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Google, aliado e inimigo das gravadoras
Enquanto serviço de busca gera conflitos com indústria de música, outras divisões, como o YouTube, fazem acordos de direitos autorais
JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Ben Sisario
THE NEW YORK TIMES

No que se refere à indústria da
música, existem dois Googles.
E a diferença entre eles produz uma relação complicada e
atormentada.
UmGoogleérepresentadopela série de serviços de entretenimentocomo YouTubeeGooglePlay, que têm acordos de licenciamento com os principais seloseeditorasmusicais,comestúdios cinematográficos e outras
companhias do setor. Esta parte
está sendo integrada lentamente à indústria do entretenimento, por meio de acordos como
aqueleanunciadonasemanapassadapelarevistaBillboard,segundo o qual começaria incorporando o cálculo das visualizações do
YouTube às suas fórmulas de
avaliação de sucesso.
O outro lado do Google é seu
potente motor de busca, o mapa
da internet, que as pessoas utilizam para encontrar conteúdo de
todos os tipos – alguns preferidos pela indústria do entretenimento, mas em grande parte,
não. Este é o lado do Google onde se travam as brigas mais frequentes e públicas com a indústria do entretenimento (embora, a bem da verdade, as companhias deste setor também tenham tido sua parte de conflitos
com o YouTube, ao longo dos
anos).
Omaisrecenteexemplodabriga entre a grande mídia e a busca
noGoogleéumrelatóriodivulgado na quinta-feira pela Associação das Gravadoras dos EUA
(RIAA, na sigla em inglês), acusando o Google de não cumprir
suas promessas de punir os sites
piratas. Em agosto, o Google declarou que levaria em consideração as informações de violação
de direitos autorais – a indústria
da música recebe semanalmente milhares delas – para determinar o ranking das buscas de um
site. A implicação era que os sitesinfratorescairiamnoesquecimento e os consumidores “encontrariam mais facilmente fontes de conteúdo legítimas e de
qualidade”, como escreveu Amit
Singhal, um alto executivo do
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Integração. Ranking de sucessosemusicais publicado semanalmente pela revista Billboard passará a considerar número de visualizações no YouTube
d
Google, no blog da companhia
quais o Google recebeu mais de ção do Google com a indústria troduziuuma lojavirtualsomeno
naquela época.
10 mil solicitações de retirada de conteúdo beneficiam tanto teem2011, e umserviçolicenciaã
PRESTE ATENÇÃO
ç
Mas a associação das gravadodos direitos autorais aparecem criadores quanto usuários, e ge- do de armazenamento – para
a
ras, que é controladaz
pelas
maiomenos frequentemente do que ramanualmente centenasde mi- guardar música e outros arquii
l
res companhias ido
setor, afiraqueles que receberam mais de lhões de dólares para o setor ”, vosonline–nofinaldoanopassat
mou que, depois
de
examinar
as
mil reclamações.
afirmou o Google, em relatório. do, muito depois da Apple e da
u
Amazon.
buscas do Google, ainda enconEm resposta ao relatório, um
A sites ilegais. “Seis
É na segunda parte do
Existem muitas razões para as
trou inúmeros
porta-voz do Google disse, em
meses mais tarde, não encontramosnenhuma provadeque apolítica do Google tenha tido um
efeitoconcretoerebaixado ossites com grande quantidade de
produtos pirateados”, disse o relatório.
A certa altura, no documento
de 15 páginas, a RIAA afirma que,
no caso de muitas buscas de música popular, sites a respeito dos
quais o Google recebeu mais de
mil queixas de violação de direitosautorais“apareciamquaseoitovezesmaisentre osdez princi-

1.
2.

O serviço de busca do Google tem irritado as gravadoras ao colocar no topo dos
resultados sites que oferecem conteúdos piratas aos usuários

Outras divisões, como o
YouTube, são uma nova
fonte de receita paras as
gravadoras, que fecharam
acordos com o Google para lucrar
com a publicidade gerada nos vídeos

pais resultados de busca do que
umsiteconhecidocom autorização para baixar música”.
Entretanto, o relatório mostra também que os sites sobre os

Conflito.

um comunicado: “Investimos
muito em ferramentas de direitos autorais para os proprietários de conteúdo e procuramos
processar avisos de retirada
mais rapidamente do que nunca.” O Google relatou que, no
mês passado, recebeu mais de 14
milhõesdesolicitações deretirada de direitos autorais para o
Google Search e 97% delas foram removidas rapidamente do
resultado de busca.
“Além disso, os crescentes
acordos de parceria e distribui-

comunicado que os dois lados
do Google aparecem em conflito,pelo menosno que diz respeito à indústria da música.
Enquanto os selos acusam o
Google de não solucionar o problemadapirataria,oGoogletambém busca ativamente acordos
delicenciamentoparausarevender as músicas deles. Os acordos
frequentemente precisam ser
atualizados para acompanhar as
tendências do setor, área na qual
oGoogle foisuperado pelos concorrentes. Por exemplo, ele in-

negociações de licenciamento
entre companhias de tecnologia
e de entretenimento levarem
tanto tempo – basta perguntar
ao Spotify, que levou quase dois
anos para entrar no mercado
americano. Mas, enquanto o lado da busca do Google causar
atritos com a indústria da música,o outrolado– oquetentaconcorrer com Apple, Amazon e todos os outros serviços de música
digital que há por aí – enfrentará
momentos difíceis. / TRADUÇÃO

DE ANNA CAPOVILLA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2013, Economia & Negócios 2, p. B8A.
KIMMO MANTYLA/REUTERS-14/6/2012

Nokia vai combater rivais chineses
com celulares mais baratos
Empresa já reforçou
linhas mais sofisticadas
com o lançamento do
Lumia, com sistema
Windows Phone 8
Afabricantefinlandesadecelulares Nokia vai lançar modelos
mais baratos, em uma tentativa
de enfrentar a crescente concorrência de rivais chineses nesse
mercado, segundo fontes da empresa.
Os novos modelos, que serão
reveladosnoMobile WorldCongress, uma feira do setor em Barcelona,nasemanaque vem,mostram que a Nokia está alargando

seu foco, depois de se concentrar nos dois últimos anos em recuperar o atraso com relação à
Apple e Samsung Electronics
nos smartphones, mais caros.
As fontes informaram que a
Nokia pode introduzir celulares
básicos com preços baixos para
concorrer com rivais como a
Huawei e ZTE, bem como uma
nova versão, mais barata, de seu
smartphoneLumia,acionadopelo sistema operacional Windows Phone 8.
Detalhescomoopreçodosnovos modelos não estão disponíveis. Procurado pela Reuters, um
porta-vozda companhia serecusou a comentar a questão.
A Nokia, que por muito tempo

50%

foi a queda na venda de smartphones da Nokia em 2012

5%

é a fatia da Nokia neste mercado

Declínio. Sede da Nokia na Finlândia: vendas caíram 21%

As negociações entre a Sharp e a
HonHaiemperraram, eaempresa não deve receber uma injeção
de capital como parte de seu plano de recuperação, afirmaram
fontes próximas à operação.
A Sharp, fabricante japonesa
deeletrônicos,eseusfinanciadores estão preparando um plano
denegóciosparaconvenceracionistasecredoresde queaempresa pode sobreviver às suas dificuldades atuais causadas por dí-

vida pesada e forte concorrência
de marcas estrangeiras.
Um vínculo com a taiwanesa
Hon Hai, mais conhecida como
fabricanteterceirizada da Apple,
seria a peça central do esforço de
recuperaçãodaSharp.Masas negociações quanto à venda de
uma participação acionária de
9,9% à Hon Hai emperraram por
causa de divergências quanto ao
controle executivo. O prazo final para a apresentação do plano
é em março.
“Não podemos preparar um
plano com base em algo incerto.
Paranós,acabou”,disseumafonte do setor bancário, sob condição de anonimato.
Sem uma injeção de capital da
Hon Hai, a Sharp precisará en-

graças às altas margens de lucro
que propicia. O sucesso ou não
dessa linha deve determinar se o
presidente executivo da Nokia,
Stephen Elop, tomou a decisão
certa dois anos atrás, ao substituir o sistema operacional próprio da Nokia, o Symbian, pelo

Microsoft Windows.
AmaiorpartedosmodelosLumia custa mais de US$ 200, e o
modelo top de linha, o Lumia
920, pode custar mais de US$
600, sem os subsídios de uma
operadora, nos Estados Unidos
e alguns mercados europeus.

YURIKO NAKAO/REUTERS-28/10/2012

Plano de recuperação
da Sharp deve atrasar
Acordo de venda de fatia
para a Hon Hai azedou;
prazo para apresentar
plano de recuperação
se encerra em março

Base da pirâmide. Mas os ana-

● Smartphones

foi a líder do setor de celulares,
vem enfrentando dificuldades
diante da crescente concorrência,tantonossmartphonesquanto nos modelos mais baratos.
A linha Lumia de smartphones era vista em geral como decisiva para o futuro da companhia,

Bloqueio de
iPhone é
questionado
HONG KONG

Concorrência. Sharp perdeu mercado para LG e Samsung
contrar novas formas de se capitalizar.Tambémprecisaconvencer os credores a refinanciar
suasdívidas.Em outubro,ela obteve um pacote de resgate de
US$ 4,4 bilhões junto a seus bancos para pagar dívidas de curto
prazo e evitar uma concordata.
Em dezembro, a fabricante de
chips Qualcomm fechou acordo
para investir até US$ 120 mi-

Apesar da nova linha mais cara, o
preçomédio devendados celulares Nokia em 2012 foi de € 31 em
2012, ante € 35 no ano anterior.

lhões na Sharp.
As fontes afirmaram que o
plano de recuperação da
Sharp está atrasado porque a
empresa ainda não conseguiu
propor estratégias de crescimento convincentes, e é improvável que o plano seja
anunciado antes de abril. A
Sharp se recusou a comentar
o assunto. / REUTERS

A batalha sobre as vendas de
iPhonesbloqueadoschegouagoraaHongKong,apósumaempresa de telecomunicações local
apresentar documentos legais
contra a Apple em um tribunal
nesta semana para contestar os
bloqueios dos aparelhos.
De acordo com os documentos apresentados pela unidade
da PCCW, a empresa de telecomunicações dominante em
Hong Kong, a operadora perdeu
alegadamente “centenas de milhões de dólares de Hong Kong”
porque o iPhone 5 não funciona
na sua rede de quarta geração.
A Apple está sendo criticada

listasestimamqueafatiademercado da Nokia nos smartphones
continua a ser de apenas 5%, e
que a companhia precisa protegersuaposiçãoemcelularesbásicos para sobreviver.
As vendas de celulares da Nokia caíram 21% em 2012, para €
9,44 bilhões, e as de smartphones caíram 50%, ficando em €
5,45 bilhões.
A companhia vendeu 4,4 milhões de modelos Lumia, entre
os quais o 820 e o 920, lançados
emnovembro,no quartotrimestre. Muitos analistas estimam
que a Nokia precisa vender mais
queodobro dessetotalpara convencer os investidores de que
sua estratégia para os smartphones está funcionando. / REUTERS

por suas políticas de bloqueio do
telefonenosEstadosUnidos,onde durante anos os iPhones vendidoseramconfigurados somente para operar com a rede da
AT&T. A maioria dos iPhones
nos Estados Unidos ainda são
vendidos bloqueados, limitando
a capacidade dos consumidores
de usarem o aparelho com diferentes operadoras, embora a
Applevenda agoratelefonesdesbloqueadosnosEUAporumpreço acima daqueles comercializados com um plano de telefonia.
Pedidos. Além do problema
dos bloqueios, a Apple enfrenta
umaoutradesconfiança emrelação ao iPhone 5. São insistentes
no mercado os rumores de que
ospedidosparaosmartphoneestão abaixo do esperado, o que estaria levando os fabricantes do
produto, como a Foxconn, a dispensarem empregados. /
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

