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AFundação Procon-SP infor-
mou ontemque notificará a
Unilever, dona damaionese
Hellmann’s, por veicular cam-
panha de publicidade que dis-
crimina o negro. Na propagan-
da, uma tribo de canibais vira
vegetariana após experimen-
tar amaionese oferecida por
umcaçador branco. A Unile-
ver diz não ter recebido a noti-
ficação. A empresa alega que,
em sua campanha, recorreu a
imagens consagradas dos
quadrinhos.

ABrasil TelecomParticipa-
ções teve prejuízo deR$ 29,6
milhões em2005, após per-
das deR$ 118,6milhões no
quarto trimestre, por causa
principalmente de ajustes ex-
traordinários realizados pela
nova administração da empre-
sa e pelo desempenho ainda
negativo da celular BRTGSM.
Em2004, a empresa havia
lucradoR$ 252,2milhões. A
unidade de telefoniamóvel
teve prejuízo deR$ 598,6mi-
lhões ao longo de 2005.

Mais informaçõesno site

ANewsCorp., domagnataRu-
pertMurdoch, terá umnovo
canal deTVnosEUAapartir
de setembro.O anúncio vem
ummêsdepois deTimeWar-
ner eCBSanunciaremque fe-
charão seus canaisWarner
Bros eUPNpara criar, emcon-
junto, oCW, que será o quinto
maior dopaís. A nova rededa
NewsCorp. será utilizada para
transmitir as cerca dedez
emissoras depropriedade do
grupoque ficaram fora da rede
apóso fechamento doUPN.

Do outro lado do Atlântico, Microsoft fechou acordo

Empresa também é acusada de abuso de poder

ACummins LatinAmerica re-
gistrou aumentode7,7%nas
vendas em2005, paraR$ 1,4
bilhão, anteR$ 1,3 bilhão no
anoanterior. A empresaprodu-
ziu emGuarulhos (SP) 70mil
motores, ante 61mil em2004.
O faturamento comasexporta-
ções de 13,2milmotores so-
mouUS$93milhões, umau-
mentode9,3%comparadoa
2004. Segundo aCummins, o
planode investimento deR$
150milhões iniciado em2004
será concluído este ano.

EUAprocessaramempresa

Omercadodeaviação pode
despencarmais de 50%este
ano, para cerca de800pedi-
dos deaviões para aAirbus e a
Boeing, deixandopara trás o
recordede2.057 pedidos re-
gistradosem2005, segundo
JohnLeahy, executivo da área
demarketing daAirbus. “Eu
acredito quenós ficaremos
nesse nível”, disse Leahydu-
rante a feiraAsianAerospace
emCingapura. Segundo ele, a
“Ásia continuará tendoummo-
vimentomuito forte”.

UEinvestigaaTelefónica

VendasdaCummins
aumentaram7,7%

Direitosautoraislevam
oGoogleàJustiça

Em tempo

MOTORES

Bélgica inovacomjornal
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NewsCorp. teránovo
canaldeTVnosEUA

BrasilTelecom
perdeR$30milhões
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Microsofttemnovaacusação
deconcorrênciadesleal
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MUDANÇA–BillGatesduranteaapresentaçãodosistemaoperacionalWindowsVista edanovaversãodoMicrosoftOffice, emsetembro

Grandes empresas – IBM, Nokia, Oracle – acusam grupo de Bill Gates de barrar competição
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AMicrosoft sofremais um ata-
que nas cortes européias. On-
tem, um grupo de empresas ri-
vais entrou com o pedido de
aberturadeinvestigaçãonaCo-
missão Européia, acusando a
Microsoft de concorrência des-
leal. O grupo é formado pela
IBM, Nokia, Oracle, Sun Mi-
crosystems e RealNetworks,
entreoutros.Paraessasempre-
sas, a Microsoft abusa de sua
posiçãodominantenomercado
e o exemplo maior seria o caso
do Office. Para o grupo, a em-
presa fundada por Bill Gates
“ameaçaimpedircompanhiase
consumidores a fazerem uma
escolha real”.
Com a utilização do Office,

as empresas alegam que não
conseguem operar em siste-
mas que estejam usando o pro-
grama.Aconcorrência,portan-
to, estaria sendonegada.Nase-
mana passada, a Microsoft
anunciou novidades para o no-
vo programa Office que estará
nomercadoembreve.Aqueixa
foientregueaoórgãodaUEque
seocupademedidasantitruste.
Pelo pedido, as empresas que-
rem que as autoridades euro-
péias “coloquemum fimàs prá-
ticasque fortalecemomonopó-
lio daMicrosoft e que aumenta
sua dominação domercado em
umaárea comprodutos já exis-
tentes ou anunciados”.
Esse não é o primeiro caso

contra a Microsoft. Em março
de 2004, a Comissão Européia
julgou que a empresa estava
abusando de sua posição no
mercado.SegundoaUE,ossof-
twares da Microsoft estão em
cerca de 90% dos computado-
res pessoais. O caso acabou
com uma pena de US$ 592 mi-
lhões contra a Microsoft, além
da obrigação de que a empresa
abrisse suas informações às
concorrentes.Aempresaainda
foi obrigada a pagar US$ 2 mi-
lhõesporcadadiaquenãocum-
priu a sentença. A Microsoft
apeloudadecisãoeocasoainda
está sendo debatido, principal-
mentequantoà formapelaqual
a empresa aplicará as sanções.
O problema é que a Micro-

softjáconseguiuacordosbilate-
rais com algumas das empre-
sasquehaviamsequeixado, co-
moaNovell. Para a empresade
BillGates,essaseriaumaprova
de que há espaço para acordos
sem que processos nos tribu-
nais sejam lançados. Para aMi-
crosoft,as rivaisestãousandoo
processo apenas para obter

vantagens.“Esperávamos
que, coma introduçãodeno-
vosprodutosquebeneficiam
os consumidores, alguns
competidores se queixa-
riam”, disse aMicrosoft.
Os concorrentes recla-

mam que a Microsoft não
permite que suas informa-
çõesproprietáriassejamdis-
tribuídassoblicençadecódi-
goaberto, comoadosistema
operacional Linux, o que re-
duz a interoperabilidade do
Windowsedeoutrosdeseus
produtos com esses progra-
mas.Isto,segundoosconcor-
rentes da Microsoft, é uma
barreira à adoção deles no
ambiente de empresas.
Outrareclamaçãoserefe-

re à recusa da Microsoft de
divulgar dados sobre os for-
matos usados no Office, co-
mo os textos do Word e as
planilhas do Excel. Recente-
mente, a empresa submeteu
os formatos à International
Standards Organization pa-
ratorná-lospadrãomundial.
● COLABOROU RENATO CRUZ

AMicrosoftenfrentapreocupa-
ções antitruste dos dois lados
do Atlântico. Nos Estados Uni-
dos,fechouumacordocomogo-
verno, num processo que havia
se iniciadoem1998. Inicialmen-
te, a empresa havia sido conde-
nadaa sedividir emduas, sepa-
rando sistema operacional
(Windows) de aplicativos (Offi-
ce). Em2001, a empresa obteve
umrecurso, emquecontinuava
a ser considerada culpada,mas
suspendia a punição. OWindo-
ws temmais de 90% de partici-
pação demercado.
No lugar de se dividir, a Mi-

crosoft foi impedida de amea-
çar ou intimidar fabricantes de
microcomputadores que insta-
lam produtos concorrentes em
suas máquinas e permitir a ri-
vaisumacessomaioraossegre-
dos doWindows, para que seus
produtos sejam inteiramente
compatíveiscomosistemaope-
racional.

Na Europa, a Microsoft ofe-
receu, no mês passado, abrir
partedocódigo-fontedoWindo-
ws, para evitar multas diárias
deaté€2milhõespordesrespei-
taraspenalidadesantitruste.O
código-fonte é formado pelo
conjunto de instruções de pro-
gramaçãoqueformamosoftwa-

re.Nossistemaschamadospro-
prietários, como o Windows e
outrosprodutosdaMicrosoft, o
código-fonteésecreto,enãopo-
de ser lido ou modificado pelo
usuário. Nos sistemas de códi-
go aberto, como o sistema ope-
racional Linux, o código-fonte
podesermodificadopelosusuá-

rios. Os programas de códi-
go aberto também são cha-
mados software livre.
A reclamação apresenta-

da ontem por IBM, Oracle,
Nokia e outras empresas é a
segunda investida dos con-
correntes contra a Micro-
soft em território europeu.
Emmarçode2004, aComis-
são Européia multou a em-
presa em US$ 592 milhões
por usar sua posição domi-
nante para competir de ma-
neiradesleal comoutrasem-
presas. A Microsoft recor-
reu da decisão. Como parte
dadecisão,eladeveriaofere-
cer a concorrentes protoco-
los, que são informações que
permitem que o software de
servidor de outros fornece-
dores funcionem tão bem
com oWindows quanto o da
Microsoft.Masadocumenta-
ção oferecida pelaMicrosoft
não foi suficiente. ●
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Emmarço de 2004,
aMicrosoft já havia
sidomultada em
US$592milhões

NOVA YORK

O serviço de busca de imagens
doGoogleviolaosdireitosauto-
rais da revista e site para adul-
tos Perfect 10 Inc., ao mostrar
as fotografias em tamanho re-
duzido.Essafoiadecisãodeum
juizfederalamericano,queveio
a público na semana passada.
No entanto, o Google provavel-
mente não será responsabiliza-
do por mostrar as principais
imagens do site do Perfect 10,
disseumjuizdacortedaCalifór-
nia na semana passada, ao dar
seuoveredictosobreoassunto.
Aordemdenãoexibirasima-

gensimpediriaoGoogledemos-
trar as fotos em tamanho redu-
zido – ao clicar sobre elas, o in-
ternauta temacesso aumaver-
são maior das mesmas. Mas a
decisão judicial não impediria o

Google de fornecer o link pa-
ra o site de origemdas fotos.
O juiz aceitouqueaspessoas
que clicam nas fotografias
não acessam imagens que o
Google armazenou em seus
computadores,mas linkspa-
ra o outros sites.
OGooglealegaquenãohá

nada de errado com o uso
das fotos pequenas. “Qual-
quersentençajudicialnãote-
rá efeito na imensa maioria
de imagens exibidas pelo
Google, afetará apenas as
queforemdepropriedadedo
Perfect10”,disseumadvoga-
do da empresa.
APerfect 10 planeja levar

mais evidências a plenário
na próxima quarta-feira que
comprovamaviolaçãodosdi-
reitosdarevistaporpartedo
site de buscas. ● REUTERS

Executivosnão
queremserpresidentes
Estudointernacionalapontaque
altoescalãoestámaispreocupado
comqualidadedevidaqPÁG.B24

BRUXELAS

A Comissão Européia (CE, ór-
gão executivo da União Euro-
péia) abriu uma investigação
contra a empresa espanhola
Telefónica por abuso de posi-
ção dominante no mercado de
banda larga da internet desde
2001. Segundo o organismo, a
empresa vem impondo a seus
concorrentes preços para
acesso à infra-estrutura, o que
os impedem de competir no
mercado a varejo.
OExecutivoeuropeuenviou
àoperadora espanholade tele-
comunicaçõesumafolhadeob-
jeções, o que não implica sua
culpabilidade, afirmaaComis-
sãoEuropéia, que tomaráuma
decisão quando receber a res-
posta de Telefónica.
Segundo as investigações

realizadas por Bruxelas, des-
de 2001, a diferença entre os
preços atacadistas cobrados
pela Telefónica a seus concor-
rentespelos serviços debanda
larga e as tarifas no varejo são
insuficientesparacobrirocus-
to do fornecimento destes ser-
viços no varejo. A CE explica
que, se a Telefónica tivesse
que pagar o preço que impôs a
seus concorrentes pelo aces-
so, teria registradoperdas sig-
nificativas.

MONOPÓLIO
ACE recorda que aTelefónica
é a única operadora que conta
com uma rede de banda larga
comcoberturaemtodaaEspa-
nha. Alémdisso, segundo o ór-
gão, os preços de varejo para a
banda larga no país são altos,
muito acima da média dos ou-

tros países europeus. Por
causa disso, o desenvolvi-
mento de infra-estruturas
alternativas naEspanha es-
tá atrás damédia européia.
Bruxelas diz que a expe-
riência em outros países
mostra que as ações das au-
toridadesreguladorasdian-
te dos abusos de preços po-
dem impulsionar a concor-
rência e levar a preçosmais
baixos.
A Telefónica tem agora
doismeses para apresentar
suas objeções ao relatório
daCE. Se, uma vez conheci-
dos os argumentos da com-
panhia, o Executivo da UE
confirmar suas conclusões
preliminares, poderá impor
à empresa uma multa por
práticas contrárias à livre
concorrência. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2006. Economia. B22.




