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● Música:OYouTube fecha um
acordo comaWarner, em
setembro de 2006. A gravado-
ra passa a receber uma fatia da
publicidade que acompanha os
vídeos de seus artistas no site
ou os vídeos caseiros que usam
músicas suas. Nomês seguin-
te, saemacordos comaCBS, a
UniversalMusic e aSonyBMG.

● Aquisição:Emoutubro de
2006, oGoogle anunciou a
compra doYouTube porUS$
1,65 bilhão emações. Uma se-
manaantes,MarkCuban, inves-
tidor bilionário da
internet, havia dito que só um
“idiota” compraria o YouTube.
Ele previu que a empresa seria
“processada até o esquecimen-
to” por desrespeito aos direitos
autorais.

● Arquivos:OYouTube concor-
dou emapagar cercade 30mil
arquivos, atendendo aumpedido
apresentadopor umgrupode
empresasde entretenimento ja-
ponesas. Em janeiro, o site rece-
beuuma intimação judicial da
TwentiethCentury Fox para iden-
tificar os usuários que colocaram
nosite cópias piratas deepisó-
dios deOsSimpsons e24Horas.

● Acordo:Nocomeço deste
mês, o site fechou umacordo
comaBBC. Foramcriados três
“canais” da rede britânica no
YouTube, compequenos clipes
de seus programas. ABBCpas-
sou a ter uma participação na
receita publicitária do YouTube
relacionada a seu conteúdo.

AçãodeUS$1bicontraoGoogle

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Usinasenfrentamodesafiosocioambiental

SDErecomenda
punirAmBev
porprograma
defidelidade

PROBLEMAS–SededoGoogle: processomostraadificuldadeemtornar oYouTubeumnegócio lucrativo

Viacom, dona da MTV, processa o site de compartilhamento de vídeos YouTube por pirataria

Para ganhar mercado no exterior, empresas tentam superar antigos problemas na produção de açúcar e álcool

BEBIDASJUSTIÇA

NOVA YORK

O grupo de mídia Viacom, do-
no da MTV e da Paramount,
está processando o Google e
seu serviço de vídeos online
YouTube emmais de US$ 1 bi-
lhão. O grupo acusa as empre-
sas de uso não autorizado de
seus conteúdos. O processo, o
maior até agora desferido con-
traos planos doGoogle emtor-
nar o YouTube um importante
veículo para publicidade e en-
tretenimento, acusa o líder de
buscasna internet e suaunida-
de de “infraçãomaciça e inten-
cional de direitos autorais”.
A Viacom abriu o processo
emNovaYork,pedindorepara-
ção por danos e uma ordem
contraoutras violações.Ogru-
podemídiasustentaquequase
160mil vídeos não autorizados
deseusconteúdosforamenvia-
dos ao YouTube e vistos mais
de 1,5 bilhão de vezes.
“A estratégia do YouTube
temsido evitar tomarmedidas
proativasparasuspenderavio-
laçãodedireitos autoraisnosi-
te”,disseaViacomemcomuni-
cado. “O modelo de negócios
deles, que é baseado em atra-
ção de tráfego (internautas) e
venda de publicidade em con-
teúdo não autorizado, é clara-
mente ilegal e está em óbvio
conflito com as leis de direitos
autorais.” A Viacom informou
que a decisão de processar o
Google segue-se a “uma gran-
de negociação improdutiva”
com a empresa.
O porta-voz do Google, Ri-
cardo Reyes, afirmou em um
comunicado via e-mail que não
recebeu o processo, mas está

confiante de que o YouTube
respeita os direitos legais dos
detentores de copyright, e
acredita que os tribunais vão
concordar com isso. “Certa-
mente nós não vamos deixar
que este processo se torne um
problema para o crescimento
contínuoea forteperformance
do YouTube”, disse.

DIFICULDADES
O Google comprou o YouTube
no final do ano passado por
US$1,65bilhão.Porém,apesar
do estardalhaço feito em torno

do negócio à época, a empresa
tem encontrado dificuldades
em fazer com que o negócio de
compartilhamento de vídeos
pela internet se tornerentável.
O Google colocou alguns de
seus principais executivos pa-
ra estudar, em conjunto com
osmaioresgruposmundiaisde
mídia, formas de lucrar com a
operação.
A idéia era que as compa-
nhias colocassem seus vídeos
no YouTube e compartilhas-
sem com o Google as receitas
de publicidade do site. Mas as

negociações não têm avança-
do.
OYouTubeprometeudesen-
volver novas tecnologias para
impedirquemateriaisprotegi-
dospordireitosautoraisapare-
cessem no site. Enquanto es-
sas tecnologias não chegam,
porém, vídeos piratas conti-
nuam a ser vistos em todo o
mundo. ● REUTERS e THEWASHING-
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Depois de três anos de investi-
gação, a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) recomendou
ontemaoConselhoAdministra-
tivo de Defesa Econômica (Ca-
de) a condenação da cervejaria
AmBev por infração à ordem
econômicaporcausadeprogra-
ma de fidelidade de estabeleci-
mentos varejistas batizado de
“Tô Contigo”. De acordo com
nota divulgada pela SDE, o “Tô
Contigo” foi consideradopreju-
dicial à livre concorrência no
mercadodecervejaspordificul-
tar a colocação de todos os pro-
dutos disponíveis no mercado
brasileiro nos pontos de venda.
O programa criou um siste-
ma de bonificação aos bares e
restaurantes de forma propor-
cional ao volume de compra de
garrafas de cerveja. Quanto
mais aquisições de produtos
AmBev,maioronúmerodepon-
tos.Essapontuaçãoseriaentão
trocada por prêmios. Segundo
aSDE,aAmBevfaziaváriasexi-
gências aos varejistas, como a
comercialização de apenas
umadasmarcasdaempresaou
a limitaçãodascomprasdecer-
vejas rivais. Além disso, o pro-
grama acabava resultando em
descontos nos preços.
Em nota, a AmBev diz, entre
outras coisas, que a SDE arqui-
voudenúnciadeoutraspráticas
horizontais ao programa por
não considerá-las anticoncor-
renciais.Edizdiscordardacon-
clusão de que o “Tô Contigo” é
umprogramanão lineardepre-
ços que teria elevado artificial-
mente os custos das rivais. ●

AP

Andrea Vialli

Asusinas de açúcar e álcool es-
tão tentando se livrar uma ve-
lha imagem no Brasil para ga-
nhar mercado no exterior. Co-
nhecidas pelas péssimas condi-
ções de trabalho dos cortado-
res de cana, as empresas tam-
bém tem sido questionadas pe-
los riscos ambientais da produ-
çãode etanol. Segundoos espe-
cialistas, as empresas vão en-
frentar questionamentos cada
vezmaiores.
“Ninguém vai querer comprar
açúcareálcool de regiões como
as áreas devastadasdaAmazô-
niaLegal.Apreocupaçãocoma
sustentabilidadedeveestarpre-
sente desde o início dos em-
preendimentos”, diz Roberto
Paschoali, sócio da consultoria
EvolveGestão,quetemassesso-
radogruposinteressadosemin-
vestir no Brasil.
SegundoPaschoali, a faltade
atenção às questões socioam-
bientais pode se converter em
barreirasnão-tarifárias lá fora.
“O Brasil, como líder mundial
na produção de álcool, está
mais exposto. E as questões so-
cioambientais são bastante co-
bradas pelos países ricos”, diz.
Nasáreasemqueaprodução
deaçúcareálcool já estáconso-
lidada, as empresas já começa-
ramasemexer.Hácercadeum
ano, a União da Agroindústria
Canavieira de São Paulo (Uni-
ca) firmou um convênio com o
Instituto Ethos para dissemi-
naros conceitosde responsabi-
lidade socioambiental na ges-
tão das empresas.
Cerca de 100 usinas assina-
ramoconvênio, emquesecom-
prometemarealizaravaliações
internas,deacordocomosindi-
cadores do Ethos. “São Paulo
tem excelência na produção de
açúcar e álcool, e na área so-
cioambiental também estamos
bemposicionados.Masaindate-

mos muito a fazer”, diz Iza
Barbosa, coordenadora de
responsabilidade social da
Unica.
DeacordocomRobertoFi-
gueiredo, coordenador do
GrupoRuralMóveldoMinis-
tériodoTrabalhoeEmprego
(MTE), que fiscaliza lavou-
rasdecananoEstado,ostra-
balhadoresdas lavourasain-
da enfrentam problemas co-
mo a terceirização irregular
e a falta de equipamentos de
proteção e transporte ade-
quado. Mas há melhoras em
pontos como aumento do re-
gistro emcarteira e na ques-
tão do trabalho infantil.
Esteano, oMTEiniciouas
fiscalizações já na etapa do
plantio da cana. “A cultura
de cana estámuitomais evo-
luída em termos sociais do
que outras, como a laranja”,
diz Figueiredo.
Apesar dos avanços, os
cortadoresdecanaaindaen-
frentam condições duras de
trabalho.Comosãopagosde
acordo com a produtividade
de seu trabalho, acabam se
submetendo a jornadas
exaustivas. Um trabalhador
recebe R$ 2,44 por tonelada
decanaeempilhada.Épreci-
socolherpelomenos10tone-
ladas para receber um salá-
rio de poucomais deR$400.
Segundo aUnica, o contrato
por produtividade “é legal e
aceito por ambas as partes.”
Na área ambiental, as em-
presasprocuramsuperaran-
tigosproblemas,comoaquei-
ma da safra e os resíduos da
produção. Segundo Leonar-
doCintra, diretor técnico da
Açúcar Guarani, de Olímpia
(SP), essas atividades estão
sendocontroladas.“Subpro-
dutos da produção, como a
vinhaça e torta de filtro,
atualmentesãousadoscomo
fertilizantes”, diz ele. ●
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