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Entretenimento no lar é
oportunidade para a Intel

LONDRES

Uma disputa sem precedentes
por novos endereços na internet
teve início ontem. O ambicioso
plano de liberalização dos ende-
reços de internet atraiu 1,93 mil
pedidos de registro, quase meta-
de deles provenientes da Améri-
ca do Norte, com gigantes como

Amazon e Google solicitando de-
zenas de domínios como .cloud,
.buy e .book.

A liberalização dos domínios
de primeiro nível para além das
menos de duas dúzias de sufixos
existentes – dominados por
.com, .org e .net – tem por objeti-
vo estimular a concorrência e a
inovação, ao oferecer às organi-
zações maior controle sobre sua
presença na web.

Críticos dizem ser improvável
que os novos sufixos ganhem es-
paço, e alguns detentores de mar-

cas registradas alegam que as
mudanças lhes causarão despe-
sas desnecessárias para a defesa
do seu território online. O custo
de cada pedido é de US$ 185 mil,
além das despesas operacionais.

As experiências de liberaliza-
ção em pequena escala conduzi-
das anteriormente resultaram
em baixa procura por sufixos co-
mo .museum, .jobs e .travel.

“No nível mais elevado, o pon-
to central é concorrer com o do-
mínio .com”, disse Jonathan Ro-
binson, membro do conselho da
Afilias, uma companhia de regis-
tro de sites que solicitou mais de
100 nomes de domínio a pedido
de seus clientes. “Termos cur-
tos, memoráveis e distintivos
com três letras de extensão se

tornam interessantes”, disse.
Foram recebidos pedidos ri-

vais para 231 nomes de domí-
nio, sendo o .app o mais popu-
lar, com 13 candidaturas, se-
guido por .inc, com 12, e .ho-
me, com 11.

A Internet Corporation for
Assigned Names and Num-
bers (ICANN), organização
americana sem fins lucrativos
que administra os sistemas de
domínio da web, avaliará as so-
licitações até o final do ano.

Nos casos em que houver
disputa, será realizado leilão,
se as duas partes tiverem justi-
ficativa legítima. Os primei-
ros novos domínios devem en-
trar em operação no primeiro
semestre de 2013. / REUTERS

Eric Pfanner
THE NEW YORK TIMES / PARIS

Enquanto a disputa envolvendo
o projeto de livros digitais do
Google se aprofunda nos Esta-
dos Unidos, a empresa disse esta
semana que chegou a um acordo
na França que poderá trazer de
volta à vida milhares de obras fo-
ra de catálogo.

A Associação das Editoras
Francesas e a Société des Gens
de Lettres, grupo de autores do
país, recuou dos processos aber-
tos contra a empresa nas quais
acusavam o Google de violar os
direitos autorais com seu esque-
ma local de digitalização de li-
vros. O Google concordou em de-
finir um acordo “padrão” sob o

qual as editoras poderão ofere-
cer versões digitais das obras pa-
ra serem vendidas pelo Google.

“Esperamos que essas parce-
rias inovadoras ajudem a dar um
impulso inicial ao emergente
mercado dos livros eletrônicos
na França”, disse Philippe Co-
lombet, diretor da divisão france-
sa do Google Books.

Por mais que a venda de
e-books tenha alcançado núme-
ros expressivos nos EUA, o su-
cesso dessa indústria foi impedi-
do na França, e em boa parte da
Europa, por causa de disputas en-
volvendo os direitos autorais e
outras questões.

O acordo segue o modelo de
contrato que o Google estabele-
ceu separadamente com duas
das principais editoras da Fran-
ça, Hachette e La Martiniere. As
cláusulas permitem que os edito-
res mantenham o controle de vá-
rios aspectos do processo de digi-
talização dos livros, incluindo a
escolha dos títulos que serão ofe-
recidos.

“Estamos dizendo que este
acordo respeita a lei francesa de
direitos autorais”, disse a direto-
ra administrativa da Associação
das Editoras Francesas, Christi-
ne de Mazieres.

O formato tem uma diferença
fundamental em relação às pro-
postas do Google para pôr fim

aos litígios que tramitam nos
EUA envolvendo a digitalização
de livros. Nessas negociações, o
tribunal desconsiderou no ano
passado uma proposta de acor-
do de US$ 125 milhões, cujos ter-
mos determinavam que qual-
quer livro digitalizado seria auto-
maticamente incluído no banco

de dados do Google, a não ser
que o detentor dos direitos auto-
rais determinasse especifica-
mente a exclusão do título.

Os envolvidos nas negocia-
ções nos Estados Unidos não
conseguiram chegar a um novo
acordo. Este mês, um juiz conce-
deu à disputa mobilizada pelos
autores o status de ação coletiva.

Segundo o Google, o acordo
significa que a França é agora o
único país no qual a empresa con-
ta com um contrato de digitaliza-
ção de livros que abrange toda a
indústria, cobrindo obras que
saíram de catálogo mas conti-
nuam protegidas pela lei dos di-
reitos autorais – categoria que
engloba a maioria dos livros de
todo o mundo.

“Trata-se sem dúvida de uma
inovação”, disse Colombet. “Es-
tamos interessados em exportar
acordos como este para outros
lugares.”

Segundo os termos do acor-
do, o Google planeja tornar os
livros disponíveis em sua loja de
conteúdo digital, Google Play,
que ainda não foi lançada na
França. As editoras teriam tam-
bém a liberdade de comerciali-

zar os livros por meio de outros
canais.

Os detalhes do contrato, co-
mo a partilha do lucro entre o
Google e as editoras, não foram
revelados. Como parte do acor-
do, o Google disse que promove-
ria um programa de incentivo à
leitura voltado para as crianças.

O acordo com o Google pôs
fim a seis anos de disputas legais
com os grupos de editoras e auto-
res franceses. Editores de outros
países europeus estavam espe-
rando para ver qual seria o desfe-
cho das negociações do Google
nos EUA e do litígio na França
antes de desenvolverem sua pró-
pria estratégia para os livros digi-
tais. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Novos domínios motivam
corrida por registros

Google faz acordo com editoras na França

● Profissionais de recursos hu-
manos afirmam que uma expe-
riência difícil durante a infância
ou adolescência pode ajudar na
hora da contratação. É consenso
que um período de intercâmbio é
uma forma de um jovem ganhar
não só fluência em um outro idio-
ma, mas também de um impor-
tante contato com o “mundo
real” sem a tutela paterna. Al-
guém que não teve a mesma
oportunidade, mas precisava co-
zinhar em casa ou cuidar dos ir-
mãos menores enquanto os pais
trabalhavam, também deve rela-
tar a experiência. Esse tipo de
vivência demonstra senso de res-
ponsabilidade. Mas tudo deve ser
relatado de maneira prática. Não
vale usar a história de vida para
despertar pena no recrutador.

FILIPE ARAUJO/AE

ERNESTO RODRIGUES/AE-6/12/2010

Empresas buscam
mais diversidade
entre os trainees
Grupos como a multinacional Unilever passam a valorizar
mais a experiência de vida ao selecionar jovens talentos

Usar experiência
de vida é diferente
de ser ‘coitadinho’

Carreiras

Chance. Aline Preto recebeu ajuda financeira da Unilever antes mesmo de entrar na empresa

NOVA YORK

Novos mercados, incluindo o
mercado de entretenimento do-
méstico, serão fontes importan-
tes de crescimento para a Intel,
enquanto cada vez mais apare-
lhos se conectam à internet e im-
pulsionam a demanda por cen-
tros de dados poderosos, disse o
vice-presidente de finanças da
maior fabricante de chips do
mundo, Stacy Smith.

Embora a Intel deseje vender
processadores para smartpho-

nes e set-top boxes, em muitos
casos os chips necessários para
transmitir filmes e outro conteú-
do, de maior custo, representam
uma maior oportunidade de ne-
gócios, disse Smith, durante o
Reuters Media and Technology
Summit, em Nova York.

“Isso provavelmente é verda-
de no espaço de televisão digital,
porque o conteúdo que será ofe-
recido pelos aparelhos é extraor-
dinário”, disse. A oportunidade
também se estende a placas digi-
tais, tablets e carros. / REUTERS

Raridades. Google poderá resgatar obras fora de catálogo

Fernando Scheller

Inglês fluente, experiência no
exterior e formação em univer-
sidade de alto nível. O perfil
dos aprovados em programas
de estágio e trainee começa a
ser desafiado no País. Na Uni-
lever, a instituição de gradua-
ção e o domínio de idiomas já
não são pontos de corte. “O co-
nhecimento técnico é secundá-
rio no início de carreira. Que-
remos saber quem tem valo-
res que podem contribuir pa-
ra a cultura da empresa”, expli-
ca Jessica Hollaender, direto-
ra de RH da Unilever Brasil.

A valorização da diversidade
na seleção de jovens talentos, po-
rém, não é a regra da maioria das
empresas. De acordo com Fer-
nanda Bueno, gerente de proje-
tos da consultoria Across, não
basta o RH recomendar a contra-
tação de profissionais com dife-
rentes experiências de vida. É
preciso que gerentes e diretores
estejam abertos para essa nova
realidade. Na Unilever, os execu-
tivos demonstraram em uma
pesquisa o interesse em ter um
perfil socioeconômico mais am-
plo dentro da empresa.

Por trás dessa solicitação es-
tão necessidades práticas da em-
presa, cujo resultado está direta-
mente ligado ao interesse do con-
sumidorem comprar seus produ-
tos. Um profissional que tenha
passado, em algum momento da
vida, por uma dificuldade típica
do consumidor de classe C pro-
vavelmente terá mais facilidade
em desenvolver produtos volta-
dos a esse público. É o que ocor-
re com a coordenadora de marke-

ting Aline Preto, 26 anos. “Tive
de priorizar a renda e tenho clare-
za dos limites do cliente. Isso po-
de contribuir numa estratégia de
lançamento de produto.”

Aline entrou na Unilever por
meio de um programa que sele-
ciona potenciais talentos por
meio de um trabalho conjunto
com organizações não governa-
mentais. Ela tinha 19 anos e fazia
um “bico” em uma das ONGs
participantes quando foi indica-
da para receber uma ajuda de cus-
to de um salário mínimo e ter o

cursinho pré-vestibular pago pe-
la empresa. A ajuda, recebida du-
rante quatro anos, permitiu que
ela trocasse o curso de secretaria-
do pelo de relações públicas. No
terceiro ano de universidade –
ela passou na USP –, entrou na
empresa como estagiária. Agora,
participa da elaboração de estra-
tégias de marketing para o sabo-
nete Lux para a América Latina.

Ambição. O desenvolvimento
de programas mais inclusivos po-
de ser, na visão de executivos,
uma forma de encontrar profis-
sionais de um perfil de renda
mais baixo com ambição de cres-
cimento profissional. “Quando
disputei meu primeiro emprego
em multinacional, na Souza
Cruz, concorri com pessoas que
tinham mais preparo e eram
fluentes em vários idiomas”,
lembra Felipe Araujo, 41 anos,
hoje diretor do centro de exce-
lência da América Latina da
Kraft. “Mas eu estava concentra-
do no processo seletivo e conse-
gui a vaga”, diz.

Araujo começou trabalhar aos
12 anos, na loja de doces do pai,
que morreu menos de um ano
mais tarde. A mãe, funcionária
concursada do antigo Banespa,
passou a sustentar a família sozi-
nha. Na adolescência, o hoje exe-
cutivo passou por vários empre-
gos: office-boy, ajudante em ban-
ca de jornal e pizzaiolo. Arranjou
uma bolsa em um cursinho gra-
tuito da USP e passou no vestibu-
lar de engenharia de produção.
Desde então, galgou posições
em diversas empresas de grande
porte. “Sempre me ajudou o fato
de que, desde pequeno, eu sem-

pre me vi numa cadeira de execu-
tivo.”

Informação. Outro fator que fa-
vorece a mudança do perfil so-
cioeconômico dos aprovados pa-
ra programas de estágio e de trai-
nee é a democratização do aces-
so à informação, na opinião do
consultor Carlos Eduardo Alto-
na, da empresa Exec. “Com a po-
pularização do acesso à internet,
essa disparidade entre as classes
ficou muito menor”, diz o espe-
cialista. “Apesar da qualidade va-

riar, o acesso a cursos de gradua-
ção e pós-graduação também au-
mentou muito.”

Para o consultor, o candidato
em início de carreira precisa
mostrar disponibilidade, resi-
liência e competitividade – carac-
terísticas valorizadas dentro de
qualquer empresa. Altona afir-
ma que a necessidade do domí-
nio de línguas e de experiência
internacional é algo que só será
realmente exigido do profissio-
nal quando ele chegar a cargos
de gerência – antes desse ponto,

a pessoa poderá correr atrás de
suas deficiências.

Hoje diretora de RH da Unile-
ver para a América Latina, Lucya-
ne Rezende, 37 anos, conta que
conseguiu fazer um intercâmbio
nos Estados Unidos com as eco-
nomias que reuniu na época de
estagiária. “Juntei dinheiro para
o curso e fiquei hospedada na ca-
sa de amigos”, lembra. “Nego-
ciei 40 dias de férias e até hoje
agradeço ao colega que se ofere-
ceu para pagar minha passagem
com as milhas dele.”

● Sem briga

Empresas põem fim a
ações judiciais envolvendo
política de digitalização de
livros; obras poderão ser
vendidas pelo Google

PHILIPPE COLOMBET
DIRETOR DO GOOGLE BOOKS
NA FRANÇA
“Trata-se sem dúvida de uma
inovação. (...) Estamos
interessados em exportar
acordos como este para
outros lugares.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 2012, Economia & Negócios 2 , p. B22.




