
AKraft Foods formalizou
ontemsuaofertahostil de
£ 9,8 bilhões pela Cad-
bury, decepcionando
quemesperavaaapresen-
tação de um valor maior
pelo negócio. A compa-
nhiamantevesuapropos-
ta, feita em setembro, de
300 pence em dinheiro e
0,2589açãodanovaKraft
poraçãodaCadbury.Pou-
co depois, a Cadbury di-
vulgou comunicado rejei-
tando a oferta hostil de
compra da Kraft e reco-
mendandoqueosacionis-
tas façamomesmo.

Nos EUA, ONGs criam empresas
e ocupam espaço no novomercado

Cadburyrejeita
ofertadaKraft

Googlecompraempresa
depublicidademóvel

Omettofazacordoe
finalizaaçãonaCVM
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) infor-
mou que Rubens Ometto
SilveiraMellofechouacor-
do no valor de R$ 200mil
para encerrar o processo
no qual era acusado, na
qualidade de diretor-pre-
sidente da Cosan S/A, de
ter feito declarações àmí-
dia sobre a oferta pública
de distribuição primária
de ações ordinárias da
companhia quando o pro-
cessoaindaestavaemcur-
so. Ometto renunciou ao
cargodediretor-presiden-
te nomês passado.
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As vendas da montadora
alemãAudinoBrasildeve-
rão atingir 5 mil carros
em 2013 – antes de 2015,
como era previsto inicial-
mente. A afirmação é de
Peter Schwarzenbauer,
membro do conselho da
companhia responsável
por vendas e marketing.
Segundo o executivo, as
vendas no Brasil neste
ano deverão ficar em cer-
cade2,3mil carros. AAu-
di é a marca de luxo da
Volkswagen,amaiormon-
tadora daEuropa.
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Audiantecipameta
devendasnoBrasil

Dono de periódicos como o ‘Wall Street Journal’
acusa site de buscas de ‘cleptomania’ e ‘parasitismo’
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Economia‘verde’
abreespaçopara
empreendedores

Murdochquer
bloquearjornais
noGoogle
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O bilionário da mídia Rupert
Murdoch planeja remover os
textosdeseusjornaisdoGoogle
paraencorajarosusuáriosapa-
gar pelo conteúdo online. Em
entrevista à Sky News austra-
liana, ele disseque os jornais de
seu império midiático – entre
eles, o Sun, o Times e o Wall
StreetJournal–consideramblo-
quearcompletamenteoserviço
de buscas do Google, depois de
implementaremplanosparaco-
brarpeloacessoaosseustextos
na rede. Nos últimos meses,
Murdoch e seus principais exe-
cutivos intensificaramaguerra
contra o Google, acusando o gi-
gantedasbuscasde“cleptoma-
nia” e de “parasitismo” por in-
cluir conteúdo da News Corp.
nas páginas do GoogleNews.
Quandoquestionadoporque

os executivos da News Corp.
nãooptaramporsimplesmente
removersuaspáginasdo índice
debuscasdoGoogle –umaope-
ração técnica relativamente
simples –, Murdoch disse que
talmedida estava nos planos.
“Acho que chegaremos a is-

to, mas somente quando come-
çarmos a cobrar”, disse. “Já es-
tamos fazendo isso com oWall
Street Journal. Erguemos uma
parede,maselanãovai até o te-
to. Pode-se, em geral, ler o pri-

meiroparágrafodetodasasma-
térias–masaquelesquenãopa-
gam pela assinatura do WSJ.
com recebem apenas um pará-
grafo e um formulário para no-
vos assinantes.”
A afirmação do magnata de

78 anos não está correta: usuá-
rios que acessam omaterial do
WSJ.com por meio das buscas
do Google costumam receber o
texto completo das matérias
sem enfrentar nenhum blo-
queio contra não-assinantes.
Osusuáriosquebuscamdireta-
menteositedoWallStreetJour-
nal são os únicos que se depa-
ramcomaexigênciadeumaas-
sinaturaantesdepoderemaces-
sar o restante do texto.

Murdoch acrescentou não
concordarcomaideiadequeos
mecanismosdebuscaseenqua-
dram nas regras de “uso legíti-
mo” – um argumento que mui-
tossitesagregadoresdeconteú-
dodefendemcomopartedesua
justificativa legal para a repro-
duçãodetrechosdenotíciaspu-
blicadas na rede.

A atitude de Murdoch em
relaçãoàinternet–quepare-
cia ter melhorado quando o
magnata comprou o site de
redes sociais MySpace por
US$ 580 milhões em 2005 –
tornou-se mais intolerante
nos últimosmeses.
Ele anunciou planos para

a introdução de um sistema
de cobrança para o acesso a
todos os seus sites. O prazo
inicial era 2010, mas, na se-
manapassada, o empresário
admitiu que pode atrasar.
“Não posso prometer que a
data prevista será cumpri-
da”, disse.
NaentrevistaàSkyNews,

Murdoch enfatizou suas opi-
niões negativas em relação
às empresas de tecnologia
da informação,aorelacionar
uma ampla lista de nomes
que estariam “ultrapassan-
do os limites”.
“Aquelesquesimplesmen-

te agarram tudo e saem cor-
rendo – podemos dizer que
eles roubam nossas maté-
rias–estão simplesmente le-
vando nosso material embo-
ra”, disse. “É o caso de Goo-
gle, Microsoft, Ask.com, e
muitos outros nomes... Nun-
cadeveriamterseaproveita-
dode tamanha gratuidade, e
achoquejáéhoradeacordar-
mos.” ● THEGUARDIAN
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MarioCasasnovasestavanote-
lhado verde do Bronx County
Building algumas semanas
atrás, recordando as flores que
cresciam ali no verão e ofere-
cendo algumas dicas sobre o
manejodavermiculária,queéa
principalplantanotelhado. “As
raízesdotrevo”,umaervadani-
nha, “tendema se enroscar nas
raízes de uma vermiculária”,
disse ele, nove andares cima da
Grand Concourse, perto do
YankeeStadium. “Épreciso to-
marcuidadoparanãoarrancar
a vermiculária junto com o tre-
vo.” Casasnovas, um emprega-
do da SmartRoofs LLC, estava
fazendoumamanutençãodero-
tina no telhado verde que sua
companhia instalou em junho
de 2003. A empresa, com sede
no Bronx, é uma das poucas
com telhados verdes na região
metropolitana de Nova York.
Mas o que torna a SmartRoofs
mais incomuméqueelafazpar-
tedeumapequenamascrescen-
te tendência entre pequenas
empresas: grupos com fins lu-
crativoscriadosporoutrossem
fins lucrativos, que ensinam as
habilidadesprofissionaisneces-
sáriasparaa integraçãonanas-
cente economia verde.
ASmartRoofsfoidesenvolvi-

dapeloONGSustainableSouth
Bronx, que também gere a
Bronx Environmental Trai-

ning,umadasprimeirasiniciati-
vas dos EUA para treinar pes-
soas para empregos “verdes”.
O programa agora treina mais
de 60 trabalhadores de baixa
renda, usando recursos de di-
versas fontes, amaioria fora do
governo.
Existe apenas um punhado

dessas pequenas empresas em
todoopaís.“Essasempresasso-
ciaissãoasprimeirasaadotara
indústria verde”, disse, por
e-mail, Phaedra Ellis-Lamskin,
diretoraexecutivadaGreen for
All, uma organização nacional
que trabalhaparacriar oportu-
nidades econômicas verdes em
comunidades carentes. “Essas
empresasestãoaplainandooca-
minho para empresas tradicio-
nais integrarem o conceito de
empregos verdes em práticas
cotidianas.”
Os grupos sem fins lucrati-

vos que começaram essas pe-
quenas empresas o fizeram
principalmentepara promover
suas próprias missões. “Essa é
uma oportunidade para tirar
pessoasdapobrezaparaapros-
peridade, enquanto tornam
mais verde nosso planeta”, dis-
se Michele McGeoy, diretora
executiva da Solar Richmond,
um programa de treinamento
para trabalhos com energia so-
larnaÁreadaBaíadeSanFran-
cisco. “É uma situação em que
só há ganhadores.”
A Solar Richmond oferece

um serviço com fins lucrativos
que permite que consumidores
determinem a viabilidade de
usar energia solar e os ajuda a
trabalhar com planejadores e
instaladores de sistemas. “Em
essência,nósajudamosoconsu-
midor a decifrar ofertas de for-
necedores”, disseMcGeoy. ●

Empresário tem
se mostrado mais
intolerante em
relação à internet

SAN FRANCISCO

O Google anunciou a aquisição
da empresa de publicidademó-
vel AdMob por US$ 750 mi-
lhões, em ações, ampliando seu
alcance no crescente setor de
aparelhoscelularescomacesso
à web. A compra de 100% das
ações da empresa pelo Google,
que também conta com o soft-
ware Android, usado cada vez
mais em smartphones, como o
Droid, da Motorola, é um ele-

mento importante para lucrar
comotráfegonaInternet.AAd-
Mobéumaempresaquedesen-
volve tecnologia para exibição
deanúnciosemcelularesepara
rastrear seu desempenho.
“Apublicidademóvel temes-

seenormepotencial comomeio
de marketing e, enquanto esse
setor ainda se encontra em sua
fase inicial de desenvolvimen-
to, aAdMob jáprogrediumuito
emmuitopouco tempo”,dissea
vice-presidente de gerencia-

mento de produto do Google,
SusanWojcicki.
O Google, maior site de bus-

cas do mundo, não quis infor-
mar quanto de sua receita, que
fechou2008emUS$22bilhões,
provém da publicidade móvel.
Nomês passado, a empresa in-
formouqueonúmerodebuscas
por aparelhos móveis cresceu
30% no terceiro trimestre na
comparação com o período an-
terior. O presidente do Google,
Eric Schmidt, também afir-
mou,nomêspassado,queaem-
presaestariainteressadaemre-
tomarseusplanosdeaquisição,
após um período retraída. Sch-
midt disse ainda que o Google
iriacompraremmédiaumaem-
presa pormês. ● REUTERS
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