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A
bilio Diniz, con-
trolador do
maior grupo de
varejo do Brasil,
teve há alguns

anos um sucesso inusitado.
Com seu livro Caminhos e
Escolhas, que reúne um pou-
co de autobiografia com te-
mas como espiritualidade e
saúde, frequentou as listas
de mais vendidos do País,
dividindo espaço com no-
mes como o de Paulo Coe-
lho. Em cinco anos, o livro
já vendeu cerca de 230 mil
exemplares – num país on-
de qualquer autor que ven-
de cinco mil livros já é consi-
derado um sucesso. Agora,
o empresário quer repetir o
feito do livro em uma outra
área: a internet.

Na segunda-feira, ele lan-
ça oficialmente seu site. O
tema explorado na internet
será, claro, a qualidade de
vida – uma obsessão no dia
a dia de Abilio. “É como

uma sequência natural do li-
vro”, diz o empresário. “Sem-
pre quis fazer com que esse
assunto chegasse a todo mun-
do, ao povão, e acho que essa
será uma boa oportunidade.”

Para falar sobre saúde e
qualidade de vida, Abilio qua-
se se tornou um homem de
televisão. Convidado pela Re-
de Record, chegou a gravar
dois pilotos de um programa
que nunca foi ao ar. “Não deu
certo, eu não estava prepara-
do para isso. Agradeci o convi-
te e disse a eles: ‘Volto quan-
do tiver algo melhor para
apresentar’.”

Mas a ideia não saiu da ca-
beça. Durante um bom tempo,
ele preparou um enorme mate-
rial sobre o assunto, gravou
muitas horas de vídeo com
especialistas em várias áreas,
e chegou um momento em
que não sabia muito bem o
que fazer com todo o mate-
rial. O site (www.abiliodiniz.
com.br) foi a solução. “É a me-

lhor forma de darmos vazão a
todo esse material.” Segundo
Abilio, além da qualidade de
vida, o site terá também espa-
ço para algumas coisas do la-
do empresarial, principalmen-
te relacionadas a empreende-
dorismo.

Mas um dos temas que de-
ve ter espaço privilegiado é o
envelhecimento saudável. Aos
72 anos, com uma filha de três
anos e outro a caminho, Abilio
não esconde a preocupação
com o assunto. Obcecado por
esportes, tem o acompanha-
mento direto de dois profissio-
nais em suas atividades: Iri-
neu Loturco, bacharel em Es-
porte, e Herbert Lancha Jú-

nior, graduado em Educa-
ção Física com doutora-
do em Nutrição. “Sou o
cobaia deles. Eles vêm
com as novidades e tes-
tam em mim. Até agora,
tem dado certo.”

A obsessão pela saúde
contamina todo o Grupo
Pão de Açúcar. “Isso está
no meu DNA, e o meu
DNA está na empresa.
Portanto, é natural.” Abi-
lio afirma, no entanto,
que não há qualquer im-
posição para que as pes-
soas que trabalham lá
façam exercícios, e que
isso não é uma condição
para contratação ou para
ascensão dentro do gru-
po. Mas, perguntado se
há algum diretor gordo,
ele responde rápido:
“Não. Quer dizer, há
uma, mas já está emagre-
cendo. Por conta própria,
não por imposição.”

Essa filosofia, Abilio
pretende levar agora
também para o Ponto
Frio, a rede comprada
em junho por R$ 824,5
milhões e que recolocou
o Pão de Açúcar na lide-
rança do varejo brasilei-
ro. “Mas isso será feito
aos poucos.” O tempo, ao
que parece, não será o
inimigo. ●
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Facebook também foi atacado,
mas não chegou a sair do ar

Paula Pacheco

OBrasil,segundoestudodacon-
sultoria alemã Kleffmann
Group, é o maior mercado de
agrotóxicosdomundo.Olevan-
tamento foi encomendado pela
AssociaçãoNacional deDefesa
de Vegetal (Andef), que repre-
senta os fabricantes, e mostra
queessa indústriamovimentou
noanopassadoUS$7,1 bilhões,
ante US$ 6,6 bilhões do segun-
do colocado, os Estados Uni-
dos.Em2007,aindústrianacio-
nalgirouUS$5,4bilhões,segun-
doLarsSchobinger,presidente
da Kleffmann Group no Brasil.
OconsumocresceunoPaís,ape-
sardea áreaplantada ter enco-
lhido 2% no ano passado.

Apesardograndevolumede
recursosmovimentadospelain-

dústria no mercado brasileiro,
o consumo por hectare ainda é
pequeno em relação a outros
países.Deacordocomolevanta-
mento,ogastodoprodutorbra-
sileiro com agrotóxico ainda é
pequeno, se comparado a ou-
trospaíses.Em2007,gastou-se
US$87,83porhectare.NaFran-
ça, os produtores desembolsa-
ramUS$196,79porhectare,en-
quanto no Japão a despesa foi
deUS$851,04.Poressemotivo,
o presidente da consultoria
acredita que a tendência nos
próximos anos é que oBrasil se
estabilize na primeira coloca-
ção no consumo de agrotóxico.

O Brasil leva vantagem na
pesquisa por se tratar de um
país comgrandeárea cultivada
etambémpelotamanhodapro-
duçãoquesaidocampo.“OPaís
é o grande produtor de alimen-
tos do mundo, lidera pratica-
mente em todos os produtos
agropecuários”, comenta Ade-
mar Silva, presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso do Sul (Fa-
masul).

ParaSchobinger,oaumento
do consumo de agrotóxico traz
vantagens ao País. “Dessa for-
ma, é possível aumentar o ga-

nhodeprodutividade.Ousodes-
ses produtos facilita o controle
de pragas a que estamos mais
expostos por sermos um país
tropical”, explica.

NOVAS PRAGAS
Emparte, o aumento do uso de
agrotóxico temavercomosur-
gimento de pragas. Até seis
anos atrás, cita o executivo da
Kleffmann, não se falava, no
Brasil, da ferrugemda soja. Pa-
racombater aspragas, a indús-
tria corre atrás de pesquisas e

lança produtos nomercado.
“O aumento tem a ver tam-

bémcomocrescenteusodetec-
nologias no campo. Quanto
maisavançadoosistemaprodu-
tivo, maior o consumo de agro-
tóxico.Nestemomentoéimpor-
tante fazer umbalanço da rela-
ção entre risco e benefícios do
seu uso”, diz Luís Rangel, coor-
denador de Agrotóxicos doMi-
nistério daAgricultura.
SegundoSchobinger,háevo-

lução não apenas no combate a
novas pragas, mas nas diferen-

tesformasdeusaroagrotóxico.
No Brasil, tem crescido ano a
ano a utilização nas sementes,
em substituição à pulverização
das lavouras, o que costuma
causarmaisdanosaostrabalha-
dores e ao ambiente.

Apesar do uso crescente de
agrotóxicos no País, a relação
comos produtores continua di-
fícil, segundo o presidente da
Famato. “Os preços só caíram
cerca de 30% na safra de verão
porque os Estados Unidos,

grande mercado para essa in-
dústria,estãoemcriseeépreci-
so desovar a produção. Além
disso, tivemos duas safrasmui-
to ruins por aqui nos últimos
anos e a situação do produtor
ficoumais delicada”, diz Silva.

Ele acredita que a lua demel
devedurarpouco.“Bastaomer-
cado internacional se recupe-
rar para os preços subirem no-
vamente. A indústria tem esse

poder. É ela quem faz o preço.”
Na opinião de Luiz Cláudio

Meirelles, gerente geral de To-
xicologia da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), a liderança brasileira preo-
cupa. “São substâncias tóxicas
quesãoobjetodeaçãoregulató-
ria nomundo. No Brasil, temos
dificuldadedeaçãodecontrole,
faltaderecursoshumanosefal-
ta de laboratórios, enquanto a
velocidade de consumo avan-
ça”, detalha. Atualmente, há
cerca de 450 ativos usados na
produção de agrotóxicos regis-
trados na Anvisa e os pedidos
para a concessão demais licen-
ças não paramde chegar.

No início da semana, repre-
sentantesde64 indústriasasiá-
ticas, amaioria chinesa, se reu-
niu em São Paulo para conhe-
cermelhor as regras domerca-
dointerno.Foiaterceiraedição
da feiraChina-Brazil AgroChe-
mShow.

A segundamaior fabricante
de glifosato domundo, a chine-
saFuhua,planejamandarpara
o Brasil 30% das suas exporta-
ções a partir do ano que vem,
quando espera já ter os regis-
trosdaAnvisaparatrêsprodu-
tos . ●
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Umataque de criminosos digi-
tais derrubou ontem, por vá-
rias horas, o Twitter, serviço
demicroblogsmais popular do
mundo. Ele sofreu um ataque
de negação de serviço, em que
hackers fazem com que milha-
res de computadores acessem
um site ao mesmo tempo, dei-
xando-o inacessível no mundo
todo. Mesmo depois de voltar
ao ar, na tarde de ontem, o ser-
viço continuou instável.
“Trabalhamos duro para al-

cançar a estabilidade técnica e
estamos orgulhosos de nossas
equipesdeengenhariaeopera-
ções. Mesmo assim, o ataque
dehoje, emmassaedistribuído
globalmente, é um lembrete de
que existe muito trabalho à
frente”,escreveuBizStone,co-
fundador do Twitter, no blog
da empresa.
OFacebook,amaiorredeso-

cial do mundo, também sofreu
um ataque ontem, o que aca-
boucausandoproblemasinter-
mitentes de acesso.
Ofatodeumataquerelativa-

mente comum conseguir tirar
do ar um site tão conhecido
mostra como oTwitter ainda é
novo e vulnerável. O serviço se
tornoumuitopopular entre ce-
lebridades, empresas grandes
e pequenas e até mesmomani-
festantes no Irã.
“Eles claramente precisam

deumainfraestruturamaisfor-
teparaseremcapazesdeimpe-
dir esse tipo de ataque”, afir-
mouGrahamCluley, consultor
daSophos,empresaespecialis-
taemsegurançadecomputado-
res. O Facebook não chegou,
em nenhum momento, a ficar
totalmente fora do ar. Não se
sabe se os ataques foram coor-
denados pelo mesmo grupo de
criminosos virtuais.
“As pessoas tendem a que-

rer atacar esses sites muito fa-
mosos”, disse a analista Shelly
Palmer, diretora da Advanced
Media Ventures. “Você ficaria
surpreso ao saber quantos si-
tes de grandes empresas são
atacados diariamente.”
No começo da semana, aGa-

wker Media, dona do blog que
leva o seu nome e de outros,
também foi atacada.

BALEIA
Não é incomum o Twitter sair

doarporproblemasdeexcesso
de usuários.
Osresponsáveispelo site até

criaram um desenho de baleia,
mantida acimada água por um
grupo de pássaros, que colo-
cam na primeira página quan-
do o Twitter não está funcio-
nando.
Os usuários brasileiros até

começaramausar o verbo “ba-
leiar” como sinônimo de servi-
ço foradoar. SegundoaComS-
core, o Twitter teve 20,1 mi-
lhões de visitantes únicos nos
EstadosUnidosemjunho,com-
parados a 593mil visitantes no
mesmomês de 2008.

FACEBOOK
O Facebook, que tem mais de
200milhões de usuários, infor-
mou que ataques prejudica-
ram a qualidade do serviço de
algunsusuários.SegundoKath-
leenLoughlin, porta-vozdoFa-
cebook, não houve risco a da-
dosdosusuáriosduranteosata-
quesequeoacessofoirestaura-
doparaamaioriadosusuários.

“Continuamosamonitorara
situação para garantir que os
usuários tenhama experiência
rápidaeconfiávelqueelesespe-
ramdoFacebook”, disse Kath-
leen.
O site LiveJournal, serviço

de blogs e de diários online,
também informou ter sido alvo
deataquesdenegaçãodeservi-
çoqueduraramumahora.Cria-
do há uma década, o LiveJour-
nal vem perdendo popularida-
de nos últimos anos.
Nomês passado, dezenas de

sites americanos sul-coreanos,
incluindo os da Casa Branca e
da CasaAzul, do presidente da
Coreia do Sul, sofreram ata-
ques de negação de serviço,
iguais aos que sofreram os si-
tes ontem.
Os ataques de negação de

serviçonormalmentesãoreali-
zados por “botnets”, milhares
de computadores “zumbis”, in-
fectadosporvírus,quesãocon-
trolados a distância. ●
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Omercado girou US$ 7,12 bilhões e, apesar do avanço, lua de mel entre indústria e produtores deve ser passageira

Ataquesde
hackerscausam
panenoTwitter

OBSESSÃO- ‘Semprequis fazercomqueesseassunto (qualidadedevida) chegassea todomundo, aopovão’, dizAbilioDiniz

EMALTA-Asvendasdeagrotóxicoscresceram32%em2008

INTERNET

Site também
vai tratar de
temas ligados ao
empreendedorismo
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Preços só caíram
no Brasil por causa
da crise nos EUA,
diz federação
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Criminosos
normalente usam
computadores
zumbis
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