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Googlequerdigitalizar livros
brasileirosparaoferecerbusca

http://link.estadao.com.br

Ogrupopetroquímico
Braskemregistrouem2005
um lucro líquidodeR$677mi-
lhões, 2%menorqueodoano
anterior.A receita líquidada
empresanoperíodocresceu
26%, chegandoaR$11,6 bi-
lhões.Segundo acompanhia, o
resultado“demonstra sua ca-
pacidadede lidarcomumcená-
rio adverso”, por causados
preços recordes danafta e à
valorizaçãodo real, que afetou
suasexportações.Opreçoda
nafta, principalmatéria-prima
dosetor, aumentouquase
30%noanopassado.

Informaçõescomplementares no site:

OgrupoCosanadquiriu aAçu-
careiraCorona, deRibeirão
Preto (SP), porR$398,6mi-
lhões.ACorona édonadas
usinasBonfimeTamoio, que
possuemcapacidadedemoa-
gemanual de6milhõesde to-
neladasdecana-de-açúcar. Os
ativosdaCorona incluemain-
da6mil alqueires de terras.
SegundoaCosan, onegócio
serápagopredominantemente
comrecursosdaoferta de
ações realizadaem2005na
Bovespa.ACosanassumirá
aindaumpassivo financeiro de
R$507,4milhões.

Amaior cadeia deTVem lín-
gua espanhola dosEUA, aUni-
vision, disse ontemquepode
se colocar à venda. Emumco-
municado, a empresa disse
que as alternativas emestudo
naempresa tambémpassam
pelo aumento docapital,me-
diante a venda deações ou de
ativosda companhia, ou por
umaaquisição estratégica.O
donodaNewsCorp., omagna-
taRupertMurdoch, já disse
ontemque sua empresa esta-
ria interessadaemumaeven-
tual compra daUnivision.

ProjetoGutembergépioneiro em livrosnarede

Serviço online OneCare concorrerá
com as empresas de antivírus

Serviços ganhamespaço

Ogrupo automotivo francês
PSAPeugeot Citroën regis-
trou em2005 um lucro líqui-
do de € 1,029 bilhão, queda
de 37,5%em relação alcança-
do no ano anterior. O fatura-
mento subiu apenas 0,3%,
para € 56,267 bilhões, ante €
56,105 bilhões no ano ante-
rior. O presidente do grupo,
Jean-Martin Folz (foto), cha-
mou os resultados de “medío-
cres”. “Os resultados não fo-
rambons”, disse. “Temos que
melhorá-los”.

Escolhidososjurados
brasileirosparaCannes
Dosnove indicadosparaofestival
desteano,apenasumjáfezparte
dojúri.qPÁG.B11

Cosancompraa
AçucareiraCorona

TECNOLOGIA Em tempo

Microsoftprepara
pacotedeproteção

CORREÇÃO

Responsável pelo serviço Google Books visita o Brasil e negocia com editoras locais

NEGÓCIOS

Braskemtemlucro
2%menorem2005

Rede Extra, do Grupo Pão de Açúcar, fecha acordo
com a operadora Hip Telecom para vender aparelhos

ONLINE-Marinucci, diretor daGoogleBooks, dizqueoserviçopodeajudareditorasavendermais

RededeTVUnivision
podeservendida

Diferentemente do publica-
do na reportagem “Fotogra-
fia digital, a revolução”, na
página B10 da edição de
5/2, a fábrica de filmes e
papéis fotográficos da Koni-
ca Minolta continua a fun-
cionar emManaus. O prazo
estabelecido pela matriz
para encerramento das ati-
vidades é março de 2007.

Telefoniavia internetchegaà
prateleiradosupermercado

Renato Cruz

O Google, gigante americano
dainternet,estámesmocomfo-
medeBrasil.Depoisdavisitaao
País de seus fundadores, Larry
Page e Sergey Brin, na semana
passada, está em São Paulo o
genovês Marco Marinucci, ge-
rente de Desenvolvimento de
Negócios doGoogle Books. On-
tem, ele fez uma apresentação
paracercade70 integrantesda
Câmara Brasileira do Livro
(CBL), no Instituto Goethe, pa-
ramostraraos editorese livrei-
rosbrasileirosseuserviçodedi-
gitalização e buscas em livros.
“Queremos lançar o Google

BooksembrevenoBrasil”, afir-
mou Marinucci, antes da reu-
nião.Ele acrescentouqueaem-
presa prefere anunciar o servi-
ço em grandes eventos do se-
tor. A Bienal do Livro de São
Pauloserárealizadade9a19de
março.
ForadoBrasil,oprojetorece-

beu críticas duras. “Houve um
certo problema de comunica-
ção”, disse oexecutivo. “Quere-
mos evitar que aconteça aqui.”
A Associação Americana de
Editoras Universitárias, que
reúne125 integrantes, chegoua
enviar uma carta ao Google ex-
pressandopreocupaçõescoma
possibilidade de desrespeito a
direitos autorais.
O Google Books busca con-

tratos com as editoras para ter
em seu banco de dados versões
digitais dos livros, que poderão
ser buscadas pela internet. “Só
mostramos cinco páginas por
busca:amaisrelevante,asduas
anteriores e as duas posterio-
res”, explicou Marinucci. “A
qualidade é bem baixa. Não se
trata de uma ferramenta para
ler várias páginas. Elas não po-
demser impressas,copiadasou
gravadas.”

O executivo afirmou que o
serviço deve ajudar a vender li-
vros. Nos Estados Unidos, ele
foi combinado com outros, co-
mo oMaps e o Local, paramos-

trar as livrariasmais próximas
do internauta, e o Froogle, de
comparação depreços de vare-
jistas da internet, para incenti-
var a compra online do livro.

Além disso, o Google mostra
anúnciosdetextonopédapági-
na do livro digital, caso seja do
interesse do editor, que recebe
metadeda receita geradapelos

cliques. Não há custo para o
editor.
Essa é a parte do projeto

para livros sob direito auto-
ral.OGoogleBooksmostrao
texto integral dos livros em
domínio público. Ele fechou
acordocomgrandesbibliote-
cas do mundo para ter aces-
so a esse tipo de texto. Para
os livros fora de catálogo,
mas que ainda não caíram
em domínio público, o Goo-
glemostra as bibliotecas em
que podem ser encontrados.
“Maisde 80%da informação
do mundo está offline”, afir-
mou Marinucci. A missão
corporativa do Google é “or-
ganizar a informação do
mundo e torná-la universal-
mente acessível e útil”.
O vice-presidente da

CBL, Bernardo Gurbanov,
afirmou, após a reunião, que
as primeiras impressões fo-
ram positivas. “O Departa-
mento Jurídico da CBL está
estudando o contrato e, se-
manaquevem,poderáofere-
cer um parecer aos associa-
dos”,afirmouGurbanov,que
édonodaLetraviva,queven-
deeeditalivrosemespanhol.
Eledisseque,apósosinalver-
de do Jurídico, planeja colo-
car no Google os livros que
edita.
Nareunião,oseditoresex-

pressaram preocupação
com questões de segurança,
por terem de entregar seus
livros a uma outra empresa.
Além disso, destacaram que
o sistema pode não ser inte-
ressante para livros de refe-
rência, como dicionários, ju-
rídicos e de receitas. ●
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VoIP

A telefonia via internet, que há
poucosanoseracoisademicrei-
ro, começaaconquistar espaço
novarejo.OExtraHipermerca-
dos, do Grupo Pão de Açúcar,
começou a vender em 10 de
suas lojas, nas cidades de São
Paulo,CampinaseRiodeJanei-
ro,oHipBox,aparelhoquecon-
verte voz em dados, para ser li-
gadoàconexãodebanda larga.
“Ainda não é uma explosão

de vendas, mas os consumido-
res estão procurando cada vez
mais o serviço”, explicou Paulo
Humberg, presidente da Hip
Telecom, operadora comquem
oExtra fechou acordo. “Omer-
cadoestáamadurecendomuito
rápido. As empresas pequenas
e médias, principalmente, es-
tão aderindomais rápido que o
esperado.”
Segundo a Hip Telecom, o

serviço permite reduzir os gas-
toscomligaçõesdelongadistân-
cia ematé 70%. Em2005, a em-
presa contava com cerca de 12
mil clientes e quer terminar o
ano com60mil. “Queremos ser
aprincipalempresadosegmen-
toem2009”,afirmouHumberg.
Não é tarefa fácil. O Skype, ser-
viço de telefonia via internet
mais conhecido do mundo, fe-
chou um acordo com a brasilei-
raTransit para oferecer núme-
rosbrasileiros.Asconcessioná-

rias de telefonia fixa – Telefôni-
ca, Telemar, Brasil Telecom e
Embratel – estão prontas para
entrar no jogo e defender sua
participação demercado.
A Hip Telecom já vende seu

aparelho na Blockbuster e no
Submarino, entre outros. No
Extra, a empresa colocou pro-
motores nos pontos de vendas,
para ajudar o consumidor a en-
tender o que é o produto. “Tem
muita dúvida”, disseHumberg.
“Queremsabersefuncionasem
banda larga.Depois que apren-
de,não larga.”ComoHipBox,o
clientepodeconectarumapare-
lho telefônico comum à inter-

net, sem ter que ligar o com-
putador.
Umdosplanosoferecidos

pela Hip Telecom, chamado
HipNetSãoPaulo Ilimitado,
dá direito a chamadas locais
ilimitadas para 39 municí-
pios do Estado, incluindo a
capital. A empresa também
lançou o cartão DDHip, que
permite chamadas nacio-
naise internacionais apartir
de qualquer telefone (fixo,
móvel ou orelhão), com pre-
çosaté50%menores. Inicial-
mente, ocartãoestádisponí-
vel na Grande São Paulo e
São José dos Campos. ● R.C.
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A Microsoft Corp. informou
que seu novo serviço de segu-
rançaemanutençãodecompu-
tadores chega ao mercado em
junho, por uma taxa de inscri-
çãoanualdeUS$49,95.Oservi-
çovaicompetircomoutrospro-
gramas que procuram prote-
ger o sistema operacionalWin-
dows, da própria Microsoft, de
ameaças online.
BatizadodeWindowsOneCa-
re Live, o serviço foi anunciado
no ano passado e está disponí-
vel para testes desde novem-
bro.Mas,aodivulgaropreçoea
data do lançamento, a Micro-
soft expôs dois aspectos-chave
da estratégia que usará para
competir com empresas como
McAfee,TrendMicroeSyman-
tec,queusaamarcaNortonpa-
ra o consumidor.
AMicrosoftdizqueoWindo-
ws OneCare incluirá proteção
antivírus, firewall (sistema que
impedeoacessonãoautorizado
deepararedeprivada,freqüen-
temente usado para impedir o
acesso a intranets), dispositivo
antiespionagem, recursos de
manutenção do PC, backup de
dados e mais assistência técni-
ca e atualizações gratuitas. De-

pendendodoperíododetem-
po, a taxa de assinatura
anual pode ser equivalente
ou até menor que o preço de
softwaresconcorrentescom
atualizações.“Aempresapa-
rece estar ‘visando agressi-
vamente’ a esses rivais”, dis-
se Paul Stamp, analista da
Forrester Research.
Porém, aocortejar os con-
sumidores com seu serviço
desegurança,aMicrosoften-
frenta um obstáculo psicoló-
gico que as outras empresas
não enfrentam – defeitos no
Windows e em outros pro-
gramasdaMicrosofttêmaju-
dado vírus e outras ameaças
online a se proliferarem.
“Oconsumidorprecisa to-
marumadecisão–devocon-
fiar na Microsoft quando
elesestão tendodificuldades
para proteger sua platafor-
ma?”,dizLaneBess,gerente-
geral de negócios ao consu-
midor daTrendMicro.
Mas a Microsoft, que tra-
balha separadamente para
reduzirosproblemasdoWin-
dows, percebeu que havia a
necessidade de um serviço
de assinatura com tudo in-
cluído para proteger e man-
ter os PCs do consumidor,
disseDennisBonsall, diretor
daWindowsOneCare. ●
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●●●Outras empresas da internet,
como Yahoo! e Amazon, também
têmprogramas de digitalização
de livros. Mas o pioneiro é o Pro-
jeto Gutemberg. Criado em 1971
porMichael Hart, oferece de gra-
ça e em formato digital 17mil li-
vros em domínio público. Em um
mês, são baixados quase 2mi-
lhões de livros. Osmais procura-
dos: ‘Alice no País dasMaravi-
lhas’, de Lewis Carroll, ‘Ulisses’,

de James Joyce, e ‘AMetamorfo-
se’, de Franz Kafka. Todos em
inglês.

Em entrevista ao ‘Wall Street
Journal’, em dezembro de 2005,
Hart reclamou: “Falei com oGoo-
gle um ano antes de seu grande
anúncio. Eles nos procuraram.
(...) Nos deixaram falar sobre tu-
do o que estávamos fazendo. Isso
aconteceu na sede do Google no
Vale do Silício. Nos deram um

almoço grátis e tudo. Forammui-
to gentis, masmuito orientados a
umplano de negócios. Numdeter-
minadomomento, eles nos leva-
ram até a porta. Então eu ouvi a
respeito [do Google Book Sear-
ch] aomesmo tempo em que to-
domundo.”MarcoMarinucci, do
Google, disse que é verdade a
parte do almoço: “A proposta de
criar bibliotecas digitais está na
origemdoGoogle”. ●

MÔNICA ZARATTINI/AE

●●● O serviço deVoIP (transmis-
são de voz pela internet) erme.
Phone, da operadora CMSWTe-
lecom, atingiu amarca de 150
mil usuários ativos e seu softwa-
re já foi baixadomais de 500mil
vezes. Umdos trunfos da empre-
sa é a capilaridade, que chega a
1.513 cidades brasileiras. Segun-
do o presidente daCMSWTele-
com,Orli Machado, essa é a
maior cobertura de uma empre-
sa deVoIP noBrasil.

Para garantir a cobertura, a

empresa firmou acordo compro-
vedores de internet presentes
nestas cidades. É na interligação
comos provedores que os usuá-
rios da rede podem fazer e rece-
ber ligações. Pessoas físicas são
93%dos usuários ativos.

“Muitas empresas ainda te-
mema segurança destes siste-
mas. Isso acontece porque os
usuários corporativos desconhe-
cemamaturidade tecnológica
das soluções de VoIP”, dizMa-
chado. ● ALEXANDRE BARBOSA

Partetécnica jánãoéo
essencialparaoemprego
Empresaspassamadarmais
atençãoavalorescomoobom
relacionamento.qPÁG.B12
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