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Comissão aprova projeto
de incentivo a startups

THE NEW YORK TIMES

O vídeo por demanda (VOD) es-
tá discretamente transforman-
do o modo de o consumidor
americano ver televisão. Os ser-
viços oferecidos pelas empre-
sas de TV a cabo – semelhantes
ao Now, da Net, no Brasil – es-
tão fazendo toda a diferença na
popularização de seriados de
TV nos Estados Unidos.

Alguns programas, como The
Following, da Fox, e Scandal, da
ABC, capturam boa parcela de
seus espectadores a partir do

VOD. “Não se trata da tecnolo-
gia mais interessante ou nova,
mas estamos vendo um cresci-
mento tremendo”, afirma
Matthew Strauss, da Comcast,
a maior operadora de TV a cabo
dos Estados Unidos.

A Comcast e outras empresas
veem o VOD como um “salva-
dor da lavoura”, pois é uma for-
ma de acompanhar a exigência
do cliente por uma programa-
ção mais flexível sem perdê-los
para outras opções, como o Hu-
lu ou o Netflix.

Publicidade. Outra vantagem
do VOD estar conectado às re-
des tradicionais de televisão a
cabo é a proteção do valor que a
rede cobra pelos anúncios. As
empresas geralmente impe-
dem que as pessoas pulem os
comerciais, o que agrada aos

anunciantes.
Este é um fator crucial, segun-

do Toby Byrne, presidente co-
mercial da Fox. “Talvez o vídeo
por demanda consiga substi-
tuir outros tipos de gravação di-

gital que permite ao cliente pu-
lar os anúncios.” De acordo
com Geri Wang, executiva da re-
de ABC, o vídeo por demanda já
representa 3% das vendas de
anúncios da rede.

A história do VOD é basica-
mente um caso de oportunida-
des perdidas. A Comcast, por
exemplo, introduziu esse servi-
ço há uma década. Mas, durante
muito tempo, a opção não rece-
beu atenção das empresas e o
cardápio de conteúdo era restri-
to a seriados pouco conhecidos
– entre os grandes deste merca-
do, a exceção foi a HBO, que ti-
rou proveito desde cedo, ofere-
cendo seus principais shows na
plataforma.

Foio movimento do consumi-
dor que fez com que as empre-
sas acordassem para a realida-
de. A audiência da atual tempo-
rada de seriados da rede ABC

em vídeo por demanda subiu
32% em relação à safra passada.
“Se os espectadores se opuses-
sem a assistir sem poder pular
os comerciais, a audiência não
teria subido tanto”, diz Wang.

É claro que existe concorrên-
cia para o VOD. No entanto, os
royalties que serviços como o
Netflix pagam às emissoras pa-
ra exibir conteúdos não repre-
sentam a mesma receita dos
anúncios vendidos no VOD. Is-
so pode limitar o cardápio ofer-
tado na internet.

Para promover o VOD, as em-
presas organizam “maratonas”
em que os espectadores podem
assistir a vários episódios de sé-
ries de uma só vez. Em março,
uma iniciativa do tipo feita pela
Comcast causou um aumento
instantâneo de 25% pelo VOD.

O órgão supervisor da concor-
rência da União Europeia deve
pedir que o Google faça novas
concessões para solucionar as
preocupações com o modo co-
mo o site de busca apresenta os
resultados das pesquisas. A in-
formação foi divulgada ontem
pelo comissário europeu Joa-
quín Almunia.

“Esse teste do mercado deve-
ria ter sido concluído ontem,
mas a pedido de alguns partici-
pantes nós decidimos prolongá-
lo em um mês, então no fim de
junho receberemos as respos-
tas”, afirmou Almunia ao Parla-
mento Europeu ontem. “De-

pois disso vamos analisar as res-
postas e provavelmente pedire-
mos que o Google melhore suas
propostas”, acrescentou.

No mês passado, o Google
apresentou ao órgão antitruste
da União Europeia planos para

aperfeiçoar a forma como mos-
tra os resultados das buscas, de-
pois que empresas disseram
que estavam sendo tratadas in-
justamente. Por exemplo, a Tri-
pAdvisor e a Expedia disseram
que eram artificialmente oculta-

das nas pesquisas no site.
O Google se comprome-

teu a modificar a forma co-
mo exibe informações perso-
nalizadas para certas buscas
usando dados disponíveis
em outros sites. O Google
propôs identificar com mais
clareza o serviço do qual as
informações foram usadas e
incluir links de outros meca-
nismos de buscas. Além dis-
so, a empresa daria opção pa-
ra os fornecedores de conteú-
do escolherem se querem ou
não que os dados sejam usa-
dos nos resultados especiali-
zados.

“Nós acreditamos que nos-
sa proposta apresentada à
Comissão Europeia solucio-
na as quatro preocupações le-
vantadas”, disse um porta-
voz do Google. “Continua-
mos trabalhando com a Co-
missão para resolver o caso.”

Segundo Almunia, a Co-
missão recebeu uma queixa
formal sobre alguns aspec-
tos do sistema Android.
“Não decidimos se vamos
abrir ou não uma investiga-
ção formal.” / DOW JONES

Redes de TV a cabo investem em vídeo por demanda

Google pode ser obrigado a fazer
mais concessões na Europa

● Enquanto a Sony vive uma cri-
se no exterior, o cenário é diferen-
te no Brasil, onde a venda de ele-
troeletrônicos ainda é forte. Líder
na área de câmeras digitais, com
uma fatia de 45%, a Sony vai in-
vestir R$ 500 milhões no merca-
do brasileiro até 2014 para au-
mentar a produção e investir no
marketing de produtos nas áreas
de áudio, vídeo e games.
Segundo o gerente geral de mar-
keting da Sony no País, Carlos
Paschoal, a companhia dobrou
de tamanho no País nos últimos
três anos e está pegando carona
na Copa do Mundo para lançar
produtos especialmente desen-
volvidos para as necessidades
do brasileiro. Ontem, a empresa
divulgou o objetivo de crescer
mais 50% no Brasil até o fim do
ano que vem.
A empresa também está trazen-
do para o País um de seus “no-
vos” negócios de sucesso no ex-
terior. Um deles é o Music Unlimi-
ted, que permite o streaming de
cerca de 20 milhões de músicas
por uma assinatura de R$ 7,90
ao mês. / FERNANDO SCHELLER

Sony ganharia mais vendendo seguros
Braço financeiro da empresa representou 63% do lucro operacional no ano passado, desbancando a venda de eletrônicos, que deu prejuízo
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A Sony é conhecida como fa-
bricante de produtos eletrô-
nicos como o videogame
PlayStation e aparelhos de te-
levisão. E tem contabilizado
prejuízos em praticamente
cada produto vendido pela
marca.

A Sony registra lucros com a
produção de filmes e com a ven-
da de música. E é exatamente
esta área lucrativa dos seus ne-
gócios que Daniel S. Loeb, inves-
tidor norte-americano e admi-
nistrador do fundo de investi-
mento Third Point, quer que se-
ja desmembrada e se torne uma
empresa independente, para le-
vantar recursos e ressuscitar a
divisão de eletrônicos.

Diante dessa pressão do in-
vestidor para a companhia dar
nova vida às suas atividades na
área dos eletrônicos, alguns ana-
listas perguntam: Para quê? E
insinuam que a Sony pode se
sair melhor vendendo seguros.
Ou simplesmente produzindo
filmes e música. Mas não produ-
tos eletrônicos.

Um novo informe do banco
de investimentos Jefferies pu-
blicado esta semana faz uma
avaliação rigorosa das opera-
ções da Sony na área de eletrôni-
cos. “O braço da empresa ligado
à eletrônica é o tendão de Aqui-
les da companhia e, na nossa
opinião, equivale a zero”, escre-
veu Atul Goyal, analista do ban-
co. “Em nossa opinião, ela tem
de se retirar de muitos merca-
dos de produtos eletrônicos.”

A fabricante que criou o Walk-
man e os televisores de tubo Tri-
niton ficaria sem sua divisão de
eletrônica? O que ela fará? Em-
bora a Sony venda centenas de
produtos diversos, como bate-
rias e projetores 3D portáteis, a
empresa também é a mais bem
sucedida na área de seguros. O
setor não é explorado pela Sony

nos Estados Unidos e na Euro-
pa, mas a empresa contabiliza
um enorme lucro vendendo
apólices de seguros de vida, de
carro e de saúde no Japão.

Seu braço financeiro repre-
sentou 63% do lucro operacio-
nal total no ano passado. As ope-
rações com seguro de vida fo-
ram as que mais renderam fi-
nanceiramente na última déca-
da, com um resultado de 933 bi-
lhões de ienes (US$ 9,07 bi-
lhões) de lucro operacional nos
10 anos encerrados em março.

As divisões de filmes e músi-
ca – que produziram filmes de
sucesso como Homem Aranha e
A Hora mais Escura, além de gra-
vações de músicos como o vio-
loncelista Yo-Yo Ma ou o duo
de música eletrônica Daft Punk
– contribuíram para os resulta-
dos finais de US$ 7 bilhões na
última década.

No mesmo período, a divisão
deprodutos eletrônicos da com-
panhia registrou um prejuízo
de US$ 8,5 bilhões.

“O problema é que o conse-

lho da empresa está completa-
mente focada em estabilizar a
área de eletrônicos”, disse Kou-
ji Yamada, professor visitante
da Universidade Hitotsubashi
em Tóquio e diretor de pesqui-
sa na Mission Value Partners,
empresa de investimentos de
Sonoma, Califórnia.

O presidente da Sony, Kazuo
Hirai, declarou há uma semana
que o conselho está analisando
a proposta da Third Point, mas
enfatizou que as discussões ain-
da estão no início e que não há

uma data fixada para uma res-
posta.

Mas, para um pequeno grupo
de analistas, a solução recomen-
dada por David Loeb reflete
uma visão muito distorcida do
futuro, simplesmente jogando
o dinheiro de divisões lucrati-
vas em operações ruins.

Como prova do futuro insus-
tentável da divisão de produtos
eletrônicos da Sony, os críticos
apontam para seus televisores e
smartphones. A competição é
intensa e a empresa tem um pa-

pel secundário na área dos celu-
lares. Mesmo nos setores em
que se sai melhor, das câmeras
digitais e videogames, a Sony lu-
ta para se manter no mesmo pa-
tamar de empresas maiores.

Kazuo Hirai defende que a
empresa continue a manter o fo-
co nos produtos eletrônicos.
“As operações têm futuro. E es-
te é o DNA da Sony”, disse ele
em uma apresentação corpora-
tiva. “E a minha missão é revi-
ver essa divisão.” / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

Ligia Aguilhar

Um projeto de lei que concede
isenção de impostos federais pa-
ra jovens empresas de tecnolo-
gia da informação e comunica-
ção (também chamadas de star-
tups) foi aprovado ontem pela
Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT) do Senado.

O projeto (PLS 321/2012), de
autoria do senador José Agripi-
no (DEM-RN), institui o Siste-
ma de Tratamento Especial a
Novas Empresas de Tecnologia
(Sistenet), para beneficiar em-
presas com receita bruta trimes-
tral de até R$ 30 mil e, no máxi-

mo, quatro funcionários.
As startups beneficiadas po-

derão permanecer no sistema
por até quatro anos e, depois
desse prazo, terão trinta dias pa-
ra aderir ao Simples Nacional.
Caso o faturamento trimestral
ultrapasse o valor estipulado, a
empresa deverá comunicar sua
saída do cadastro, sob risco de
receber multa.

Antes de seguir para a Câma-
ra, o texto precisa passar pela
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE).

A aprovação de uma lei especí-
fica para startups é um pedido
antigo das pequenas empresas
tecnologia. Por serem negócios
com alto potencial de cresci-
mento – e que muitas vezes sur-
gem em universidades –, essas
empresas alegam necessitar de
legislação menos burocrática e
carga tributária menor para te-
rem capacidade de levar o negó-
cio adiante.

Empresa investirá
R$ 500 milhões
no País até a Copa

Séries. The Following, da Fox, ganhou espectador com VOD

Defesa. O presidente da Sony, Kazuo Hirai, quer que a empresa continue fabricando eletrônicos e revise proposta

Texto prevê isenção
fiscal para empresas de
tecnologia que tenham
receita bruta trimestral
de até R$ 30 mil

Prazo. Comissário Joaquín Almunia prolongou investigação

Formato, usado por
empresas de TV a cabo
para enfrentar canais
como Netflix, elevou a
audiência de seriados

Comissão Europeia
investiga se a empresa
adotou práticas que
violam as leis de
concorrência no bloco
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, Economia & Negócios, p. B14.
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