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ETH investe na África e
treina angolanos para usina

AÇÚCAR E ÁLCOOL

Empresa da Odebrecht prepara mão-de-obra para tocar projeto de US$ 250 milhões

Paula Pacheco

A pequena Rio Brilhante, em
Mato Grosso do Sul, ganhou
um sotaque diferente nos últi-
mos meses com a chegada de
62 angolanos. O grupo desem-
barcou na cidade para passar
por três meses de treinamento
na usina da ETH Bioenergia,
empresa da Odebrecht que
atua na produção de açúcar e
álcool.

O grupo faz parte do primei-
ro projeto do setor sucroalcoo-
leiro de Angola comandado pe-
la empresa Biocom. O investi-
mento total é de US$ 250 mi-
lhões.Ainauguraçãodaprimei-
ra fase está prevista para a me-
tade de 2010.

Angola foi, até os anos 70,
um exportador de açúcar, mas
com a guerra civil que destruiu
o país passou a importar tudo
que consome. As usinas anti-
gas foram sucateadas e acredi-
ta-se que nenhuma delas tenha
condições de ser recuperada.

A Odebrecht é sócia da Bio-
com, com 40% do capital, ao la-
do de outras duas companhias
angolanas, a Sonangol (com
20%), estatal do setor de petró-
leo, e a Damer (com 40%). O
custo do treinamento no Brasil
é pago pela Biocom.

Wanda Cristina de Oliveira
Lubaco, de 25 anos, cursava o
terceiro ano do curso de Enge-
nharia de Petróleo na capital
Luanda quando teve a chance
de conseguir um emprego no
novo projeto. “Em Angola eu
nuncatinhaouvidofalaremusi-
na. Agora acho que será a mi-
nha aposta para o futuro. Tal-
vez eu mude para um curso de
Química”, conta.

O trabalho na Biocom será o
primeiro emprego da vida da
jovem. Para ela, será um passo
importante: “Vou ajudar na re-
construção e no desenvolvi-
mento do meu país. Aposto que
vamos ter o prazer de usar o
açúcar branco para o consumo
e o prazer de exportá-lo.”

Pavlov Dias Neto também
deixou o país natal, a mulher e

os dois filhos. A meta do país,
segundo ele, é até 2012 acabar
com a importação de açúcar.
“É o primeiro contato que te-
nho com o setor sucroalcoolei-
ro. Estamos na reta final e te-
nho certeza que voltaremos
com condições de operar a usi-
na e levar nosso conhecimento
para outros angolanos”, conta.
Para ele, o agronegócio deverá
ser um dos setores com mais
potencial. “Éuma forma deme-
lhorar a dieta dos angolanos e
de desenvolver o país.”

No total, o grupo passará
por mil horas de treinamento –
420 teóricas e 580 práticas –,
contaMauro Magenta, respon-
sável por desenvolvimento de

pessoas da ETH Bioenergia. A
iniciativa de procurar a ETH
foi da Biocom, que argumen-
tou que a partida no projeto
precisaria de apoio de uma em-
presa com know-how na área.

A empresa fez uma parceria
com o Senai e a Fundação Pau-
la Souza e montou o conteúdo
de treinamento. “Foi uma ini-
ciativa importante, já que Ma-
to Grosso do Sul está à frente
do processo sucroenergético
do País e tem se transformado
emumaliderança”,afirmaSer-
gio Longen, presidente da Fe-
deraçãodasIndústriasdoEsta-
do de Mato Grosso do Sul.

As aulas começaram em 26
de agosto e terminam em 16 de

dezembro. Os angolanos fo-
ram alojados em 12 residên-
cias da ETH e contam com
uma casa de apoio com com-
putadores. Para passar o
tempo, além dos churrascos
egastronomia típicaangola-
na, os alunos usam muito a
internet e até participaram
de partidas de futebol com
os colegas brasileiros.

SegundoWolneyLonghi-
ni,representantedaOdebre-
cht na Biocom, a meta é que
ausinaproduza250miltone-
ladas de açúcar por safra. A
planta estará em plena ope-
ração até 2014.

A Biocom também teve
de investir no desenvolvi-
mento de um viveiro de ca-
na; ele tem 200 hectares e
pode ser transplantado pa-
ra uma área de 30 mil hecta-
res, concedida pelo governo
angolano. O foco da planta
será na produção de açúcar.
Apenas 22% da cana vai se
transformar em álcool ani-
dro.

APOSTA EM ANGOLA
Angola e outros países do
sul da África entraram de
vez na mira de empresas
brasileiras. Recentemente
a Apex, agência de promo-
ção comercial do governo
brasileiro, organizou uma
missão de empresários para
fazer negócios na região. “O
agronegócio tem um espaço
muitograndeparaasempre-
sas brasileiras. Angola tem
uma demandamuito grande
por todo tipo de produto e
serviço”, comenta Maurício
Borges, diretor de negócios
da Apex.

As oportunidades leva-
ramàcriaçãodaCâmaraAn-
gola-Brasil, lançada na últi-
ma quinta-feira. “Angola
temumavocaçãograndepa-
ra o agronegócio e isso inte-
ressa a muitas empresas.
Há negociações no setor de
alimentos e biodiesel”, con-
ta Eduardo Arantes, um dos
dirigentes da câmara. ●

Briga entre TV e web volta à tona

Brian Stelter
THE NEW YORK TIMES

Ao preparar sua filha para a fa-
culdade, Anne Sweeney insis-
tiu em que a televisão devia es-
tar entre os acessórios do futu-
ro dormitório da garota. “Mãe,
você não entende. Não preciso
dela”, respondeu a filha de 19
anos,dizendoquepodiaassistir
tudoquequisessenoseucompu-
tador, sem nenhum custo.

Isso irritou Sweeney, que é
presidente do Disney-ABC Te-
levision Group. “Você vai ter
umatelevisãonemqueeutenha
quepregá-lanasuaparede”,dis-
se à filha, segundo comentários
que fez num evento da agência
Reutersestasemana.“Vocêtem
de ter uma.” Mas ela, na verda-
de, não tem.

Durante 60 anos, só se podia
assistir TV de uma maneira:
numaparelhodeTV.Agora,po-
rém, milhões assistem progra-
mas como Grey’s Anatomy sob
encomenda e online, em sites
da internet como o ABC.com,
de Seewney, e na central de dis-
tribuição de vídeos mais popu-
lar da web, Hulu.com.

A maneira como as pessoas
assistemTV sobencomenda –e
seelas deveriampagar pelo pri-
vilégio – é uma questão crítica
no acordo marco, anunciado na

quinta-feira, que dará à Com-
cast o controle da NBC Univer-
sal.Noacordo,aComcastsetor-
nará coproprietária do Hulu.

Imitando emissoras rivais, a
NBC se apressou em colocar
seus programas populares na
web anos atrás, na esperança
deconseguirumpedaçodocres-
cente mercado de publicidade

online e compensar a perda de
audiência.

Os espectadores acorreram
aosmontes,masareceitapubli-
citária não se materializou con-
forme o esperado. Ao colocar
online episódios da TV, “o setor
está literalmente jogando fora
dinheiro e conteúdo de primei-
ra”, disse o presidente executi-

vo da Warner Brothers, Barry
M. Meyer, num pronunciamen-
to em outubro.

A Comcast, maior operadora
de cabo dos EUA, já vem usan-
do seu poder considerável para
limitar quantos programas es-
tão disponíveis online, para as
pessoas não pensarem que po-
dem cancelar suas dispendio-
sasassinaturasdecaboeassisti-
remonlinegratuitamente.Ago-
ra, a companhia – que, após o
acordo com a NBC, possuirá
uma parte do maior site que
ameaça reduzir seus negócios
centrais – está procurando ma-
neirasdecobrar peloacesso ge-
neralizado a programas.

Com milhões assistindo hoje
TV em seus computadores, as
companhias de mídia consegui-
rão recolocar o gênio Hulu na
garrafa? O esforço de compa-
nhias de TV para preservar seu
modelo publicitário enquanto
oferecem a consumidores a op-
ção – que o presidente da Com-
castchamou, em entrevistas na
quinta-feira,de“mídiaemqual-
quer tempo, em qualquer lu-
gar” – espelha os esforços de
companhias de jornais, revis-
tas e rádio para arrancar mais
dinheiro da mídia digital. Mas
todosestarãoenfrentandohábi-
tos arraigados.

“Quem romper a experiência
do consumidor, arranjará um
problema”, adverte Mike Kel-
ley,umsóciodaPricewaterhou-
seCoopers.

Stephen B. Burke, diretor
operacionaldaComcast,recen-
temente chamou os vídeos pela

internetde“maiormovimen-
to social jamais visto”. “O
consumo de vídeo online es-
tá muito acima do normal”,
disse, numa conferência.

A NBC e a News Corp., do-
nadaFox, formaramconjun-
tamente o Hulu em 2007.
Mais tarde, a Disney entrou
nasociedade. No Hulu e sites
como ele, episódios de TV
sãoacessíveisaqualquermo-
mento, geralmente um mês
apenasapósaestreia;as ima-
gens são cristalinas, e os in-
tervalos comerciais, curtos.

O Hulu atrai atualmente
maisde40milhõesdevisitan-
tes por mês e, em outubro,
cerca de um bilhão de minu-
tos de episódios integrais e
clipes de vídeo curtos foram
vistos. Mas, apesar disso,
executivos admitem que o si-
te não é lucrativo ainda. A
corrida para “levar nosso
conteúdo a espectadores on-
de, quando e como eles o qui-
serem” foi bem intenciona-
da,disse Meyer, em outubro,
masestá“solapandoomode-
lodenegóciosbásico–aotor-
nar nosso conteúdo menos
valioso para as pessoas que
estão realmente pagando
porele.”Emresposta,aCom-
cast e outras operadoras es-
tão atarefadas criando os
chamadossistemasdeauten-
ticação, que permitirão que
os assinantes acessem pela
internet um bufê de progra-
mas – mas que deixarão de
fora pessoas que não pagam
pelo cabo. ●
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Nos EUA, compra da NBC pela Comcast reacende polêmica do conteúdo das TVs na internet

GM cede
controle de
joint venture
na China

CONHECIMENTO–Grupoangolanosepreparaparavoltar aopaísepassaroaprendizadoaoscolegas

PLANO–ProjetodaComcasté limitar aosassinantesacessoavídeos
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AUTOMÓVEIS

DOW JONES NEWSWIRES

AGeneralMotorstransferiu1%
de sua fatia na Shanghai Gene-
ral Motors Corp., sua joint ven-
turedecarrosdepasseionaChi-
na, para a parceira Saic Motor.
Antes,ajointventureeradividi-
da meio a meio entre as duas
empresas. “Como parte de todo
esse acordo, para ter total coo-
peração deles e para cooperar
totalmente com o governo chi-
nês em outras coisas, nós con-
cordamos em transferir 1% da
SGM para a Saic”, disse o presi-
dentedasoperaçõesinternacio-
nais da montadora americana,
Nick Reilly. O valor da fatia é
avaliado em US$ 85 milhões.

Oficialmente,comoacionista
majoritária,a Saic tem o direito
de aprovar o orçamento, os pla-
nosfuturos e denomearos inte-
grantessenioresdo comitê exe-
cutivo, disse Reilly.

Além disso, a GM e a Saic
anunciaram a criação de uma
jointventure, igualmentedividi-
da entre ambas e sediada em
Hong Kong, para ajudar na ex-
pansão em mercados emergen-
tes.O planodogrupo écomeçar
com um investimento de US$
650 milhões na Índia.

A parceria aproveitará as li-
nhas de produção atuais da GM
naÍndiaparafabricarcarrospe-
quenos e miniveículos comer-
ciais do portfólio atual da GM
no país. A joint venture terá co-
mo meta vendas anuais de 225
mil unidades até 2012, o equiva-
lente à capacidade de produção
atual da GM na Índia, disse o
presidentedasoperações inter-
nacionais da montadora ameri-
cana, Nick Reilly.

AGMjáfabricaevendeveícu-
los na Índia por meio de uma
unidade sobre a qual tem total
controle. A empresa tem duas
fábricas no país, em Talegaon e
Halol. No ano passado, as ven-
dasdaGM no país aumentaram
9,5%,para65,7milunidades,se-
gundoaSociedadedeFabrican-
tes Automotivos da Índia.

OPEL
Nick Reilly também informou
que a GM precisa de mais tem-
po para preparar o plano de
reestruturação para sua unida-
de alemã, a Opel, após reunião
em Bruxelas. Ministros da
União Europeia haviam pedido
queReillyapresentasseumpla-
nodereestruturaçãoparaauni-
dade alemã na reunião de on-
tem. No entanto, o executivo in-
formou que discutiu o futuro da
Opel com os ministros, mas não
ofereceuumplanodereestrutu-
ração completo. De acordo com
Reilly, o plano deve demorar
mais “duas ou três semanas”, o
que significa um adiamento pa-
ra o início do ano que vem, por
causa dos feriados de fim de
ano.

A GM quer que os governos
daUnião Europeia forneçam os
€ 3,3 bilhões (US$ 4,9 bilhões)
necessários para reestruturar
aOpel.AprópriaGMvaicolabo-
rar com parte desse montante.
Os governos europeus, porém,
temem que a GM possa criar
umabatalhadeofertasdesubsí-
dios entre os países onde a Opel
opera. A montadora tem sede
naAlemanha,maspossuiopera-
ções na Bélgica, Reino Unido,
Espanha e Polônia.

Em Nova York, o presidente
executivo interino da GM, Ed
Whitacre, anunciou uma série
demudançasnadireçãodacom-
panhia. O vice-chairman, Ro-
bert Lutz, que atualmente diri-
ge os esforços de marketing da
GM, voltará a se envolver mais
com o desenho de novos produ-
tos. Entre outras mudanças,
Mark Reuss será presidente
dasoperaçõesdaGMnaAméri-
ca do Norte, enquanto Susan
Dochertyvaisupervisionarven-
das, serviços e marketing.

Nick Reilly vai deixar o cargo
de presidente de operações in-
ternacionais – que excluem Eu-
ropa–paraassumircomopresi-
dente da GM para a Europa.
Seu sucessor como chefe inter-
nacional será Tim Lee. ●
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Empresa quer mais
tempo para plano
de reestruturação
da Opel
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