
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) obteve na
sexta-feira decisão judicial que
permite aplicar redução líqui-
da de 10,78% nas tarifas das

chamadas telefônicas fixo-mó-
vel da Oi, informou o órgão re-
gulador em comunicado.
A decisão foi obtida por meio

de recurso interposto pela Advo-
cacia-Geral daUnião (AGU) jun-
to ao Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), contra decisão do dia
23 demarço, no Tribunal Regio-

nal Federal da 2ª Região.
A Oi havia obtido decisão

que suspendia a redução das
tarifas para a subsidiária Tele-
mar Norte Leste, em sua área
de concessão, que inclui os es-
tados do Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo, Minas Gerais, Ba-
hia, Sergipe, Alagoas, Per-

nambuco, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte, Ceará, Piauí, Ma-
ranhão, Pará, Amapá, Amazo-
nas e Roraima.
Adecisão restabelece ainda va-

lores de interconexão (VU-M),
remuneração por uso das re-
des móveis, previstos no rea-
juste tarifário da empresa da

prestadora de serviços.
A agência havia anunciado a

redução nas tarifas das ligações
de telefone fixo para móvel no
dia 25 de janeiro. Na ocasião, o
órgão regulador estimou que a
medida ajudaria a reduzir o IP-
CA de 2012 em 0,05 ponto por-
centual. ■ Reuters

A americana Viacom, dona de
sete canais pagos no Brasil, en-
tre eles o Nickelodeon, quer do-
brar a receita proveniente da di-
visão de licenciamentos no Bra-
sil em três anos. Para isso, a em-
presa aposta emnovos persona-
gens, como as fadas da anima-
ção italiana Winx Club e as já
consagradas Tartarugas Ninjas,
que voltam para a TV em no-
vembro remodeladas.
A Viacom intensificou a atua-

ção na área de licenciamentos
no início deste ano, quando ter-
minou o contrato com a agência
que era responsável pela área
no Brasil, e a empresa passou a
ter controle total do negócio.
O faturamento é mantido em

sigilo pela Viacom, que não re-
vela sequer o percentual vindo
de licenciamento, mas a Asso-
ciação Brasileira de Licencia-
mento (Abal) estima que o setor
cresça 5% em2012 emovimente
cerca de R$ 5 bilhões. É deste
montante que a empresa está in-

teressada em tirar um quinhão.
Angela Cortez, diretora de Li-

cenciamento da Viacomno Bra-
sil, afirma que nesta área é im-
portante “ter propriedades para
meninos e meninas” e que, até
hoje, os principais personagens
do portfólio eram unissex, co-
mo o Bob Esponja e os Backyar-
digans, os carros-chefe. Por is-
so a companhia escolheu Winx
Club e As Tartarugas Ninjas para
impulsionar a divisão no Brasil.

Dia das Crianças
No caso de Winx Club, quatro
contratos de licenciamento fo-
ram fechados pela Viacom até
agora. Um deles com a Cotiplás,
que fará as bonecas das fadas
“fashion” da série, com previ-
são para chegar ao mercado em
outubro deste ano, para o Dia
das Crianças. As demais parce-
rias são em fantasias, com a Su-
lamericana, papelaria (Algazar-
ra), e publicações (Panini).
A animação Winx Club vem

sendo transmitida desde o iní-
cio do ano passado pelo SBT e,
noNickelodeon, começou no se-

gundo semestre de 2011. Segun-
doAngela, 3,5milhões de crian-
ças já foram impactadas, o que
influenciou na decisão de inves-
tir no licenciamento.
“Amarca énúmeroumna Itá-

lia e está entre as três maiores da
Europa. Queremos estar entre as

top3 dasAméricas também”, diz
Cristian Cabero, vice-presidente
da área de consumo da Viacom
para América Latina e Canadá.
Já para atingir os meninos a

aposta é no “remake” de As
Tartarugas Ninjas. Sucesso nos
anos 1980 e 1990 e a grande

aposta da área de licenciamento
para 2013. A Playmate fará os
bonecos dos personagens, que
chegam às lojas em abril do ano
que vem.
“A vantagem é que muitas

crianças já conhecem amarca”,
afirma Cabero. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

COTAÇÕES

Agência Internacional de Energia adota
Arguscomo provedora de indicadores

PETRÓLEO

PortuguesaGalp registra refinode 20
milhõesde barris no primeiro trimestre

Divulgação

Rodrigo Capote

Viacom aposta em licenciamento

Determinação obtida pela Anatel
vale para chamadas realizadas
de aparelhos fixos para móveis

Decisão judicial obrigaOi a reduzir tarifas em 10,78%

A petrolífera portuguesa Galp informou ter refinado 20,26 milhões
de barris no primeiro trimestre do ano, quase 50% a mais do que o
registrado no ano passado. A produção de petróleo da Galp em projetos
nos quais a companhia possui participações subiu para 22,6 mil barris
diários. A companhia, que atua principalmente em refino, tem uma
participação de 10% no campo gigante de Lula/Tupi, no Brasil.

A Agência Internacional de Energia (AIE) decidiu adotar a Argus
como provedora de indicadores de preços de petróleo e derivados.
A AIE passará a usar a Argus, uma agência internacional líder em
cotações de preços de energia e commodities, para informações sobre
petróleo cru, produtos refinados, GLP e frete. A AIE publica vários
informativos importantes, como o Relatório de Mercado de Petróleo.

EMPRESAS

Dona do Nickelodeon quer dobrar
faturamento com novos personagens

AngelaCortezeCristianCabero,daViacom: fadasdoWinxClubsãoaprincipalapostaparaesteano

Personagem da série criada 
em 1999 é carro-chefe da área 

de licenciamentos

BOB ESPONJA

Produtos dos animais cantores 
fazem sucesso entre crianças 

em idade pré-escolar

BACKYARDIGANS

O desenho educativo é o que 
mais cresce na divisão de 
licenciamentos da Viacom

DORA, A AVENTUREIRA

PARA TODOS OS GOSTOS Viacom complementa portfólio de personagens

SOUTH PARK

Os garotos desbocados são 
estampados em camisetas 
e acessórios para adultos

As fadinhas italianas são 
a nova aposta da Viacom 

no Brasil

Empresa quer conquistar 
os meninos com um 

“remake” da animação

WINX AS TARTARUGAS NINJAS

Fonte: Viacom

28 Brasil Econômico Segunda-feira, 16 de abril, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 28




