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Grupo de biotecnologia fecha acordo
comCosan, Açúcar Guarani e Bunge

Para empresário, limites da atividade está apenas nos profissionais
que não lutam por seus leitores e pela intervenção estatal na atividade

Resíduos, como o bagaço de cana, virammatéria-prima
para fabricação de painéis solares emadeira plástica

Amyrisanuncia
novasparcerias

ParaMurdoch, futurodo
jornalismoé ‘promissor’

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

O magnata das comunicações
RupertMurdochafirmouqueo
futuro do jornalismo é promis-
sor, sendo limitado apenas por
editores que não lutam pelos
seusleitoresougovernosquere-
gulamousubsidiamdemasiada-
mente as empresas jornalísti-
cas. A tese dele, defendida em
palestraparaaComissãoFede-
ral de Comércio no início deste
mês, foi transformada em arti-
go e publicada no Wall Street
Journal, que pertence ao pró-
prio empresário australiano.

O artigo teve grande reper-
cussão na imprensa porque
Murdoch, apesar de polêmico,
é o executivo de maior sucesso
nosetor, conseguindoaumento
na circulação de alguns de seus
jornais, enquanto nomes tradi-
cionais, como o San Francisco
Chronicle, correm o risco de fe-
char. Neste ano, títulos secula-
res, como o Seattle Post-Intelli-
gencer, o The Rocky Mountain
NewseoAnnArborNewsdeixa-
ramdecircular.Outraspublica-
ções regionais devemdeixar as
bancas no próximo ano.

NaavaliaçãodeMurdoch,pa-
raque o jornalismoobtenha su-
cesso,trêspontosdevemserse-
guidos: saberusara tecnologia,
cobrar pelo conteúdo e reduzir
a intervenção governamental
naimprensa.Segundooempre-
sário, “muitos jornais e empre-
sas de comunicação não se
adaptarão às novas realidades

e fracassarão. E não podemos
culpar a tecnologia por esses
fracassos. As companhias que
prosperarãosãoaquelasqueen-
tendem as necessidades de
seus leitores, ouvintes e espec-
tadores”.Emumaironiaqueal-
veja indiretamente seus rivais
WashingtonPost eNewYorkTi-
mes, ele diz que muitos jornais
gostamdemostrar os seus prê-
mios Pulitzer, que é a principal
premiaçãodojornalismoameri-
cano, enquanto suas circula-
ções não param de cair. “Isso
indica que os editores produ-
zemnotíciasparaelespróprios,
e não o que é relevante para os

leitores”, afirma.
O empresário diz que, na

NewsCorporation–suacompa-
nhia, que é composta por jor-
nais tradicionais como o Wall
StreetJournaleredesdeTVcon-
servadoras,comoaFoxNews–,
eles têm trabalhado “há dois
anosemumprojetoparatornar
o conteúdo jornalístico acessí-
velpelocelular”.SegundoMur-
doch, “os consumidores não
pretendem ficar enfurnados
emcaixasnassuascasaseescri-
tórios para obter suas notícias
favoritas”.

Murdoch acrescenta que um
dos pontos mais importantes

parasalvaros jornaisestána
defesa de que “conteúdo de
qualidade não pode ser gra-
tuito”. “No futuro, o bom jor-
nalismo dependerá de as or-
ganizações de informação
atraírem consumidores dis-
postos a pagar pelas notí-
cias. O modelo de negócios
baseado em anunciantes es-
tá morto e não é sustentável
nolongoprazo.Arazãoéma-
temática–apesardeosanún-
ciosnainternetteremcresci-
do, eles são apenas uma fra-
ção do que é perdido com a
quedanapublicidadeimpres-
sa. E isso não vaimudar.” ●

Andrea Vialli

O polo industrial de Camaçari,
na Bahia, caminha para se tor-
nar também um polo de inova-
çãocomfocoemsustentabilida-
de.De láestãosaindopesquisas
nocampodebiocompósitos(no-
vosmateriaisdebasevegetal) e
biorrefinarias, novo conceito
baseadonousodematérias-pri-
mas“verdes”paraproduçãode
insumos e combustíveis. Em
2010, opolo ganharáoprimeiro
CentroTecnológicodeBiocom-
pósitos daAmérica Latina.

As pesquisas mais adianta-
das estão sendo conduzidas pe-
la Cetrel, empresa controlada
pelaBraskemquepresta servi-
çosdeengenhariaambientalpa-
ra as companhias do polo. Com
experiência em gestão de resí-
duos industriais, a empresa ini-

ciou,nosúltimostrêsanos,estu-
dosparatransformarpartedes-
ses materiais em novos insu-
mos. “A ideia central é que o re-
síduodeumaatividadeproduti-
va seja o insumode outras”, diz
DênioCidreira,diretordenegó-
cios da Cetrel.

Entreas frentesde inovação,
estão os biocompósitos feitos

de bagaço de cana-de-açúcar,
umresíduo abundante em todo
o País. “O bagaço, combinado
com polietileno e polipropileno
pós-consumo e cinzas de pro-
cessos de incineração, pode ser
transformadoemdiversospro-
dutos”, diz Cidreira. No início
de 2010, os primeiros produtos
resultantes dessa combinação

começam a ser fabricados.
Serão painéis para energia
solar, banheiros químicos e
madeira plástica, aplicada
na construção civil.

As parcerias para a fabri-
cação desses produtos estão
sendodefinidas. Nocaso dos
painéis para energia solar, a
indústria será a Alpina, de
SãoPaulo,e,para fabricação
dosbanheirosquímicos,aSa-
sil.“Asplacasserãoproduzi-
das com bagaço de cana e o
polietileno “verde” fabrica-
do pela Braskem, também
de cana-de-açúcar. O balan-
çodecarbonoserápositivo”,
diz Cidreira, explicando que
osbiocompósitostêmcapaci-
dade de retirar mais CO2 da
atmosfera do que emitir.

Os estudos sobre biocom-
pósitos abrem uma nova
oportunidadedenegóciospa-
ra as empresas de engenha-
ria ambiental. A Cetrel, que
deve fechar2009comumfa-
turamento de R$ 110 mi-
lhões, planeja dobrar o fatu-
ramentoaté2012,comospro-
dutoscomfocoeminovação.

Para Cláudio Pádua, dire-
torcientíficodaEscolaSupe-
riordeConservaçãoAmbien-
tal e Sustentabilidade (Es-
cas), o conceito de amplo
aproveitamento de resíduos
comomatéria-primaparafa-
bricaroutrosprodutoséten-
dência crescente no mundo
todo.“Essedeveráseroprin-
cipal paradigma da indús-
tria no século XXI”, diz. ●

SUSTENTABILIDADE

“A
sensação
que nós
temos é
que o jogo
foi decidi-

do por gol de mão”, afir-
mou ontem o presidente da
Telefônica, Antonio Carlos
Valente, sobre a compra da
GVT pela francesa Viven-
di, que está sendo investiga-
da pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). O
anúncio da operação, feito
em 13 de novembro, esva-
ziou o leilão de oferta de
compra de ações da GVT
pela Telefônica, que estava
marcado para o dia 19 do
mês passado.

“Depois que a CVM to-
mar uma decisão, provavel-
mente vamos fazer alguma
coisa”, disse Valente, sem
especificar se irá à Justiça.
Ele acrescentou que, se a
CVM decidir que não hou-
ve irregularidade, a Telefô-
nica não fará nada, mas
deu a entender que não
acredita nessa possibilida-
de. “A operação nos pare-
ceu heterodoxa”, disse Va-
lente. “Temos indícios dis-
so, mas vamos esperar a
CVM.” Procurada, a Viven-
di não respondeu até o fe-
chamento desta edição.

Quando anunciou a com-
pra da GVT, a Vivendi in-
formou que havia adquiri-
do 37,9% do capital votante
da operadora brasileira,
além de ter garantido o di-

reito de compra de mais
19,6%. O grande questiona-
mento foi feito em relação
a esses 19,6%, pois o fundo
Tyrus, de quem a Vivendi
adquiriu as opções de com-
pra, só havia informado
que tinha 6,6% antes da
operação. A Vivendi pagou
R$ 56 por ação da GVT,
enquanto a Telefônica ha-
via oferecido R$ 50,50.

Este não foi um ano bom
para a Telefônica. Além de
ter perdido a disputa pela
GVT, a operadora teve a
venda do Speedy, seu servi-

ço de banda larga, suspen-
sa por dois meses pela
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), por
causa de panes sucessivas.

Num encontro com jor-
nalistas, Valente apareceu
ontem com o braço enfaixa-
do, por causa de um aciden-
te envolvendo sua bicicleta
e seus dois cachorros.
“Não foi meu chefe que ba-
teu em mim, porque 2009
foi um ano ruim”, brincou o
executivo. ●

Reservas 24h
0800 979 2000
www.localiza.com

sem juros
nos cartões
de crédito10x

so
lu

tio
n

Alugue um carro da Localiza.

Reserve mais diversão
para suas férias.

*Pagamento à vista ou em até 10x sem juros nos cartões de crédito American Express, Visa, Mastercard e Diners Club International emitidos no Brasil,
exceto cartões Corporate. Não estão inclusas taxas (5% ou 10%, dependendo da agência de retirada e/ou de devolução do carro), coberturas de risco e extras.

Consulte as condições da promoção nas agências Localiza. Os descontos e as promoções não são cumulativos. Foto ilustrativa.

+ R$0,46 por km rodado

Diárias a partir de

R$39,90

*

AÇÚCAREÁLCOOL

Eduardo Magossi

Depoisdedivulgaraentradano
setor sucroalcooleiro com a
aquisição de 40% daUsina Boa
Vista, do Grupo São Martinho,
a Amyris Brasil anunciou on-
tem parcerias com mais três
gruposparaaproduçãodeespe-
cialidadesquímicasfeitasdaca-
na-de-açúcar. Segundo o presi-
dente da Amyris Biotechnolo-
giesInc.,JohnMelo, foramassi-
nadas cartas de intenção coma
Cosan, Açúcar Guarani e Bun-
geparaaproduçãodecombustí-
veis emateriais químicos reno-
váveis de alto valor agregado.

Melo explica que, diferente-
mentedanegociaçãocomaSão
Martinho, onde a Amyris terá
participação na Usina Boa Vis-
ta, as parcerias envolvem ape-
nas a implantação da tecnolo-
giadaAmyrisnasusinasparcei-
ras para a produção de renová-
veis exclusivos.

Nas usinas emque for insta-
lada a tecnologia da Amyris,
além de açúcar e etanol, será
possível tambémaproduçãode

farnaseno,umcomponentequí-
mico resultadoda fermentação
do caldo de cana com levedu-
ras. Em cada usina deverão ser
investidos US$ 50milhões, um
décimo do necessário para que
uma indústria do setorquímico
produzaasmesmasmoléculas.

Ofarnesenoéutilizadocomo
matéria-prima para a produ-
ção de lubrificantes, cosméti-
cos, solventes, adesivos, diesel,
combustíveis de avião, defensi-
vos agrícolas e até vitaminaE.

AestratégiadaAmyrisépro-
duzir e comercializar, em um
primeiro momento, produtos
com maior valor agregado, in-
formaoexecutivo.Segundoele,
o diesel feito de cana, por ser
um produto com margem pe-
quena e de menor valor, será
produzido apenas depois de
2012.

A parceria ainda se encon-
traemfasedeestudodeimplan-
tação e de obtenção de capital
parainvestimento.OBancoNa-
cionaldeDesenvolvimentoEco-
nômicoeSocial(BNDES)pode-
rá ser umparceiro. ●
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INTERNET–Umadasprincipais tesesdeMurdochéqueo ‘conteúdodequalidadenãopodesergratuito’

INOVAÇÃO-Cidreira,daCetrel, vaimostrarprodutosemCopenhague
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Além de perder a
GVT, Telefônica
teve problemas
com Speedy
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