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QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

JUSTIÇA

BEBIDAS

Ação de US$ 1 bi contra o Google

SDE recomenda
punir AmBev
por programa
de fidelidade

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

BRIGA PELO VÍDEO

NOVA YORK

O grupo de mídia Viacom, dono da MTV e da Paramount,
está processando o Google e
seu serviço de vídeos online
YouTube em mais de US$ 1 bilhão. O grupo acusa as empresas de uso não autorizado de
seus conteúdos. O processo, o
maior até agora desferido contra os planos do Google em tornar o YouTube um importante
veículo para publicidade e entretenimento, acusa o líder de
buscas na internet e sua unidade de “infração maciça e intencional de direitos autorais”.
A Viacom abriu o processo
em Nova York, pedindo reparação por danos e uma ordem
contra outras violações. O grupo de mídia sustenta que quase
160 mil vídeos não autorizados
de seus conteúdos foram enviados ao YouTube e vistos mais
de 1,5 bilhão de vezes.
“A estratégia do YouTube
tem sido evitar tomar medidas
proativas para suspender a violação de direitos autorais no site”, disse a Viacom em comunicado. “O modelo de negócios
deles, que é baseado em atração de tráfego (internautas) e
venda de publicidade em conteúdo não autorizado, é claramente 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 grande negociação improdutiva”
com a empresa.
O porta-voz do Google, Ricardo Reyes, afirmou em um
comunicado via e-mail que não
recebeu o processo, mas está

Isabel Sobral

● Música: O YouTube fecha um

acordo com a Warner, em
setembro de 2006. A gravadora passa a receber uma fatia da
publicidade que acompanha os
vídeos de seus artistas no site
ou os vídeos caseiros que usam
músicas suas. No mês seguinte, saem acordos com a CBS, a
Universal Music e a Sony BMG.
● Aquisição: Em outubro de

2006, o Google anunciou a
compra do YouTube por US$
1,65 bilhão em ações. Uma semana antes, Mark Cuban, investidor bilionário da
internet, havia dito que só um
“idiota” compraria o YouTube.
Ele previu que a empresa seria
“processada até o esquecimento” por desrespeito aos direitos
autorais.

PROBLEMAS – Sede do Google: processo mostra a dificuldade em tornar o YouTube um negócio lucrativo

confiante de que o YouTube
respeita os direitos legais dos
detentores de copyright, e
acredita que os tribunais vão
concordar com isso. “Certamente nós não vamos deixar
que este processo se torne um
problema para o crescimento
contínuo e a forte performance
do YouTube”, disse.
DIFICULDADES

O Google comprou o YouTube
no final do ano passado por
US$ 1,65 bilhão. 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 torne rentável.
O Google colocou alguns de
seus principais executivos para estudar, em conjunto com
os maiores grupos mundiais de
mídia, formas de lucrar com a
operação.
A idéia era que as companhias colocassem seus vídeos
no YouTube e compartilhassem com o Google as receitas
de publicidade do site. Mas as
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negociações não têm avançado.
O YouTube prometeu desenvolver novas tecnologias para
impedir que materiais protegidos por direitos autorais aparecessem no site. Enquanto essas tecnologias não chegam,
porém, vídeos piratas continuam a ser vistos em todo o
mundo. ● REUTERS e THE WASHINGTON POST

link

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

● Arquivos: O YouTube concordou em apagar cerca de 30 mil
arquivos, atendendo a um pedido
apresentado por um grupo de
empresas de entretenimento japonesas. Em janeiro, o site recebeu uma intimação judicial da
Twentieth Century Fox para identificar os usuários que colocaram
no site cópias piratas de episódios de Os Simpsons e 24 Horas.
● Acordo: No começo deste

mês, o site fechou um acordo
com a BBC. Foram criados três
“canais” da rede britânica no
YouTube, com pequenos clipes
de seus programas. A BBC passou a ter uma participação na
receita publicitária do YouTube
relacionada a seu conteúdo.

BRASÍLIA

Depois de três anos de investigação, a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) recomendou
ontemaoConselhoAdministrativo de Defesa Econômica (Cade) a condenação da cervejaria
AmBev por infração à ordem
econômicaporcausadeprograma de fidelidade de estabelecimentos varejistas batizado de
“Tô Contigo”. De acordo com
nota divulgada pela SDE, o “Tô
Contigo” foi considerado prejudicial à livre concorrência no
mercadodecervejaspordificultar a colocação de todos os produtos disponíveis no mercado
brasileiro nos pontos de venda.
O programa criou um sistema de bonificação aos bares e
restaurantes de forma proporcional ao volume de compra de
garrafas de cerveja. Quanto
mais aquisições de produtos
AmBev,maioronúmerodepontos. Essa pontuação seria então
trocada por prêmios. Segundo
aSDE,a AmBevfazia váriasexigências aos varejistas, como a
comercialização de apenas
uma das marcas da empresa ou
a limitação das compras de cervejas rivais. Além disso, o programa acabava resultando em
descontos nos preços.
Em nota, a AmBev diz, entre
outras coisas, que a SDE arquivoudenúnciadeoutraspráticas
horizontais ao programa por
não considerá-las anticoncorrenciais. E diz discordar da conclusão de que o “Tô Contigo” é
um programa não linear de preços que teria elevado artificialmente os custos das rivais. ●
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Usinas enfrentam o desafio socioambiental
Para ganhar mercado no exterior, empresas tentam superar antigos problemas na produção de açúcar e álcool
Andrea Vialli

As usinas de açúcar e álcool estão tentando se livrar uma velha imagem no Brasil para ganhar mercado no exterior. Conhecidas pelas péssimas condições de trabalho dos cortadores de cana, as empresas também tem sido questionadas pelos riscos ambientais da produção de etanol. Segundo os especialistas, as empresas vão enfrentar questionamentos cada
vez maiores.
“Ninguém vai querer comprar
açúcar e álcool de regiões como
as áreas devastadas da Amazônia Legal. A preocupação com a
sustentabilidadedeveestarpresente desde o início dos empreendimentos”, diz Roberto
Paschoali, sócio da consultoria
EvolveGestão,quetemassessoradogruposinteressadoseminvestir no Brasil.
Segundo Paschoali, a falta de
atenção às questões socioambientais pode se converter em
barreiras não-tarifárias lá fora.
“O Brasil, como líder mundial
na produção de álcool, está
mais exposto. E as questões socioambientais são bastante cobradas pelos países ricos”, diz.
Nas áreas em que a produção
de açúcar e álcool já está consolidada, as empresas já começaram a se mexer. Há cerca de um
ano, a União da Agroindústria
Canavieira de São Paulo (Unica) firmou um convênio com o
Instituto Ethos para disseminar os conceitos de responsabilidade socioambiental na gestão das empresas.
Cerca de 100 usinas assinaram o convênio, em que se comprometem a realizar avaliações
internas, de acordo com os indicadores do Ethos. “São Paulo
tem excelência na produção de
açúcar e álcool, e na área socioambiental também estamos
bemposicionados.Masaindate-

mos muito a fazer”, diz Iza
Barbosa, coordenadora de
responsabilidade social da
Unica.
DeacordocomRobertoFigueiredo, coordenador do
GrupoRuralMóvel doMinistériodo Trabalho e Emprego
(MTE), que fiscaliza lavouras de cana no Estado, os trabalhadores das lavouras ainda enfrentam problemas como a terceirização irregular
e a falta de equipamentos de
proteção e transporte adequado. Mas há melhoras em
pontos como aumento do registro em carteira e na questão do trabalho infantil.
Este ano, o MTE iniciou as
fiscalizações já na etapa do
plantio da cana. “A cultura
de cana está muito mais evoluída em termos sociais do
que outras, como a laranja”,
diz Figueiredo.
Apesar dos avanços, os
cortadores de cana ainda enfrentam condições duras de
trabalho. Como são pagos de
acordo com a produtividade
de seu trabalho, acabam se
submetendo a jornadas
exaustivas. Um trabalhador
recebe R$ 2,44 por tonelada
decana e empilhada. Épreciso colher pelo menos 10 toneladas para receber um salário de pouco mais de R$ 400.
Segundo a Unica, o contrato
por produtividade “é legal e
aceito por ambas as partes.”
Na área ambiental, as empresasprocuramsuperarantigosproblemas,comoaqueima da safra e os resíduos da
produção. Segundo Leonardo Cintra, diretor técnico da
Açúcar Guarani, de Olímpia
(SP), essas atividades estão
sendo controladas. “Subprodutos da produção, como a
vinhaça e torta de filtro,
atualmente são usados como
fertilizantes”, diz ele. ●
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