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A News Corp., uma das maio-
res companhias de mídia do
mundo,temdiscutidocomaMi-
crosoftumaparceriaquepode-
ria levar o grupo de Rupert
Murdoch a remover seu con-
teúdojornalísticodaferramen-
ta de buscas do Google e publi-
cá-lo nas propriedades online
da Microsoft, segundo pessoas
próximas ao assunto ouvidas
peloWall Street Journal.

De acordo com essas pes-
soas, as conversas ainda estão
em um estágio inicial e podem
nãoresultaremumacordo.En-
treasquestõesmaisdifíceises-
tãoos termossobosquaisaMi-
crosoft pagaria à News Corp.
para publicar o novo conteúdo
– que inclui oWall Street Jour-
nal e o britânico The Sun. O Fi-
nancialTimesrelatouasdiscus-
sões entre as duas companhias
em seu site. Não está claro se
as conversas incluem os sites
não jornalísticos da News
Corp., como a rede social MyS-
pace e a rede de televisão Fox.

As discussões são mais um
sinal da crescente tentativa
dasempresasdenotíciasdeen-
contrarnovas fontesdereceita
para suas reportagens e infor-
mações online, em resposta
aos desafios impostos pela in-
ternet. Embora um acordo
com a Microsoft seja um novo
meio de a News Corp. receber
pagamento pelo conteúdo, a
companhia arriscaria perder
uma grande audiência caso

seustextosnãofiquemdisponí-
veis para os usuários do Goo-
gle.

Junto com a Associated
Press e outras empresas, a
News Corp. também tem criti-
cado o Google e outros portais
por usar partes de suas notí-
cias para fazer links com os si-
tes das empresas jornalísticas.
O Google e outros portais di-
zem que têm o direito de publi-

car pedaços dos textos, o que
ajuda a levar os usuários para
os sites de notícias.

Os esforços da Microsoft pa-
ra tornar-se um grande player
no mercado de buscas e seus
recursos financeiros fazem da
companhia uma alternativa ao
Googlepotencialmenteatraen-
te para as editoras que procu-
ram meios de cobrar por seu
conteúdo.

Acompanhiavemganhan-
dopequenasfatiasdemerca-
do desde que lançou a nova
versão de sua ferramenta de
busca, chamada Bing, no iní-
ciodesteano.AMicrosoft foi
responsávelpor9,9%domer-
cado de buscas dos Estados
Unidosemoutubro,enquan-
to o Google teve 65,4%, de
acordo com a comScore. ●
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NewsCorp.negocia
acordocomaMicrosoft
Objetivo é tirar conteúdo do Google para publicá-lo em sites do
concorrente; discussão é sobre como seria feito o pagamento
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Apex e ABVCap assinam convênio e garantem recursos
para promover o setor no exterior nos próximos 2 anos

DISPUTA–RupertMurdochvembuscandouma formadevenderoconteúdodeseus jornaisnaweb

A
rede de lancho-
netes americana
McDonald’s está
se tornando ver-
de – trocando o

tradicional vermelho de seu
logotipo por um verde escu-
ro – para buscar uma ima-
gem mais “ambientalmente
amigável” na Europa. Cer-
ca de 100 lanchonetes da
rede na Alemanha vão fa-
zer essa mudança até o fi-
nal do ano, de acordo com a
companhia. Algumas fran-
quias na França e na Grã-
Bretanha também já come-
çaram a usar a nova cor no
logotipo. “Essa não é uma
iniciativa alemã, mas de to-
da a Europa”, disse Martin
Nowicki, porta-voz da rede
na Alemanha.

A rede, sediada em Oak
Brook, no Estado de Illi-
nois, nos EUA, conta com
mais de 32 mil lanchonetes
em 118 países, e vem sendo
há um bom tempo alvo de
ativistas ambientais, acusa-
da de “inimiga” do meio am-
biente. Por causa disso, a

companhia vem tentando
adotar práticas mais “ver-
des”, o que inclui a conver-
são do óleo usado nos res-
taurantes em biodiesel.

“Com essa nova aparên-
cia, nós queremos deixar
clara nossa responsabilida-
de na preservação dos re-
cursos naturais. No futuro,
colocaremos um foco ainda
maior nisso”, disse, em co-
municado, Hoger Beek, vi-
ce-presidente do conselho
de administração da compa-
nhia na Alemanha.

Mas os ativistas ambien-
tais não ficaram muito con-
vencidos com a mudança
de cor no logotipo. Clare
Oxborrow, do grupo Frien-
ds of the Earth (Amigos da
Terra), disse que a empre-
sa continua usando carne
de animais criados em flo-
restas devastadas. A empre-
sa disse, porém, que toma
cuidados para que isso não
aconteça. ●
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Aindústriabrasileiradeven-
ture capital e private equity,
ou de capital empreendedor,
vem mostrando resultados
vigorosos nos últimos anos.
Desde 2004, o volume de re-
cursos comprometido pelo
setor cresce a uma taxa mé-
dia de 53,4% ao ano, segundo
dados do Centro de Estudos
em Private Equity e Venture
Capital da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Em junho de
2008, o capital investido por
fundosem empresas de capi-
tal fechado nascentes ou em
fase de expansão chegou a
US$ 26,6 bilhões.

Um convênio assinado na
semana passada entre a As-
sociação Brasileira de Priva-
te Equity e Venture Capital
(ABVCap) e a Associação
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimen-
tos (Apex), do Ministério do
Desenvolvimento, promete
dar novo fôlego ao setor. Nos
próximos dois anos, serão
aplicados R$ 2,5 milhões em

ações para atrair mais investi-
mentos externos para a indús-
tria. Hoje, cerca de metade do
capitalnelacomprometidoées-
trangeiro.

As entidades planejam in-
cluir o Brasil no circuito dos
principais eventos mundiais do
setor,especialmentenospaíses
da Europa e Estados Unidos.
Antes de partir para a prospec-
ção,porém,oprogramadevefa-
zerummapeamentodospoten-
ciaisinvestidoreseumdiagnós-
tico sobre essa indústria no
País, identificando as princi-
pais oportunidades para os es-
trangeiros.

As ações para divulgar a in-
dústria de private equity e ven-
ture capital nacional, que se de-
senvolveunoBrasil nos últimos
dezanos,dependiam,atéentão,
da iniciativa privada. Segundo
o presidente da Apex, Alessan-
dro Teixeira, o convênio visa
dar sustentabilidade e planeja-
mento às iniciativas do setor,
que deve ser cada vez mais de-
mandado nos próximos anos.
“Esse investidorexige informa-
ção consistente e atualizada.”

“O apoio do governo ocorre
no momento certo”, afirma o
presidente da ABVCap, Luiz
Eugênio Figueiredo. Segundo
ele, a indústria brasileira de ca-
pital empreendedor tem des-
pertado o interesse de fundos

de diversos países. “Antes, ía-
mos a eventos no exterior e só
ouvíamos falar de Índia e Chi-
na. Isso mudou.”

Um sinal do apetite dos es-
trangeiros pelo setor está na
chegada, nos últimos dois me-
ses, de novos gestores de fun-
dos de private equity (entida-
des que escolhem e adminis-
tram os investimentos) ao País.
Em setembro, o Bradesco e o
Banco Espírito Santo se asso-
ciaram em uma nova gestora, a
2bCapital. No mesmo mês, o
Banco Pine, em parceria com o
grupo Global Emerging Mar-
ket, criou um fundo de US$ 250
milhões para investir em em-
presasbrasileirasdemédiopor-
te. No início do mês, foi a vez do
Banco BNP Paribas anunciar
sua entrada no mercado brasi-
leiro,ao ladodoDarby,braçode
private equity do grupo ameri-
cano Franklin Templeton In-
vestments.

A expectativa da ABVCap é
que a participação dos estran-
geiros na indústria alavanque o
volume de capital comprometi-
donoBrasil.Atualmente,elere-
presenta1,7%doProdutoInter-
noBruto (PIB),menosdameta-
dedamédiamundial,de3,7%. ●
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