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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

E n t ret e n i m e n to Sony disputa mercado, seguindo Submarino e Terra

Serviço de vídeo via internet
ganha novos competidores

D I V U LG A Ç Ã O

Jose Font, do Crackle: Empresas querem se manter relevantes para o público

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Até pouco tempo considera-
dos distantes da realidade dos in-
ternautas brasileiros, os serviços
de vídeo sob demanda estão se
disseminando rapidamente no
país. Pelo menos pelo lado da
oferta. Hoje, já estão disponíveis
dez serviços diferentes, de em-
presas como Netflix, Netmovies,
Sk y e Apple. Só na semana passa-
da, duas novidades chegaram ao
mercado: o Submarino On De-
mand, e o Sundaytv, do Te r r a .

A lista ganha mais um inte-
grante, hoje, com o início da ope-
ração do Crackle, da  Sony Pictu-
res Entertainment. Lançado em
2007, o site está disponível nos
Estados Unidos, no Reino Unido,
no Canadá e na Austrália. Só nos
EUA, a audiência chega a 11 mi-
lhões de pessoas por mês, diz Jose

Font, vice-presidente e gerente-
geral da Crackle na América Lati-
na e no Brasil. “As pessoas estão
aumentando a quantidade de
mídia que consomem. E à medi-
da que elas usam mais dispositi-
vos eletrônicos, as empresas de
conteúdo querem se manter re-
levantes para o público. É isso
que está movimentando o mer-
c a d o”, diz o executivo ao Va l o r .

De acordo com a empresa de
pesquisa de mercado comScore,
82% dos internautas brasileiros as-
sistiram a vídeos on-line em janei-
ro. Segundo a analista Sarah
Radwanick, cada pessoa assiste,
em média, a 104 vídeos. Segundo o
IBOPE Nielsen, 63,5 milhões de
brasileiros acessaram a internet de
casa, ou do trabalho em janeiro.

Inicialmente, o Crackle terá sé-
ries e filmes das empresas do gru-
po Sony (Columbia Pictures, TriS -
tar Pictures, Screen Gems e Sony

Pictures Classics). Mas o objetivo é
ampliar a lista com negociações
com outros estúdios. Todo o con-
teúdo do Crackle será gratuito. A
receita virá da publicidade. Os pri-
meiros patrocinadores serão a
K i m b e r l y- C l a r k , os Correios e a  Oi.
O acesso só poderá ser feito pelo
computador. Outros dispositivos,
como TVs e celulares, serão acres-
centados em 2013, diz Font.

Na avaliação de Paulo Castro, di-
retor-geral do Te r r a no Brasil, além
da mudança no perfil de consumo
de mídia das pessoas, outro fator
contribuiu para o lançamento de
tantos serviços de vídeo sob de-
manda no Brasil nos últimos 12
meses: a maior disposição dos do-
nos de conteúdo de negociar os di-
reitos de transmissão pela inter-
net. “A internet deixou de ser vista
como um meio de propagação da
pirataria para se tornar uma forma
de combate a ela, com a oferta de

conteúdo oferecido de forma le-
gal”, diz o executivo.

A estimativa do Terra é que 150
mil internautas brasileiros pa-
gam por serviços de vídeo todos
os meses. A companhia afirma
deter 50% do mercado. Ontem, o
Terra lançou o S u n d a y t v, serviço
de vídeo que substitui o Terra Vi-
deo Store, lançado em 2010. O
novo site tem um acervo de 30
mil títulos. Além da América La-
tina, o objetivo é lançar o serviço
nos EUA e na Europa.

“Existe um bom mercado para
o vídeo no Brasil atualmente e ele
continuará atraente por muitos
anos”, diz Alex Banks, da comSco-
re. Para o analista, é difícil dizer se
todos os competidores terão su-
cesso no longo prazo. “Não tenho
certeza quanto a isso. Mas não me
surpreendo que estejam todos se
movimentando para construir
suas marcas”, diz.

Leilão de frequências de 4G fica para junho
Te l efo n i a
Bruna Cortez
De São Paulo

O leilão das frequências de 2,5
megahertz (MHz) e 450 MHz pa-
ra a quarta geração de telefonia
celular (4G) vai ficar para junho,
de acordo com o presidente da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), João Rezende.
“O edital do leilão será publicado

no dia 20 de abril e o leilão acon-
tecerá 45 dias depois”, afirmou
Rezende durante evento promo-
vido ontem, em São Paulo, pela
Associação Brasileira das Presta-
doras de Serviços de Telecomuni-
cações Competitivas (Telcomp).

A previsão inicial do mercado
era de que a venda das frequên-
cias acontecesse em abril. No
mês passado, porém, o ministro
das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, disse que o leilão ficaria

para maio. Com o anúncio de
Rezende, ontem, há uma nova
previsão para o dia 4 de junho.

O valor mínimo a ser cobrado
por cada faixa de frequência de
2,5 MHz e 450 MHz está em análi-
se no Tribunal de Contas da
União (TCU), de acordo com Re-
zende. Esse preço será divulgado
no edital do leilão de 4G.

Apesar das reclamações das
empresas de telecomunicações
sobre a realização do leilão em

um momento economicamente
desfavorável, a expectativa da
Anatel é de que a venda das fre-
quências seja bem-sucedida.
“Acreditamos que o leilão será
cumprido em termos de agen-
d a”, afirma Rezende. Já no que
diz respeito às exigências de con-
teúdo nacional para a participa-
ção no leilão de 4G, o presidente
da Anatel afirmou que “não ha-
verá mudança”.

O destino das faixas de fre-

quência de 700 MHz, ocupadas
pelos canais de televisão analógi-
cos, é outro assunto previsto na
pauta regulatória da Anatel para
2012. Em 2016, quando as emis-
soras concluírem a migração da
TV analógica para o sistema digi-
tal, a faixa será desocupada. “Eu
defendo o uso da frequência [de
700 MHz] para a telefonia móvel,
seguindo o que tem sido feito em
países como os Estados Unidos”,
disse Rezende.

Curta

Atraso para novo iPad
A Apple informou em comuni-

cado neste fim de semana que a
terceira versão do iPad chegará às
lojas da marca e de revendedores
autorizados com um atraso de três
dias. Apresentado ao mercado na
semana passada e com lançamen-
to previsto no varejo inicialmente
para o dia 16 de março, o novo
modelo só estará disponível a par-
tir do dia 19 de março no exterior,
sem prazo para lançamento no
Brasil. Nos EUA, os preços vão de
US$ 499 a US$ 699.

BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 11.721.921/0001-60 - Cia. Aberta

FATO RELEVANTE
A Bra sil Insu ran ce Par ti ci pa ções e Admi nis tra ção S.A. (“Com pa nhia”), so ci e da de anô ni ma aber ta, com ações or di ná ri as ne go -
ci a das no Novo Mer ca do da Bo ves pa sob o có di go BRIN3, em aten di men to às dis po si ções da Instru ção CVM n°358/2002, co -
mu ni ca a seus aci o nis tas e ao merca do em ge ral que, de acor do com sua estra té gia de cres ci men to atra vés da aqui si ção de
par ti ci pa ções em em pre sas de in ter me di a ção de se gu ros e res se gu ros, fir mou con tra to em 12 de mar ço de 2012 ad qui rin do o
con tro le da ZPS/MW Corre to ra de Se gu ros Ltda. (“ZPS”), a 41ª cor re to ra do Gru po Bra sil Insu ran ce.

A ZPS, com sede em São Pa u lo, é uma cor re to ra de se gu ros que atua nos seg men tos de Sa ú de, Den tal, Auto e Vida em Gru -
po. Sua aqui si ção tra rá à Compa nhia apro xi ma da men te 50 mil vi das e cer ca de 2 mil ve í cu los, ex pan din do a base de clien tes
da Bra sil Insu ran ce na ci da de. A cor re to ra co mer ci a li zou em 2011 apro xi ma da men te R$ 55 milhões em prê mi os de se gu ros.

O pre ço to tal es ti ma do para essa aquisi ção é de R$ 16,1 mi lhões, sen do 50% pa gos em dinhe i ro e 50% em ações da Bra sil
Insu ran ce. A par ce la inici al será de R$ 7,8 milhões so ma dos a 4 (qua tro) parce las anu a is va riá ve is, calculadas com base em
uma es tru tu ra de earn-out, em fun ção dos re sul ta dos fu tu ros da ZPS. A Bra sil Insu ran ce pas sa rá a deter 99,80% das quo tas
re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al da cor re to ra.

A Com pa nhia re a li zou, des de seu IPO, um in ves ti men to to tal de apro xi ma da men te de R$ 226,4 mi lhões incluindo a es ti ma ti va
fu tu ra dos earn-outs na aquisi ção de 11 so ci e da des cor re to ras de se gu ro de 2011 e três em 2012. 

Con for me de ter mi na do pelo ar ti go 256, in ci so I da Lei das So ci e da des Anô ni mas - Lei 6.404/1976, a Com pa nhia sub me te rá
esta de ci são a uma Assem ble ia Ge ral Extra or di ná ria para de li be rar so bre o as sun to. Os acionistas que dis sen ti rem da aqui si -
ção da ZPS te rão o di re i to de se re ti rar da Com pa nhia. Com re la ção ao exer cí cio do direito de re ti ra da, te rão di re i to ao re em -
bol so aque les que eram acio nis tas em 12 de mar ço de 2012 in clu si ve. O prazo para o acio nis ta dis si den te ma ni fes tar-se acer -
ca da sua de ci são de re ti ra da da Com pa nhia é de 30 (trin ta) dias con ta dos a par tir da data de pu bli ca ção da ata da Assemble ia
Ge ral Extra or di ná ria que de li be ra rá so bre esta aqui si ção. Rio de Ja ne i ro, 12 de mar ço de 2012

Luis Edu ar do Fis chman
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em atendimento à solicitação do acionista Geração Futuro Corretora de Valores S.A. 
(“Geração Futuro”), em observância e na forma do disposto na alínea “c” do parágrafo 
único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, e em conformidade à deliberação do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal, em reunião conjunta realizada no dia 16 de 
fevereiro de 2012, as CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. convocam 
os acionistas da companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 29 de março de 2012, às 11 horas, na sede social, localizada à Av. 
Itamarati, nº 160 - Bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis - SC, a fim de discutirem 
e deliberarem sobre a Ordem do Dia proposta pela Geração Futuro, conforme segue:
1. Análise das investigações relativas ao contrato de prestação de serviços nº 35366 
e demais aditivos, celebrado em 17 de dezembro de 2003 com a empresa Monreal 
Corporação Nacional de Serviços e Cobranças S/C Ltda; 
2. Delimitação dos prejuízos sofridos pela companhia e sua subsidiária integral Celesc 
Distribuição S.A.; e 
3. Responsabilização dos administradores. 
Os documentos relativos às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral (i - 
Notificação da Geração Futuro Corretora de Valores S.A.; ii - Convocação e Ata da 
Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizada em 16/02/2012) 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Empresa. Os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que 
desejarem participar da Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 
(dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido 
pelo órgão custodiante. 

Florianópolis, 09 de março de 2012. 
Pedro Bittencourt Neto

Presidente do Conselho de Administração 
Antônio Marcos Gavazzoni

Diretor Presidente
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Empresas, p. B2. 




