
O lado sombrio da
competição

A luta para
vencer leva
pessoas e
empresas
à excelência
e move o
capitalismo
- mas pode
também trazer
à tona o que
temos de pior
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odos querem ganhar. Apesar dos eufemismos criados pe-
lo discurso corporativo, a vontade de vencer, provar-se
o melhor e suplantar os rivais contínua sendo um dos
motores que empurram esse velho conhecido, o capita-
lismo, para a frente. Nem todos, claro, conseguem. A lu-
ta para entrar no grupo dos que vencem leva homens e
empresas à excelência — mas, quando passa dos limi-

tes, pode tirar o que cada um tem de pior. É quando surge o lado sombrio
da competição, aquele que rasga as regras em nome da vitória, Essa ten-
tação se manifesta de diversas formas e em qualquer atividade humana. É
o que leva esportistas a usar drogas que melhoram seu desempenho. Que
transforma músicos brilhantes em plagiados. Que faz corn que executivos
e empresários com centenas de milhões de dólares de patrimônio, como o
americano Ken Lay, da Enron, fraudem balanços para enriquecer um pou-
co mais. E, quando prospera na cúpula de uma empresa, cria um ambien-
te competitivo em que vale tudo para atingir as metas, aumentar as vendas
e engordar os lucros — até mesmo se dar bem à custa do concorrente.

Poucos assuntos são tão evitados pelas empresas quanto a espionagem
industrial. Ninguém quer falar sobre isso, e há dois motivos para esse ta-
bu. O primeiro, mais óbvio, é que ninguém quer admitir que bisbílhota as
atividades dos concorrentes. O segundo motivo assola as vítimas, que têm
medo de ser vistas como vulneráveis. Um estudo recente da consultoria
PricewaterhouseCoopers jogou luz sobre o tema. Um quarto das 3 400 em-
presas ouvidas em todo o mundo afirma ter sido vítima de espionagem de
companhias rivais. Estima-se que, apenas nos Estados Unidos, mais de 25
bilhões de dólares são perdidos a cada ano em ações de roubo de proprie-
dade intelectual. "Hoje há mais dinheiro em jogo, mais competidores e
mais gente querendo ganhar esse jogo sem se importar com as regras",
afirma Ira Winkler, uni dos principais consultores em segurança da infor-
mação dos Estados Unidos e autor do livro SpiesAmong Us ("Espiões en-
tre nós", sem publicação no Brasil). As empresas nunca estiveram tão ex-
postas, e a principal culpada é a tecnologia. A circulação de documentos
pela internet e a concentração de dados em servidores fazem com que os
riscos cresçam de forma exponencial, especialmente se comparados aos





tempos em que as informações tran-
sitavam pelos corredores das empresas em envelopes pardos
com o carimbo de "confidencial". Em março, num dos mais
rumorosos casos de espionagem dos últimos anos, a fabrican-
te de softwares americana Oracle, presidida por Larry Elli-
son, acusou a rival alemã SAP de invadir seus arquivos usan-
do as senhas de clientes e, assim, roubar milhares de docu-
mentos sigilosos. A SAP nega.

Escândalos de espionagem industrial costumam explodir
justamente em mercados instáveis, nos quais o que faz uma
empresa crescer é sua capacidade de inovar — e reagir rapi-
damente às inovações dos rivais. Em setores com esse perfil,
todas as empresas monitoram a concorrência. O desafio é não
cruzar a linha que separa a análise do crime puro e simples.
Um dos principais casos de sucesso legítimo é o da Motoro-
la. Nos anos 80, a companhia criou um departamento de in-
teligência competitiva e contratou um ex-agente da CIA. Jan
Herring, para administrá-lo. Com análises de pedidos de pa-
tentes, informações trazidas por vendedores e fornecedores e
conversas com executivos de concorrentes, Herring ajudou a
Motorola a atingir a liderança do mercado de celulares. O su-
cesso foi tão grande que companhias como Ford, Alcoa, Ko-
dak, Coca-Cola, Pfizer, Microsoft e General Electric pediram
ajuda a Herring para montar seus próprios departamentos de
inteligência competitiva. Claro, muitas empresas simplesmen-
te não resistem à tentação de cruzar a unha. Em abril, a equipe
de Fórmula l da Toyota foi condenada por copiar as planilhas
dos engenheiros da Ferrari. Dias antes, a equipe Red Buli acu-
sou a novata Spyker de roubar o projeto de seu carro.

Ambientes ultradisputados como a Fórmula l são o caldo
de cultura ideal para exacerbar o potencial do lado sombrio
da competição. O mesmo acontece em mercados divididos

por rivalidades históricas, em que duas em-
presas batalham por cada ponto de partici-
pação de mercado. Aqui, a habitual pressão
por resultados é potencializada, e as seme-
lhanças entre a guerra e o mundo dos ne-
gócios afloram — o inimigo precisa ser ba-
tido a qualquer custo. Poucas fazem o que
fez a Pepsi no ano passado, quando dois
ex-funcionários da Coca-Cola tentaram
lhe vender segredos sobre um lançamen-
to por 1,5 milhão de dólares. Os executi-
vos da Pepsi avisaram a polícia, e os ven-
dedores de segredos foram presos. Essa
é a exceção, e há diversos exemplos que
confirmam a regra. Em 2003, a compa-

I nhia aeroespacial americana Lockheed
Martin ganhou um processo em que acu-
sava a concorrente Boeing de ter espio-
nado seus planos de um projeto. As duas
disputavam uma licitação da Força Aé-
rea americana para fornecer foguetes

no valor de 20 bilhões de dólares. O Brasil conheceu um ca-
so explosivo, que simboliza o potencial da mistura de rivali-
dade exacerbada e personalidades competitivas, na disputa
entre o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e a Tele-
com Itália pelo controle da operadora Brasil Telecom. Em
2004, Dantas foi acusado de espionar seus sócios, concor-
rentes e membros do governo federal. O banqueiro, a execu-
tiva italiana Carla Cicco, então presidente da operadora, e ou-
tras 20 pessoas foram indiciadas no processo. Em setembro
do ano passado, o caso teve uma reviravolta. Funcionários da
Telecom Itália foram presos em Milão e revelaram, sob o be-
nefício da delação premiada, que a empresa forjara documen-
tos para incriminar Dantas no caso da espionagem.

Para evitar que seus segredos sejam descobertos pelos con-
correntes, as empresas inventam formas de se proteger e in-
vestem dezenas de milhões de dólares em mecanismos de se-
gurança. Ainda assim, homens e mulheres de negócios não
conseguirão vencer aquele conhecido tique: todos querem ga-
nhar. E para alguns, infelizmente, não importa como. •
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