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Software

Receitas em 2012 chegou a US$ 342 bilhões
Estudo da consultoria IDC mostra que o mercado mundial de software
movimentou US$ 342 bilhões em 2012, com um crescimento de 3,6%
sobre 2011. A Microsoft é a líder do setor, com receita de US$ 58,4
bilhões no ano passado, equivalente a 17,1% do mercado global. A IBM
ficou com 8,5% do bolo, Com US$ 29,1 bilhões. Segundo analistas do
IDC, o mercado de software está crescendo lentamente, devido às
incertezas na economia mundial.
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Netflix precisa reinventar seu modelo
de negócio para continuar a crescer
Empresa deve escolher entre o aumento do preço da mensalidade e a limitação do acesso dos usuários
David Paul Morris/Bloomberg
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Fechar o cerco ao compartilhamento de assinaturas ajudaria
nas vendas. Uma nova política
de preços poderia aumentar a
receita por assinante em 5% em
2014, aceleraria novas inscrições e engordaria as margens
de lucro, de acordo com o analista do Goldman Sachs & Co,
Heath Terry.
Para Michael Pachter, da Wedbush Securities, o presidente
da NetFlix poderia cobrar uma
taxa extra para o acesso à programação infantil. A empresa
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Netflix: novos caminhos para aumentar lucros com a base de 33,3 milhões de assinantes
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também poderia cobrar US $ 3
cada vez que um usuário quiser
registrar mais do que um número limitado de dispositivos por
conta.
O tema do aumento dos preços é delicado. A Netflix perdeu
800 mil clientes nos Estados
Unidos no terceiro trimestre de
2011, quando aumentou a mensalidade em 60% — o valor de
U S $ 9 , 9 9 p a s s o u p a ra
US$ 15,98, para a combinação
de streaming (veiculação pela
internet) e serviços de locação
de DVD por correio. O presidente da Netflix disse que não tem
planos de alterar os preços. Ele
comentou a debandada de clientes em 2011 em janeiro, quando
declarou que a empresa ainda tinha um ano e meio de provação
para ultrapassar a revolta dos assinantes. “Não precisaria de
muito para que o tópico se inflamasse ou que nós perdessemos
a confiança deles.”
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O CEO da NetFlix Inc., Reed
Hastings, pode obter mais lucro
de seus 33,3 milhões de clientes
mudando políticas ou aumentando os preços. Isso porque a
empresa de locação online de
programas de TV tem em sua base de clientes cerca de 10 milhões de pessoas que acessam a
programação da Netflix sem pagar, porque compartilham as senhas de familiares, de acordo
com Michael Pachter, analista
da Wedbush Securities de Los
Angeles. A empresa anunciou
ontem lucro de US$ 19 milhões
acumulado no primeiro trimestre deste ano.
Uma das saídas para mudar
esta realidade seria limitar o número de pessoas ou de computadores que podem compartilhar
a mesma senha. A empresa hoje
não tem restrições sobre o número de PCs, tablets ou telefones que podem acessar com
uma única conta, ainda que limite o acesso simultâneo aos jogos
a duas pessoas.
"É hora de mudar", disse Pachter. "Eles podem dizer que
vão reprimir a pirataria. Eles podem apelar para a justiça. É ótimo que o pai tenha uma assinatura e o garoto possa usá-la no
dormitório da faculdade. "
Os investidores procurarão
por pistas para novas oportunidades de receita depois que a Netflix divulgar seus relatórios trimestrais em Los Gatos, Califórnia Netflix.
Em 19 de abril, as ações acumulavam alta de 76% no ano,
atrás apenas da Best Buy Co.,
com lucros e número de assinantes superando as estimativas de Wall Street. O preço das
ações subiu para US$ 170,61.

perda de 8% um ano antes, em
que as vendas cresceram 17%,
somando US$ 1,02 bilhões.
A empresa vem tentando aumentar a fidelidade do consumidor através da construção de
uma biblioteca de filmes e de séries de tevê para se destacar de
competidores como a Amazom.
com Inc., o maior varejista da
web, e Hulu LLC e Redbox Instant, da Verizon.
Hastings se comprometeu a
gastar US$ 5.630 milhões ao longo dos próximos anos em conteúdos exclusivos e programas
originais. Ele diz que os ganhos
de assinantes —a meta é chegar
a 90 milhões de clientes nos Estados Unidos nas próximas
duas décadas — vai pagar por
tais ofertas.
Os estúdios de Hollywood,
que se mostraram relutantes em
assinar acordos de exclusividade com a Netflix, agora acolhem os seus grandes salários
em um cenário marcado pela diminuição de vendas de DVD e à
crescente popularidade de visualização online. Em uma pesquisa recente da Piper Jaffray
Cos, 59% dos adolescentes disseram que esperam concentrar
a programação a que assistem
online na Netflix nos próximos
cinco anos. Há uma ano esse
percentual era de 48%.
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Cliff Edwards, Bloomberg

Planos Familiares

Sob a política atual, a Netflix

A empresa anunciou
ontem lucro de
US$ 19 milhões
acumulado no
primeiro trimestre
deste ano

permite que as pessoas usem fluxos diferentes para dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo, usando o mesmo serviço,
disse Joris Evers, porta-voz da
companhia. Isso permite que os
membros da família e amigos
compartilhem uma única conta
e assistam programas diferentes. Ele se recusou a comentar
sobre os planos futuros.
A Netflix está considerando
criar contas familiares, que permitem às pessoas manter filas
individuais e ver recomendações pessoais, disseram os executivos da empresa em maio do
ano passado. Enquanto a Netflix não discute preços, Hastings sugeriu que as famílias
que pagam duas contas podem

economizar. Em geral, os consumidores não vêem a partilha de
contas como o roubo, de acordo
com John Rose, diretor da prática de mídia, tecnologia e telecom para o Boston Consulting
Group, em Nova York. O aumento dos preços geral, em cada cliente, cria um risco em
mercados competitivos, em que
os consumidores têm muitas opções, disse ele."No mundo digital, você não quer se tornar o pária porque as pessoas se levantam contra você e procuram outra fonte de conteúdo", disse Rose, ex-executivo da EMI Group,
que fechou acordos de música
digital com a Apple Inc.
Assinante Outlook

A base de anunciantes daNetflix no mercado americano deve crescer entre 1.8 milhão a 29
milhões até o final do ano, a média das estimativas de sete analistas compilados pela Bloomberg. Analistas projetam que o
lucro subiu US$ 0, 20 centavos
por ação, comparado com uma

Consumidores

Os conteúdos originais e exclusivos da empresa, tais como seus
acordos para filmes com Walt
Disney e DreamWorks Animation SKG Inc., dão ao Netflix
mais força do que a empresa tinha em 2011, de acordo com
Tony Wible, analistaJanney
Montgomery Scott LLC. Ele recomendou as ações da empresa
pela primeira vez em seis anos.
Hastings, em um post no Facebook este mês, disse que os assinantes haviam visto 4 bilhões
de horas de vídeo desde janeiro
deste ano. Isso implica 87 minutos de transmissão diária por assinante, colocando Netflix em
paridade com o Disney Channel, a maior audiência da rede
de cabo, disse Rich Greenfield,
analista da BTIG Research.
As ações da Netflix podem
ser pressionadas caso Hastings
retome a cara expansão internacional. Investidores se animaram que o crescimento demográfico crescerá de forma mais
lenta para manter o lucro. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2013, Empresas, p. 14.

