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Música Revolucionária no lançamento, loja virtual
da Apple sofre desgaste no modelo de distribuição

Aos 10 anos, iTunes
perde espaço para
sites concorrentes
Andy Fixmer
Bloomberg Businessweek,
de Los Angeles

Há dez anos, a recém-criada
iTunes Store presenteava os clien-
tes com uma música chamada
“Over My Head (Cable Car)”, de
uma obscura banda de rock de
Denver chamada The Fray. Esse
foi, explica o guitarrista principal
Joe King, o grande momento de
virada da banda. “Nunca vou es-
quecer, nosso gerente enviou um
e-mail dizendo que a música foi
baixada 300 mil vezes”, conta
King. “Imediatamente, nossa base
de fãs passou de algumas cente-
nas para milhares, por todos os la-
dos. Nossa turnê começou a ficar
com as vendas esgotadas”. Nos
dias de hoje, apesar de seus 435
milhões de usuários registrados, a
iTunes não gera mais esse tipo de
sucesso da noite para o dia para
músicos desconhecidos.

A Apple abriu a iTunes Store em
28 de abril de 2003, como uma al-
ternativa legítima, apoiada pela
indústria fonográfica, à pirataria
de músicas pela internet, venden-
do a maior parte das músicas por
US$ 0,99 cada. Foi o primeiro canal
para massificar a venda de músicas
digitais. “Os consumidores não
querem ser tratados como crimi-
nais e os artistas não querem ver
seu trabalho valioso roubado”, dis-
se na época Steve Jobs, cofundador
da Apple, em comunicado. “A iTu-
nes Music Store oferece uma solu-
ção revolucionária para ambos”.

A loja virtual, combinada aos
onipresentes reprodutores de
músicas iPod e, depois, aos iPho-
nes, rapidamente se tornou “a lo-
j a” de música da internet, com
quase 69% das vendas de músicas
digitais dos Estados Unidos em
seu auge, em 2010, segundo esti-
mativas da empresa de pesquisas
de mercado NDP G r o u p.

Hoje, a participação da iTunes
no mercado de músicas digitais
dos EUA, de US$ 2,9 bilhões, caiu
para 63%, segundo a NDP, a me-
nor desde pelo menos 2006. Mui-
tos usuários, incluindo os que es-
tão no mercado de música, recla-
mam que o site parece ultrapassa-
do, como as velhas lojas de discos
de bairro. “É uma planilha com
músicas”, diz Ben Easton, gerente
de relações com artistas da casa
noturna Joe’s Pub, na cidade de
Nova York. A interface, com suas
características listas “das dez

mais” e janelas que se abrem ficou
pesada demais com o tempo e é
uma grande desvantagem, diz Ted
Cohen, consultor da indústria de
música e ex-chefe da área digital
na gravadora EMI Music. “Não há
e m o ç ã o”, diz Cohen. “Não há na-
da na loja iTunes hoje que dê a al-
guém o ímpeto de comprar algo”.

Decorridos dez anos, o arquivo
musical da Apple passou de
200 mil para mais de 26 milhões
de músicas. Não goza mais, no en-
tanto, de um público cativo.

A loja musical da Amazon.com,
mais barata, arrebatou cerca de
22% das vendas de músicas nos
EUA nos últimos anos. No que re-
presenta uma ameaça ainda maior
ao modelo de negócios, nomes co-
mo S p o t i f y, Rdio e Rhapsody con -
quistaram milhões de assinantes
para seus serviços de transmissão
contínua, conhecidos como “strea -
ming”, o que o iTunes não oferece.
Embora US$ 0,99 por música seja
barato para os ouvintes que que-
rem novas músicas com regulari-
dade, isso pode sair bem mais caro
do que as mensalidades dos servi-
ços de “streaming”. “Não se trata
mais de músicas isoladas, e sim de
a c e s s o”, diz Cohen. “O conceito de
comprar música por US$ 0,99 cada
uma está se tornando irrelevante”.

A Apple diluiu o foco na música
— e perdeu influência no que se re-
fere a recomendar novos artistas
—, já que a loja expandiu-se e pas-
sou a incluir programas de TV, fil-
mes e livros, o que tirou espaço de
roqueiros desconhecidos, diz Eas-
ton, da Joe’s Pub. Diferentemente
do que acontece com as músicas, a
iTunes tem concorrência nos seg-
mentos de filmes e programas de
TV: a Amazon e o Google oferecem
muitos dos mesmos vídeos que a
iTunes, enquanto o Netflix oferece
“streaming” ilimitado de progra-
mas, em sua maioria mais antigos,
por US$ 8 mensais. Isso sinaliza
que não haverá uma loja virtual
dominante no futuro, diz Mark
McGuire, vice-presidente de pes-
quisa da consultoria G a r t n e r.

A remodelação mais recente da
iTunes, em novembro, agregou a
iCloud, para permitir que usuários
armazenem suas músicas nos ser-
vidores da Apple por US$ 25 ao
ano, mas isso apenas a equiparou à
Amazon, Google e outras empre-
sas. “Sob muitos aspectos, eles são
vítimas do próprio sucesso”, diz
McGuire. “Cada usuário está espe-
rando por algo extraordinário”.

Para ser justo, uma loja com
26 milhões de músicas e 435 mi-
lhões de clientes não pode ser mui-
to aventureira. Em 23 de abril, o di-
retor de finanças da Apple, Peter
Oppenheimer, disse a repórteres
em teleconferência sobre os resul-
tados que a receita total da iTunes
(incluindo músicas, programas de
TV, filmes e livros) chegou a
US$ 2,4 bilhões no trimestre encer-
rado em 31 de março. “Se estivesse
sentado [na sede] em Cupertino,
não estaria pensando em modis-
mos na Apple”, diz Russ H. Crupni-
ck, vice-presidente e analista da
NPD.com. “Também se deseja que
[o serviço] seja usado pelas pessoas
que não estão na crista da onda.”

Neste ano, a Apple pretende
lançar um serviço de “streaming”
de músicas, com anúncios, similar
ao Pandora, de acordo com fontes
a par do produto, que não tinham
autorização para falar publica-
mente sobre o assunto. A esperan-
ça, dizem, é que o serviço gratuito
de rádio leve os clientes da iTunes
a comprar mais músicas. Tom
Neumayr, porta-voz da Apple, não
quis comentar o assunto.

Um serviço de rádio no estilo do
Pandora seria um passo expressivo
para fora do modelo tradicional
do iTunes de “baixar e ser dono” do
arquivo da música, diz McGuire,
para quem o mercado de down-
loads vai começar a declinar, em-
bora lentamente, dentro de cinco
anos. “Estamos em uma transição
i n t e r e s s a n t e”, diz McGuire. “O ‘bai -
xar e ser dono’ vai persistir, mas
com mais consumidores jovens, o
acesso por meio de serviços de
‘streaming’ faz mais sentido”.

Quando Stephanie Berland for-
mou-se na universidade e mudou-
se para Nova York, em 2012, ela ti-
nha uma coleção de mais de 3,5 mil
músicas da iTunes. Ela mal as ouviu
desde o ano passado, depois de ins-
crever-se no Spotify. Por US$ 10
mensais, Stephanie pode escolher
665 músicas para ouvir em seu tele-
fone, seja em casa ou no metrô.

“Equivale a uma semana de
músicas e posso ouvi-las todas em
meu telefone. E não consome
uma quantidade insana de me-
m ó r i a”, diz Stephanie. “Se eu com-
prasse tudo isso na iTunes, custa-
ria um monte de dinheiro”. Ela
baixou sua última música MP3 da
iTunes em dezembro. “Comprei-a
para minha mãe, para seu iPod. É
um iPod mini bem velho. Ela não
tem ideia do que há por aí.”

BETH HALL/BLOOMBERG

The Black Eyed Peas, com Fergie, lidera downloads no iTunes, que não tem mais tanto espaço para desconhecidos

Fontes: Música e gráficos, Bloomberg Businessweek. Dados: lojas iTunes, documentos oficiais da Apple e Soundscan. *Inclui aplicativos, livros, shows de TV
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF n° 90.400.888/0001-42 - NIRE 35.300.332.067
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Companhia”), na forma prevista no
Art. 124 da Lei nº 6.404/76, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), que será rea-
lizada no dia 03 de junho de 2013, às 16 horas, na sede social da Companhia localizada na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235 - Vila Olímpia - São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) CONDUZIR o Sr. Marcial Angel Portela Alvarez, atual Vice-Presidente do Conselho de
Administração, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (b) CONDUZIR o
Sr. Celso Clemente Giacometti, atual Presidente do Conselho de Administração, ao cargo de Vice-Presi-
dente do Conselho de Administração da Companhia; (c) ELEGER o Sr. Jesús Maria Zabalza Lotina como
membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) Em razão do deliberado nos itens anteriores,
CONFIRMAR a composição do Conselho de Administração da Companhia; e (e) APROVAR a proposta de
outorga dos “Planos de Diferimento de Bônus” referentes a 2013, para administradores, empregados de
nível gerencial e outros funcionários da Companhia e de sociedades sob seu controle, conforme proposta
aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24 de abril de 2013. Instruções Ge-
rais: 1. Conforme disposto na Instrução CVM nº 165/91, modificada pela Instrução CVM nº 282/98, é de
5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário ao requerimento
do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração; 2. Os acionistas
ou seus representantes legais deverão comparecer à AGE munidos dos documentos hábeis de identidade.
Na hipótese de representação de acionista por procurador, os acionistas deverão depositar na sede social
da Companhia (endereço referido abaixo), com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes
da realização da AGE, instrumento de mandato outorgado na forma da lei; e 3. Os documentos relacio-
nados à matéria a ser examinada e deliberada na AGE encontram-se à disposição dos acionistas (i) na
sede social da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235 - Bloco A - Vila
Olímpia - São Paulo - SP, 9º andar - Departamento Jurídico Societário, onde poderão ser consultados, em
dias úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas, e também em seus websites (www.ri.santander.com.br
- em Governança Corporativa >> Atas de Reunião e Assembléia e www.santander.com.br/acionistas -
em Central de Downloads); (ii) na Comissão de Valores Mobiliários, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º
andar, Centro de Consultas, Rio de Janeiro/RJ ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, Ed. Delta
Plaza, São Paulo/SP e no seu website (www.cvm.gov.br) e (iii) na BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275 - São Paulo/SP e no seu website
(www.bmfbovespa.com.br).

São Paulo, 30 de abril de 2013.
Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº057/7073-2013
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento e instalação de fechaduras
eletromagnéticas nas unidades daCAIXAnoEstado dePernambuco. Credenciamento: até as 23:59
do dia 23/05/2013. Recebimento das propostas: até as 09:00 do dia 24/05/2013. Recebimento dos
lances: das 09:00 às 09:30 do dia 27/05/2013, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações
no endereço www.caixa.gov.br, na coluna Sobre a CAIXA escolher Compras CAIXA/Compras da
CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100
- 6ºAndar -Recife/PE – Tel. (81) 3236-9819 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00.

AVISO DE LICITAÇÃO

Leilão CTMA nº 0817700/000001/2013
A Comissão Especial de Licitação de Mercadorias Apreendidas da

Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos comunica a realização de
Leilão Eletrônico para Pessoas Físicas ou Jurídicas, nos termos do Edital CTMA
Nº 0817700/000001/2013.
Mercadorias: Veículos, peçasmecânicas, aparelhos e componentes eletrônicos,
autopeças, equipamentos industriais, informática, vestuários, pneus e outros.
Endereço:www.receita.fazenda.gov.br, acessoaoCentroVirtual deAtendimento
ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.
Recepção de Propostas: 17/05/2013 (8:00 horas) ao dia 23/05/2013 (18:00 horas).
Abertura de Sessão Pública: 24/05/2013 às 10:00 horas.
Abertura de Sessão Pública para Lances: 24/05/2013 às 11:00 horas.
Clientela: Pessoas Jurídicas regularmente constituídas inscritas no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou Pessoas Físicas, maiores de 18
anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ambas
portadoras de certificado digital válido.
Pagamento: Integralmenteatéoprimeiro dia útil subseqüenteàdatadeadjudicação;
ou, pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) do valor do lance até o
primeiro dia útil subseqüente à data de adjudicação e o restante do valor do lance no
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados da data da adjudicação, conforme edital.
Visitas: As mercadorias estarão expostas à visitação pública no período de 17 a
22/05/2013, nos locais e horários determinados no Edital.
Informações: Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos/EQMAP
– Rodovia Santos Dumont, saída 66, Prédio Administrativo, 1º Andar -
Campinas/SP. Telefones (19) 3725 9060 / 9058.
Edital: Disponível para consulta no endereço acima e acesso pela Internet no
endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Campinas, 02 de maio de 2013
MAURO DIONIGI

Presidente da Comissão Especial de Licitação de MercadoriasApreendidas
Portaria GAB/ALF/VCP nº 36 de 04/02/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
ALFÂNDEGA DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE
VIRACOPOS

LEILÃO DE VENDA
DE ENERGIA ELÉTRICA

05/2013

Dia 07/05/2013 a Bolt Energias
promoverá leilão de venda de energia
convencional para o período de
fornecimento referente a abril/2013.
Interessados devem acessar
documentação do certame no site
www.boltenergias.com.br

Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários
CNPJ/MF nº 06.018.000/0001-03 - NIRE 35.300.199.065

Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/03/2013
No dia 01/03/2013 na sede social da Companhia, às 10h. Mesa: Ricardo Steinbruch, Presidente. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Deliberações: Por unanimidade. Acolher a renúncia do
Sr. Ricardo Steinbruch ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, registrando-se voto de louvor por seu
desempenho e de agradecimento pelos serviços prestados à Companhia. Nomear o Sr. Benjamin Steinbruch, RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e
CPF/MF nº 618.266.778-87, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Registrar que o Presidente do Conselho
de Administração, ora eleito, terá mandato unificado de 2 anos com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia, isto
é, encerrando o mandato em 15/10/2014 e investir-se-á em seu cargo, mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio. Declarar que a
remuneração do Presidente do Conselho de Administração, ora eleito, deverá ser paga nos termos e limites definidos, no exercício de 2012,
como remuneração anual global dos administradores, pela Companhia.Nada mais a ser tratado.São Paulo, 1º/03/2013.Elisabeth Steinbruch
Schwarz - Secretária. JUCESP nº 145.656/13-5 em 17/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

J. MACÊDO S.A.
Companhia aberta - CVM 2115-6

CNPJ Nº 14.998.371/0001-19 - NIRE 23 3 00026799
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013
HORÁRIO, DATA E LOCAL: às 10:00 horas, 22/04/2013, sede social.
DELIBERAÇÕES: (i) - Foram aprovadas, por unanimidade, o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2012, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes;
(ii) - O resultado do exercício, no valor de R$ 61.588.795,43 foi assim destinado:
R$ 3.079.439,77 à Reserva Legal; R$ 29.744.200,67 à Reserva de Incentivos
Fiscais; e R$ 28.765.154,99 em distribuição de dividendos que corresponde a
importância de R$ 1.317,56, por lote de mil ações, cujo pagamento se dará na
forma prevista no Estatuto Social, autorizada a Diretoria a adotar as providências
para tanto; (iii) - Reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia,
com mandato de 2 anos, até 30/04/2015, os seguintes membros: PRESIDENTE -
AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO, ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO, HUMAR
MARQUES DE OLIVEIRA, e MAURIZIO MAURO , os quais firmam nesta data
Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.
Por importante, os Senhores Acionistas, registraram votos de agradecimentos aos
Conselheiros que deixam de pertencer a Administração da Companhia, Sra.
GEORGINA MACÊDO ROSA e Srs. FERNANDO SERGIO MAIA REBELO e ITAMAR
CORREIA DA SILVA, pelos relevantes serviços prestados a Companhia; (iv) -
fixada a remuneração global, anual dos administradores da Companhia, em R$
13.000.000,00, neste valor já incluído as incidências tributárias e previdenciárias
competentes, cuja distr ibuição, individual, será fixada pelo Conselho de
Administração. (JUCEC - Certifico o registro em 24/04/2013, nº 20130511463,
protocolo 13/051146-3. Haroldo Fernandes Moreira - Secretário-Geral).

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013

HORÁRIO, DATA E LOCAL: 11:00h., 22/04/2013, na sede social. DELIBERAÇÕES:
(a) - Reeleitos, para compor a Diretoria da Companhia: DIRETOR PRESIDENTE -
ENRIQUE RICARDO USSHER, DIRETOR(ES): LUIZ CONRADO DOS SANTOS
CARVALHO SUNDFELD, que acumula suas funções com as de DIRETOR DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES; VAGNER LUDOVICHI, CARLOS AUGUSTO
NUNES NEVES DA ROCHA, LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA VALLIM E IRINEU
JOSÉ PEDROLLO; com mandato de 1 ano, até 30/04/2014; (b) - Os Diretores
reeleitos foram empossados nos seus cargos, após o cumprimento das formalidades
legais, mediante assinatura de Termo de Posse, no Livro de Atas das Reuniões da
Diretoria. (JUCEC - Certifico o registro em 24/04/2013, nº 20130511471, protocolo
13/051147-1. Haroldo Fernandes Moreira - Secretário-Geral).

GOVERNODODISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado deSegurançaPública
Subsecretaria deAdministraçãoGeral

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012-SSP

PROCESSO: 050.000.707/2012. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de solução
para implantação de sistema de videomonitoramento em cidades do Distrito Federal,
com fornecimento de materiais e equipamentos, incluindo instalação, treinamento e
manutenção. A SSP/DF informa que o certame encontra-se suspenso “sine die”, em
atendimento à determinação do TCDF por meio da Decisão nº 1.902/2013.

Brasília, 2 de maio de 2013.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Ordenador de Despesas
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 maio 2013, Empresas, p. B3.
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