Quinta-feira, 6 de junho de 2013
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site uma abordagem semelhante à
da TV. A ideia é incentivar o internauta a assistir a canais —ou seja, páginas com conteúdo temático e frequentemente atualizado — em vez
de vídeos isolados. Isso cativa a audiência e a faz voltar ao site, o que
ajuda na venda de publicidade.
Nesse processo, a companhia tem
estimulado a profissionalização do
material colocado no ar. Já existem
até produtores que vivem da criação
de conteúdo específico para o site. O
brasileiro Iberê Thenório, do canal
Manual do Mundo, é um deles. Em
seu canal, ele exibe tutoriais engraçados, desde fazer aviõezinhos de
papel até uma catapulta de colher.
“A mídia tradicional vive de selecionar o que será exibido ao consumidor. O YouTube muda essa dinâmica
oferecendo uma interação direta en-
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mantê-lo conectado ao site. “A proposta é ter publicidade com cara de
conteúdo”, disse Shiva Rajamaran,
diretor de produto do YouTube, ontem, em São Paulo. Essa abordagem, afirmou o executivo, ameniza
a rejeição aos comerciais comuns,
que no YouTube o usuário acaba
“pulando” para ver logo o que o interessa. “Queremos ter anúncios
que as pessoas amem”, disse.
O Brasil está entre os cinco
maiores mercados globais do YouTube em termos de acesso e é o nono maior produtor de conteúdo.
“A publicidade digital em vídeo é
um dos formatos que mais cresce
no país”, disse John Farrell, diretor
de parcerias do YouTube para
América Latina.
Há 12 meses, o Google colocou
em prática um projeto para dar ao

tre produtores e público”, disse o inglês Alex Carloss, diretor global de
parcerias do YouTube.
A abordagem “televisiva” criou
uma nova fonte de receita. No mês
passado, o Google lançou um sistema de canais por assinatura em
que o internauta paga a partir de
US$ 0,99 por mês para ver conteúdo que não está disponível gratuitamente. O serviço começou com
30 canais e hoje já tem 54.
O modelo coloca a empresa em
rota de colisão com companhias
como Netflix, Hulu e Amazon.com,
que têm serviços de TV pela internet. O Google ainda não tem produções cinematográficas de peso
no YouTube, mas não teria muitas
dificuldades para fazer isso porque
já tem acordos com grandes estúdios para seu serviço Google Play.

A

O que começou como um site
em que as pessoas exibiam vídeos
caseiros, transformou-se em um
negócio bilionário, com audiência
global, a ponto de ser considerado,
hoje, uma alternativa ao modelo
tradicional de produção e distribuição de TV. Mas o percurso percorrido pelo YouTube — o serviço
de vídeo comprado pelo Google
em 2006, por US$ 1,6 bilhão — ainda deixa espaço para uma pergunta importante, a despeito de sua
trajetória bem-sucedida: quão lucrativo, afinal, é o site?
A dúvida, que tem sido levantada pelos especialistas há sete anos,
parece, agora, começar a se dissipar. Com mais de 100 horas de

conteúdo carregadas a cada minuto, o YouTube já seria uma fonte de
receita publicitária significativa
para o Google. A receita neste ano
vai chegar a US$ 4 bilhões, prevê o
banco americano Morgan Stanley,
com a possibilidade de atingir US$
20 bilhões até 2020. O Google não
identifica, em seu balanço, resultados específicos do YouTube.
Há tempos o site tem investido
em formatos variados de publicidade, como comerciais antes dos vídeos, banners (os anúncios tradicionais da internet) e perfis patrocinados — páginas personalizadas
adquiridas pelas marcas. Agora, porém, o principal esforço tem se voltado para outro lado: vídeos publicitários que, mesmo ligados a um
produto ou uma marca, seja capaz
de despertar a atenção do usuário e
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Gustavo Brigatto
De São Paulo
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Shiva Rajamaran, diretor de produto do YouTube: meta é estimular exibição de conteúdo patrocinado por marcas, mas que não afaste o internauta do site
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Nova missão
do YouTube é
ficar parecido
com a TV

Valor
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Internet Site investe em formatos
publicitários e na criação de canais

|

Segundo Rajamaran, tablets e
smartphones têm desempenhado
um papel importante para o YouTube. Hoje, um quarto de tudo o
que é oferecido pelo site é acessado
por aparelhos móveis e a expectativa é que essa influência cresça. O
Google vem trabalhando com fabricantes de TV para permitir uma
integração maior entre os televisores e os dispositivos móveis. A expectativa é que os primeiros resultados desse esforço cheguem ao
mercado ainda neste ano.
Segundo Danielle Tiedt, vicepresidente de marketing do YouTube, o desafio do Google é comunicar ao mercado o novo posicionamento do serviço. “Estamos no
meio do processo de mudança de
percepção. Temos uma grande
oportunidade à frente”, afirmou.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Empresas, p. B3.
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Oi ainda precisa conquistar Após euforia, ações da tele
confiança, dizem analistas têm negociação moderada
Telefonia
Renato Rostás
De São Paulo
Depois receber bem o novo
executivo da Oi, o mercado parou ontem para ponderar se a
chegada de Zeinal Bava, que
vem da presidência da Portugal
Telecom, realmente será suficiente para impulsionar as operações da empresa brasileira. A
julgar pelas opiniões de bancos
de investimento, o sentimento é
que o cenário continua complicado e a companhia ainda precisa mostrar resultado para merecer confiança.
As ações da Oi foram negociadas com certa calma no pregão
de ontem. As preferenciais da Oi
fecharam o dia a R$ 4,75, com ligeira perda de 1,04%. Já as ordinárias tiveram pequena alta de
0,57%, para R$ 5,33.
Na terça-feira, tiveram valorização superior a 20%, mas fecharam
em alta: ON a 15,7% e PN, 16,8%.
A visão mais pessimista é do J.P.
Morgan. Os analistas André Baggio e Marcelo Santos, que assinam
relatório divulgado ontem, dizem
que a empresa brasileira não tem
muito como se beneficiar do mo-

delo de reorganização que a Portugal Telecom adotou na Europa. Seu
alto nível de endividamento e pagamento de dividendos a impede
de investir muito.
Ao fim do primeiro trimestre, a
alavancagem da Oi chegava a mais
de três vezes no indicador que relaciona dívida líquida e lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em
inglês). A empresa também manteve a distribuição de proventos
em R$ 2 bilhões neste ano.
Em Portugal, Zeinal, como é
conhecido, investiu pesado para
impedir a queda nas receitas e a
perda de clientes, o que disparou
os custos e o nível de alocação de
recursos no grupo. Por conta disso, a geração de caixa da empresa
portuguesa foi contida. A Oi, segundo o J.P., não está no momento certo para sacrificar seu fluxo
de caixa dessa maneira.
Os analistas Carlos Sequeira, Fábio Levy e Bernardo Miranda, do
BTG Pactual, afirmam que os dividendos têm, sim, de ser sacrificados. A operadora também poderia
incrementar seu programa de vendas de ativos, como torres móveis,
e melhorar a percepção do mercado sobre suas operações.
O grande problema, na visão do

banco, é que as receitas da Oi têm
pouco espaço para crescer. O Bank
of America Merrill Lynch (BofA) já
havia alertado ontem que a forte
expansão do setor de telecomunicações, vista até o ano passado, encontra-se mais tímida. “Vemos
poucas chances de uma reaceleração”, afirmaram Maurício Fernandes e Rodrigo Villanueva.
Em seu relatório, o J.P. ainda
cita a falta de sinergias entre a
operadora brasileira e a portuguesa. Zeinal continuará presidente da área doméstica da Portugal Telecom, “mas vemos muito pouco potencial para sinergias, já que não haveria cooperação geográfica e os ganhos de
escala para a Oi seriam reduzidos”, explicam Baggio e Santos.
Mas as análises dos três bancos
mostraram que a Oi continua tendo
que provar que é capaz de melhorar
seu desempenho para que a visão de
mercado seja mais positiva.
Os bancos mantêm sua recomendação “neutra” para os papéis
mesmo com a nomeação do novo
presidente e só diferem em relação ao preço-alvo: R$ 4,65 para o
BofA, considerando as ações ordinárias, R$ 9 para o BTG e R$ 4,70
para o J.P., ambos levando em
conta os papéis preferenciais.

Graziella Valenti
De São Paulo
As ações da Oi tiveram comportamento bem mais moderado no
pregão de ontem. Nada das fortes
emoções de terça-feira. Os investidores pararam para avaliar, passada a euforia, a escolha do novo presidente da operadora, o executivo
Zeinal Bava, que até então estava à
frente da Portugal Telecom, que
compõe o bloco de controle da
empresa brasileira.
As preferenciais da Oi fecharam o dia a R$ 4,75, com ligeira
perda de 1,04%. Já as ordinárias tiveram pequena alta de 0,57%, para R$ 5,33. O desempenho, depois
da forte alta de terça-feira, mostra
que houve uma corrida do mercado para reverter as apostas de
queda da ação com posições ‘vendidas’. Na terça, as preferenciais
subiram pouco menos de 17%.
Quando há risco de reversão de
tendência, o mercado corre para
fechar as posições abertas, para
encerrar eventuais prejuízos.
Desde a saída do presidente anterior, Francisco Valim, em 22 de
janeiro, a Oi vive sob forte pressão
do mercado. As apostas de queda
na ação eram significativas.
A estratégia nesses momentos é
lucrar com a baixa dos papéis fazen-

Oi PN

Variação acumulada - em % hora a hora (base: 03/06/13)
20

18,49

15,57

16,79

15,57

15

R$ 4,75/ação

10

5

0

0,00
17:30*

11:30

17:30

13:00

04/06/2013

Variações** em % No dia: -1,04

17:30

05/06/2013

Em 2013: -37,48

Em 12 meses: -25,65

Fonte: Valor PRO. Elaboração: Valor Data. * Fechamento do dia 03/06 = base. **conforme fechamento do dia 05/06/13

do a operação contrária: primeiro o
investidor vende a ação para depois
comprar para entregar. Para permitir essa transação, é feito o aluguel
dos papéis. Nos últimos 60 dias, o
volume das posições abertas (alugadas) oscilou entre 80 milhões e 100
milhões de ações preferenciais da Oi
— as mais líquidas do grupo — , um
volume financeiro entre R$ 350 milhões e R$ 600 milhões, dependendo
das cotações na bolsa.
Essa quantidade significa, na
prática, que entre 12% e 15% de todas as ações da companhia que circulam livremente na bolsa esta-

vam nas mãos de investidores que
apostavam na queda dos preços.
A Oi vale em bolsa R$ 8 bilhões.
Antes da saída de Valim, a empresa
valia R$ 13,65 bilhões. A desvalorização tem relação com as dúvidas
a respeito do plano estratégico,
com destaque para a política de dividendos. Valim havia se comprometido com uma distribuição de
R$ 8 bilhões de 2012 a 2015. Sem a
certeza de receber os proventos, as
ações da Oi perdiam boa parte da
atratividade na visão dos investidores. A companhia tem grandes
desafios operacionais pela frente.

TIM e Hoje Telecom brigam na Justiça por tarifas
Interconexão
Daniele Madureira
De São Paulo
A operadora TIM decidiu não
aceitar mais as ligações oriundas
da rede da Hoje Telecom, operadora de telefonia fixa com sede
em São Paulo. A partir do dia 11,
as chamadas originadas na rede

da Hoje e destinadas à rede da
TIM estarão suspensas.
Segundo o Valor apurou, a decisão se deve ao fato de que a Hoje
Telecom não paga as tarifas de interconexão (VU-M) para nenhuma operadora há mais de dois
anos. Procurada pela reportagem, a Hoje Telecom confirmou o
não pagamento das tarifas. A empresa, que tem cerca de 2 mil assi-

nantes e atua exclusivamente no
mercado empresarial, afirmou
em nota que desde outubro de
2010 “denuncia infrações de ordem econômica através de tarifas
excludentes e pede nos tribunais
isonomia em relação aos valores
de VU-M praticados pelas operadoras móveis no Brasil”.
De acordo com a Hoje Telecom,
a empresa não paga as tarifas de

interconexão (a todas as teles
móveis) e, consequentemente,
não repassa o custo para a clientela, o que lhe permite oferecer
preços “competitivos”.
As operadoras de telefonia móvel recorreram à Anatel para ter o
direito de suspender as ligações
advindas da Hoje Telecom. A agência reguladora deferiu o pedido
em agosto de 2011, mas a Hoje re-

correu à Justiça Federal e impediu
a suspensão por liminares. No entanto, todas as liminares foram
cassadas nesta semana.
A Hoje afirmou ao Valor que o
juiz Bruno Cesar Bandeira Apolinário, da 3ª Vara Federal de Brasília, confirmou na terça-feira a liminar que impede os cortes de interconexão. “No entanto, agora há
pouco, em torno das 15h deste dia

5 de maio de 2013, quatro procuradores da Anatel praticamente
invadiram o gabinete do juiz para
defender o ponto de vista das teles”, informou a Hoje em nota.
Procurada, a Anatel não respondeu ao Valor até o fechamento desta edição. A TIM, por meio da sua
assessoria de imprensa, confirmou
a suspensão das ligações e disse
que segue determinação da Anatel.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2012
A Procuradoria da República em Santa Catarina, por meio de seu pregoeiro, torna público para
conhecimento dos interessados, a ABERTURA do Pregão Eletrônico Nº 03/2013, cujo objeto é
a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço continuado de locação,
instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de máquinas de autosserviço
bebidas quentes com o fornecimento de insumos para sua sede em Florianópolis. A Sessão Pública
ocorrerá no dia 07/06/2013 às 10:00h (horário de Brasília). O Edital poderá ser acessado nos sites:
http://www.comprasnet.gov.br e http://www2.prsc.mpf.gov.br, ou retirados na sede da Procuradoria
da República em Santa Catarina no endereço: Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4876, Torre 3 – Bairro
Agronômica - Florianópolis/SC.
Florianópolis, 24 de maio de 2013
Maximiliano Eller
Pregoeiro da PR/SC

TIRE SUA EMPRESA DO VERMELHO!!!!!!! LIBERAMOS
RECURSO FINANCEIRO ACIMA DE 800 MIL REAIS PARA
PESSOA FISICA OU JURIDICA COM JUROS BAIXOS E ATÉ
10 ANOS PARA PAGAR.TEMOS INVESTIDOR PARTICULAR
E OPERAMOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL! NÃO
COBRAMOS PROJETO!
NÃO COBRAMOS TAXA ANTECIPADA!
TRABALHO SERIO COM SIGILO ABSOLUTO.
FONE 1134275153 H.C

