), e que vive uma das fases
mais delicadas de seus 14 anos
de existência.

Após fechar 2010 com um fa-
turamento de US$ 2,1 bilhões e
20 milhões de assinantes de
seus serviços, a Netflix sofreu,
nas últimas semanas, um gran-
de tombo na Nasdaq, quando
suas ações despencaram de
US$ 300 para cerca de US$ 80
na atualidade. O problema foi
fruto da decisão de separar os
negócios de streaming com os
de DVD, resultando no aumen-

to do preço do serviço e na fuga
de 800 mil assinantes.

“Bolsa é um mundo à parte
dos negócios. Nosso último ba-
lanço trimestral demonstra um
aumento das vendas. Os assi-
nantes que nós perdemos re-
centemente nós deveremos re-
cuperar em breve”, afirma Jo-
nathan Friedland, vice-presi-
dente global de comunicação
corporativa do Netflix.

O salto que a empresa califor-
niana pretende dar nos próxi-
mos meses passa, obrigatoria-
mente, pela estratégia de con-
quistar novos mercados como a
América Latina, onde o Netflix
desembarcou em setembro.

É aí que entra o brasileiro Sca-
furo, que mora há 10 anos nos
Estados Unidos e trabalhou por
muito tempo no Yahoo! e tam-
bém na empresa de internet
IAC, detentora de sites como o
tira-dúvidas AskJeeves. O exe-
cutivo que, em 1996, criou o
Oba Oba, guia de festas, shows
e diversões pela internet e de-
pois o vendeu para o Grupo
RBS, reúne experiência em in-
ternet nos Estados Unidos e co-
nhece bem o mercado latino.

Em São Paulo nesta semana,
ele passou os últimos dias visi-
tando residências de assinantes
brasileiros para estudar seus há-
bitos e também demandas, e vi-
sitou lojas de eletroeletrônicos.

Sua missão é fazer o Netflix
decolar no Brasil e ganhar o má-
ximo que puder da base de 10
milhões de lares brasileiros com
acesso à internet banda larga. Is-
so significa competir com pei-
xes graúdos como as operadoras
de telecom e o brasileiro NetMo-
vies. “Tem concorrente que ofe-
rece vídeo sob demanda e cobra
em um filme o que cobramos
por mês”, rebate Friedland.

Para se diferenciar desses con-
correntes e também dos canais
de TV a cabo, o Netflix aposta
não só no preço, mas também
na “tropicalização” do serviço
para o gosto do brasileiro.

Nesses dois meses de opera-
ção no país e em seus últimos
dias de visitas a residências de
assinantes, Scafuro percebeu
que o brasileiro está cada vez
mais americanizado, o que o le-
va a assistir séries como Jericho
e Heroes e também preferir fil-
mes em som original e legenda
em português. Até janeiro, todo
conteúdo será oferecido assim e
também na versão dublada. ■

SOFTWARE

Adobe interrompe desenvolvimento do
Flash Player para uso em celulares e tablets

Netflix contrata ex-Yahoo
para conquistar brasileiros

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Henrique Manreza

Justin Sullivan/AFP

Steve Jobs é nome
mais usado na
mídia em inglês
Pesquisa do Global Language
Monitor mostra que número
de menções a cofundador
da Apple é 30% maior do que
citações a Osama bin Laden

A Adobe vai parar o desenvolvimento do software Flash Player para
uso em dispositivos móveis, essencialmente admitindo derrota para
a Apple, cujos equipamentos Ipad e Iphone não rodam o aplicativo,
na longa briga sobre os padrões para Internet. A decisão da companhia
significa que os desenvolvedores de web provavelmente vão parar
de usar o Flash para produzir vídeo e sites para dispositivos móveis.

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

Executivo faz um porta-a-porta
para entender o consumidor
brasileiro e vender seu produto

“Primavera Árabe”
e “Casamento
Real” foram
as expressões
mais citadas na
língua inglesa
ao longo de 2011

Friedland,
vice-presidentedo

Netflix,miraos
hábitosbrasileiros

paracrescer

Jobs,mortoem
outubro,continua
dominandoamídia

OS NÚMEROS DA NETFLIX

Empresa de vídeos pela internet

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 23.


	BEA10011011_TT.pdf
	BEA10021011_TT.pdf
	BEA10031011_TT.pdf
	BEA10041011_TT.pdf
	BEA10051011_TT.pdf
	BEA10061011_TT.pdf
	BEA10071011_TT.pdf
	BEA10081011_TT.pdf
	BEA10091011_TT.pdf
	BEA10101011_TT.pdf
	BEA10111011_TT.pdf
	BEA10121011_TT.pdf
	BEA10131011_TT.pdf
	BEA10141011_TT.pdf
	BEA10151011_TT.pdf
	BEA10161011_TT.pdf
	BEA10171011_TT.pdf
	BEA10181011_TT.pdf
	BEA10191011_TT.pdf
	BEA10201011_TT.pdf
	BEA10211011_TT.pdf
	BEA10221011_TT.pdf
	BEA10231011_TT.pdf
	BEA10241011_TT.pdf
	BEA10251011_TT.pdf
	BEA10261011_TT.pdf
	BEA10271011_TT.pdf
	BEA10281011_TT.pdf
	BEA10291011_TT.pdf
	BEA10301011_TT.pdf
	BEA10311011_TT.pdf
	BEA10321011_TT.pdf
	BEA10331011_TT.pdf
	BEA10341011_TT.pdf
	BEA10351011_TT.pdf
	BEA10361011_TT.pdf
	BEA10371011_TT.pdf
	BEA10381011_TT.pdf
	BEA10391011_TT.pdf
	BEA10401011_TT.pdf



