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Sky lança serviço de vídeo pela
internet, com locadora virtual

● Netflix
O serviço chegou ao Brasil no
ano passado. Por uma assinatura
de R$ 14,99, é possível ter aces-
so ilimitado ao acervo de filmes e
séries. Além do computador, a
Netflix está disponível nos video-
games Wii, PlayStation 3 e Xbox
360, nas TVs conectadas da Sam-
sung e da LG, no iPhone, no iPad
e nos tablets e smartphones com
sistema operacional Android.

● NetMovies
A brasileira NetMovies também
oferece filmes e séries à vontade
por R$ 14,99 mensais. O serviço
está disponível no computador,

em TVs conectadas, no iPad, no
iPhone e aparelhos Android.

● Terra TV
O serviço tem locação e vendas
de títulos e também videoclube,
com uma mensalidade de R$
19,99. Ele está disponível no com-
putador, em TVs conectadas, no
iPad, iPhone e aparelhos An-
droid.

● Now
A locadora virtual da Net está
disponível para os assinantes de
pacotes em alta definição da em-
presa de cabo. Os filmes são as-
sistidos na televisão.

Renato Cruz

A Sky, maior empresa de TV pa-
ga via satélite do País, anunciou
ontem o lançamento de um servi-
ço de vídeo via internet, chama-
do Sky Online. Inicialmente, es-
tará disponível somente para as-
sinantes da empresa, para ser
acessado somente em computa-
dores.

A locadora virtual da Sky vem
competir com serviços como
Netflix, NetMovies, Terra TV,
Saraiva Digital e Now, da concor-
rente Net. Baptista disse, ao com-
parar seu serviço com o america-
no Netflix, que chegou ao Brasil
no ano passado: “É como compa-
rar o Djokovic com o Borg, que
foi um grande jogador”. Björn
Borg foi campeão de tênis na dé-
cada de 1970. Novak Djokovic é o
atual número um do mundo.

“Temos a pretensão de ser um
Djokovic ou ser um Messi, mas,
se vamos conseguir, é o mercado
que vai dizer”, completou. A Net-
flix preferiu não comentar o que
disse o presidente da Sky.

O Sky Online chega ao merca-

do com filmes como Capitão
América: O Primeiro Vingador e
O Planeta dos Macacos: A Ori-
gem. “A primeira janela de lança-
mento é a do cinema. Queremos
estar na segunda, que é a da loca-
dora”, disse Baptista.

A locação de filmes recentes,
recebidos por streaming (via in-
ternet), custa a partir de R$ 6,90
e a compra de títulos sai a partir
de R$ 4,90. Quem pagar uma
mensalidade de R$ 14,90 tem
acesso ilimitado ao catálogo de
filmes, séries e músicas.

A Sky teve de resolver vários
problemas técnicos antes de co-
locar o serviço no mercado. “A
gente poderia ter lançado o servi-
ço em agosto do ano passado”,
disse Baptista. “Mas olhávamos
para o nosso filho e ainda víamos
defeito.”

Ele afirmou que pessoas que
participaram dos testes chega-
ram a ter problemas com uma
conexão de 10 megabits por se-
gundo (Mbps). “No laboratório
da Sky funcionava perfeitamen-
te”, explicou. Depois de corre-

ções, o serviço exige uma corre-
ção mínima de 2 Mbps.

Ancine. A Sky entrou na Justiça
contra a nova lei de TV paga, que
entrou em vigor no ano passado.
No começo do mês, em entrevis-
ta ao jornal Folha de S. Paulo, Ma-
noel Rangel, diretor presidente
da Agência Nacional de Cinema
(Ancine), criticou a postura “ex-
trativista” da Sky. Para Rangel, a
empresa só tem como objetivo
maximizar resultados econômi-
cos.

A Ancine colocou em consulta
pública a regulamentação da no-
va lei, até o dia 3 de março. Um
dos pontos mais polêmicos das
novas regras é a imposição de co-
tas para o conteúdo nacional. “É
uma solução em busca de um
problema”, disse Baptista. “Um
filme como Tropa de Elite não pre-
cisa de lei de cota. É um produto
de qualidade em qualquer lugar
do planeta.” Para o executivo da
Sky, as novas regras vão encare-
cer os pacotes de TV paga e pio-
rar a qualidade da programação
no horário nobre.

Baptista também falou sobre a
ausência do canal Fox Sports
nos pacotes da Sky, que tem cau-
sado polêmica nas redes sociais.
Para ele, a dificuldade de acordo
se resume basicamente a uma
questão financeira “O problema
é que querem cobrar uma fortu-
na”, disse o presidente da Sky.

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital. 
Tendências em tecnologia e
últimos lançamentos.

REUTERS

A Procter & Gamble fechou a
venda de sua unidade de batatas
fritas Pringles à Kellogg por US$
2,7 bilhões em dinheiro, num no-
vo acordo que finalmente permi-

tirá à fabricante do produtos pa-
ra o lar deixar o negócio de ali-
mentos. O acordo proporciona-
rá à fabricante de cereais para o
café da manhã a possibilidade de
ingressar com força no segmen-
to de salgadinhos.

A Kellogg quer ter uma unida-
de de salgadinhos comparável
ao seu conhecido negócio de ce-
reais. A chegada da Pringles a es-
sa formação aumentará em cer-
ca de três vezes o negócio de pe-
tiscos da Kellogg, fazendo com
que passe a representar quase

50% de sua carteira geral.
A P&G concordara em vender

a Pringles à Diamond Foods no
ano passado, mas o negócio fra-
cassou este mês, depois de uma
auditoria da Diamond. A Dia-
mond afirmou ter encontrado
uma contabilidade inapropriada
de pagamentos a produtores de
nozes, o que a levou a substituir
seu presidente executivo e seu
diretor de Finanças. O governo
americano também está exami-
nando as práticas contábeis da
Diamond.

“Com os resultados da audito-
ria e a mudança da direção, (o
negócio) deixava de ser viável”,
disse o presidente e presidente
e x e c u t i v o d a P & G , B o b
McDonald. O acordo com a Kel-

logg estará concluído em mea-
dos deste ano.

Quando os jornalistas pergun-
taram ao presidente executivo
da Kellogg, John Bryant, por que
motivo sua companhia não ad-
quiriu a Pringles no ano passado
quando foi posta à venda, ele res-
pondeu que era difícil competir
com a oferta da Diamond.

Embora a Pringles fosse um
dos motores da P&G, gerando
cerca de US$ 1,5 bilhão ao ano
em vendas, era a única operação
de alimentos e já não se adequa-
va ao enfoque da companhia em
itens como produtos de beleza e
cuidado pessoal. Nos últimos
anos, a P&G vendeu também as
operações de café Folgers e de
manteiga de amendoim Jif.

A Administração Central da 
FHEMIG torna público que 
realizará Pregão Presencial para 
Registro de Preços de - ÒRTESE 
E PRÓTESE II – Planejamento nº 
20/2012; dia 05 de março às 
09:00 h, Informações no tel. 
31-32399602.   Edital: 
www.compras.mg.gov.br.
BH, 14/02/2012.
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Kellogg compra a Pringles
da P&G por US$ 2,7 bi

Produtos de informática feitos no País
terão preferência nas licitações federais
Governo vai adotar margem de preferência que permitirá pagar um pouco a mais pelos produtos nacionais, em detrimento dos importados

Empresa entra num
mercado onde já estão
rivais como Netflix,
NetMovies, Terra TV,
Saraiva Digital e Now

DENIS FERREIRA NETTO/AE-4/9/2009
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OUTRAS OPÇÕES

Leia mais sobre o que disse o
presidente da Sky no Caderno 2

Mudança. Fabricantes nacionais de produtos de informática, como a Positivo, devem ser beneficiadas com as novas regras

● Apoio

Iuri Dantas / BRASÍLIA

O governo vai adotar uma mar-
gem de preferência, permitin-
do o pagamento de valores
mais altos a produtores nacio-
nais, nas compras públicas de
equipamentos de rede e mate-
rial de informática, afirmou
ontem secretário de Logística
e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamen-
to, Delfino Natal de Souza.

“A gente vai buscar a proposta
mais vantajosa e não necessaria-
mente será pelo melhor preço.
Pode representar uma interven-
ção do Estado”, disse. “O nosso
objetivo é fortalecer o mercado
interno.” O governo vem estu-
dando mudanças na Lei de Licita-
ções, à semelhança do que foi fei-
to no setor têxtil, com o objetivo
de estimular a inovação tecnoló-
gica no País, explicou Delfino.

Somente a União deve gastar
em torno de R$ 130 milhões
anuais em compras conjuntas de
diversos órgãos federais de equi-
pamentos de rede – com as com-
pras feitas diretamente pelos di-

versos órgãos, esse número cres-
ce exponencialmente. Ainda
não está certo, porém, se a regra
valerá para a licitação deste ano,
uma vez que o Planejamento
quer analisar como a margem se-
rá aplicada nas compras de ves-
tuário, afirmou.

“Estamos estudando adoção
de margem de preferência. Se
não for possível no primeiro se-
mestre, no ano que vem. Já há
indústria com significativa posi-
ção brasileira para que a gente
utilize esse instrumento.”

Segundo o secretário, um gru-
po de estudos capitaneado pelo
Serviço Federal de Processamen-
to de Dados (Serpro) vem prepa-
rando a migração de bancos de
dados estatais para a computa-
ção em nuvem, na qual progra-
mas e arquivos podem ser acessa-
dos por qualquer computador,
sem instalação de software espe-
cífico. “Diria que é um desafio
imenso e é trabalhoso, mas é ine-
vitável: se não fizermos, sere-
mos envolvidos pelo mercado.”

Uma forma de desenvolver o
mercado de “cloud computing”
no Brasil seria por meio de um
novo capítulo do Plano Brasil
Maior, a política industrial do go-
verno Dilma Rousseff, que esti-
mularia novas tecnologias usan-
do as compras públicas.

“Estamos organizando desde
o ano passado o lançamento do
Plano Brasil Maior TI, e espera-
mos tratar desse processo den-
tro de um incentivo para a indús-
tria, para criar a massa crítica no
mercado brasileiro”, disse. “Há
possibilidade de abrigar grandes

datacenters (centros de dados)
e, com o uso do poder de com-
pra, podermos promover essa ar-
rancada.”

Antenas. O governo federal pre-
para também uma nova legisla-
ção para instalação de antenas e
outros equipamentos de infraes-
trutura da área de telecomunica-
ções, para retirar entraves muni-
cipais e estaduais a investimen-

tos do setor, segundo o secretá-
rio nacional de Telecomunica-
ções, Maximiliano Martinhão.

“A parte de antenas é uma se-
ção particular, queremos dinami-
zar implantação de infraestrutu-
ra de telecomunicações. Exis-
tem grandes projetos e a conces-
são de licenças não pode ser um
entrave”, afirmou.

Segundo o diretor executivo
do Sindicato Nacional das Em-

presas de Telefonia Fixa e de Ser-
viço Móvel Celular e Pessoal
(Sinditelebrasil), Eduardo Levy,
o Brasil tem hoje mais de 250 nor-
mas municipais e estaduais disci-
plinando a instalação de ante-
nas, a maioria delas exigindo dis-
tância mínima de exposição a on-
das eletromagnéticas geradas pe-
los equipamentos, acima do re-
comendado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

A realização da Copa do mun-
do no País exige o dobro ou tri-
plo de equipamentos de infraes-
trutura, como antenas, em algu-
mas cidades, citou Levy. Outros
problemas seriam a demora na
concessão de alvará e a cobrança
de taxas por uso de locais públi-
cos por prefeituras, mesmo após
decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) eliminar essa possi-
bilidade, exemplificou.

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta 
Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico NCC/RP Nº 03/2012, 
do tipo menor preço para a Constituição de 
Sistema de Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Eventual de 4000 
(quatro) mil microcomputadores Desktop e 
Serviços de Suporte Técnico, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo”, 
cuja abertura está marcada para o dia 
05/03/2012 às 10:00 horas. Os interessados 
em participar do certame deverão acessar a 
partir de 17/02/2012, o site: www.bec.sp.gov.br, 
mediante a obtenção de senha de acesso ao 
sistema e credenciamento de seus 
representantes. O Edital da presente licitação 
encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

Unidade de batatas fritas
havia sido vendida à
Diamond Foods no ano
passado, mas negócio
acabou sendo cancelado

Toda sexta no Estadão.

DELFINO NATAL DE
SOUZA
SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
“A gente vai buscar a
proposta mais vantajosa, e
não necessariamente será
pelo melhor preço.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B21.




