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Depois de Equador e Venezuela,
Argentina quer limitar importação

ETHEVALDOSIQUEIRA

MADEINVENEZUELA–ApoiadoradeChávez, comcelular: aparelhoéproduzidopor chinesesnaVenezuela

COMÉRCIO EXTERIOR

Quempoderiaimaginarqueum
estudantede19anospudessese
tornar bilionário emcinco anos
com um site de relacionamen-
tos criado semmaiores preten-
sões,queeraquaseumbrinque-
do? Para surpresa do mundo,
esse é exatamente o caso de
Marc Zuckerberg, o fundador
do Facebook.

“Tudo começou em 2004,
quandoeuera alunodaUniver-
sidadeHarvard. Eu não tinha a
menor ideia de que o Facebook
seria um sucesso mundial, ao
lançar o site de relacionamen-
to, que era pouco mais do que
um brinquedo, mas que hoje
tem mais de 250 milhões de
usuários,70%delesforadosEs-
tadosUnidos”–contaMarcZu-
ckerberg,seucriadoreexecuti-
voprincipal(CEO),ementrevis-
taaestacoluna,nasemanapas-
sada, emSão Paulo.

O crescimento do Facebook
impressiona.Onúmerode seus
usuáriosdobrounoprimeirose-
mestre deste ano. A cada dia é
postado1bilhãodefotoseinseri-
dos mais de 10 milhões de ví-
deos no site. Cada usuário tem,
emmédia, 120 amigos. O índice
deutilizaçãoalcançaatualmen-
te a impressionantemarcade 5
bilhõesdeminutospordia.Osi-
te está disponível atualmente
em50idiomas, ehámaisoutros
40 emdesenvolvimento.

Conversar com esse garoto
famoso de apenas 25 anos nos
dá a sensação de que estamos
dialogando com um adolescen-
te,ougeek.Elegostadepergun-
tas diretas, específicas e objeti-
vas sobre oFacebook. Esquiva-
se com elegância de quase to-
das as questões mais profun-
das,que lhepeçamreflexão, co-
mo sobre o futuro da internet e
problemas como crimes ciber-
néticos ou riscos à privacidade.
Demonstra sempre otimismo
diante desses problemas, bem
como dos riscos de colapso ou
de congestionamento da rede
emescalamundial.

EstaéaprimeiravezqueZu-
ckerbergvemaoBrasil.Seuob-
jetivo é conhecer de perto o po-
tencial do mercado brasileiro,
cujosnúmeros o impressionam
quantoaocrescimentodainter-
net e das novas tecnologias, en-
treasgrandeseconomiasemer-
gentes.

GAROTO EMPREENDEDOR
Filho de um dentista e de uma
médica, Marc Elliot Zucker-
berg, nasceu em 14 de maio de
1984. Aos 20 anos de idade ain-
dacomoestudantedecomputa-
ção em Harvard, criou o Face-
book, em seu dormitório em
companhia de um colega de
classeedeumestudantevetera-
no – Dustin Moskovitz e Chris

Hughes. Desde adolescente, já
desenvolviaprogramaseaplica-
tivos, em especial alguns ga-
mes.

PorqueadenominaçãoFace-
book? A história desse nome é
simplesevemdeumadastradi-
ções de Harvard, que era a pu-
blicação anual de um diretório
de alunos com as fotos do rosto
decadaestudante, decadapro-
fessor e dos funcionários, co-
nhecido com o nome de Face-

book.Masatéquefosseescolhi-
doessenome,ositeeraconheci-
do apenas por “Harvard-
Thing”.

Nascido para estabelecer o
relacionamento de estudantes,
o Facebook se espalhou logo
poroutrasuniversidadesameri-
canas – como Stanford, Dart-
mouth,Columbia,Cornell eYa-
le–graçasaotrabalhodocofun-
dadorDustinMoskovitz.

IncluídopelarevistaTimeen-

tre As PessoasMais Influentes
do Mundo em 2008, na catego-
ria de cientistas e pensadores,
pelofenômenodoFacebook,ele
foi classificado em 52º lugar
num total de 101 escolhidos.

ALÇANDO VOO
Logo após a criação do Face-
book,Zuckerbergmudou-sepa-
raPaloAlto, naCalifórnia, com
Moskovitzeoutrosamigos.Ins-
talam-seemseuprimeiroescri-
tórionoverão,nocomeçodose-
gundo semestre de 2004.

Pergunto-lhe se ainda pre-
tende voltar a estudar emHar-
vard: “Gostariamuito de retor-
nar e terminar algum curso de
pós-graduação.Quemsabe, em
poucos anos, tenha condições
de retornar aos estudos acadê-
micos.”

NewsFeed foioprimeirono-
vo produto lançado dentro do
Facebook, em setembro de
2006, para mostrar aos seus
amigos o que cada um está fa-
zendo. Na sequência, surgiu a
Plataforma Facebook, desen-
volvida para permitir que pro-
gramadores criassem aplica-
ções sociais dentro do Face-
book.

Seu sucesso ultrapassou to-
dasasexpectativasedespertou
interesse incomum na comuni-
dade de desenvolvedores. Em
poucas semanas, numerosas

aplicaçõesforamcriadaseonú-
merodeusuáriosexplodiupara
muitos milhões. Hoje, existem
mais de 400 mil desenvolvedo-
resemtodoomundotrabalhan-
do em aplicações da Platafor-
maFacebook.

Uma versão dessa platafor-
ma, chamada Facebook Con-
nect, para aplicações sociais
emoutroswebsites, foi lançada
nodia23de julhode2008.Nove
meses antes,MarcZuckerberg
jáhaviaabertoumanova frente
de receitas comerciais, com o
Beacon, um sistema social de
publicidade e propaganda.

Marc Zuckerberg diz que,
por tudoque já aprendeucomo
modelo de negócio, “a propa-
ganda e o comércio eletrônico
são as duas grandes vertentes
não apenas do Facebook, mas
da própria internet”.

Emoutubrode2007,oFace-
bookvendeu apequena fatia de
1,6% de seu capital àMicrosoft,
por US$ 260 milhões. Por essa
venda,muitosanalistasestima-
ramovalordoFacebookemcer-
ca deUS$ 15 bilhões.

Para a revista Forbes, no en-
tanto, esse valor, parece exage-
rado. Seria mais razoável esti-
má-lo entre US$ 3 bilhões e
US$5bilhões.Comacrisemun-
dial, a fortuna pessoal de Zu-
ckerberg caiu abaixo de US$ 1
bilhão. ●

Renato Cruz

A onda de protecionismo cria-
dapelacrise internacionalatin-
giucomforçaavendadecelula-
resbrasileirosaoexterior.Ote-
lefone móvel é o principal pro-
duto de exportação da indús-
tria eletroeletrônica do País.
No primeiro semestre, a queda
nas vendas somouUS$ 674mi-
lhões, o que representaumare-
dução de 40% sobre os US$
1,123 bilhão faturados no mes-
mo período de 2008.
No começo do ano, Equador

eVenezuelaimpuserambarrei-
ras às importações que afeta-
ram os produtos brasileiros.
Agora, a Argentina, maior im-
portador de eletroeletrônicos
doBrasil, seguepelomesmoca-
minho. Na noite da quarta-fei-
ra, a CâmaradosDeputados da
Argentina aprovou um aumen-
tonos impostoscobrados inter-
namente, comuma taxa adicio-
nal de 17%e 38,5%.Osprodutos
fabricados na zona franca da
Terra do Fogo ficaram isentos.
“A tendência é exigirmos re-

taliação à Argentina”, afirmou
HumbertoBarbato, presidente
daAssociação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee).“Ogovernoprecisato-
mar medidas mais firmes, por-

que se não oMercosul não exis-
te. Comessapolítica de colocar
panos quentes, o Brasil só tem
perdido mercado.” A Abinee
tem no dia 17 uma reunião na
Argentina.
O primeiro país a impor bar-

reiras à importação foi o Equa-
dor.Porcausadeproblemasna
balança de pagamentos, o país
criouumasobretaxade35%so-
breoproduto importado, e sus-
pendeuumacordodoMercosul
com a Comunidade Andina,
que permitia aos celulares ven-
didos pelo Brasil entrarem no
país sem ter de pagar uma taxa
de 15%. Ou seja, o imposto de
importaçãosubiu, deumataca-
da só, de zero para 50%.
Oimpactonasvendasdetele-

fones móveis do Brasil para o
Equador foi feio. As exporta-
ções para o país caíram 76%,
passandodeUS$43milhõesen-
tre janeiroe junhode2008para
US$ 10milhões, segundodados
daAbinee.Asituação,noentan-
to, começou a ser revertida. O
governoequatoriano jávoltoua
isentaroBrasil da taxade 15%e
acena com uma suspensão da
sobretaxa para janeiro do ano
que vem. Segundo a avaliação
de alguns fabricantes, apesar
denocivoà indústriabrasileira,
oaumentonoimpostodeimpor-

tação do Equador está de acor-
do com as regras da Organiza-
ção Mundial de Comércio
(OMC).
A situação na Venezuela, no

entanto, é mais complicada. O
governo venezuelano está con-
trolando as importações de ce-
lulares por meio da Comissão
de Administração de Divisas
(Cadiv), que controla a libera-
ção de divisas para pagamen-
tosnoexterior.Aautarquiapas-
sou, desde o começo do ano, a
segurar os recursos necessá-
rios para as operadoras priva-
das pagarem a importação de
celulares.AMovilnet,controla-
da pelo governo, não enfrenta
asmesmas dificuldades.
O caso venezuelano combina

problemas na balança de paga-
mentos (causados pela queda
dos preços do petróleo nomer-
cadointernacional),políticaan-
ticapital estrangeiro e ambição
deatrairfabricantesinternacio-
nais. No Dia das Mães, o presi-
dente venezuelano, Hugo Chá-
vez, anunciou o lançamento do
Vergatario. Trata-se de um ce-
lular popular, produzidonaVe-
nezuela numaassociação entre
o governo venezuelano e a chi-
nesaZTE.Afabricante,chama-
da Vtelca, tem 85% de capital
venezuelano e 15% chinês.
O jornal inglês The Guardian

publicou que o nome do telefo-
ne é derivado de uma palavra
de baixo calão em espanhol, o
que foi negado por Chávez. Em

seu programa de TV, o presi-
dentedaVenezuelausouoVer-
gatario para ligar para a pró-
pria mãe. “Este telefone será
umsucessodevendasnãosóna
Venezuela,masnomundo”,dis-
se,emmaio.“Quemnãotemum
Vergatario não é nada.” O pre-
ço, subsidiado pelo governo, é
de US$ 15. No primeiro semes-
tre,asvendasdecelularesbrasi-
leiros para a Venezuela caíram
57%, passando de US$ 210 mi-
lhões paraUS$ 90milhões.
Ocasoargentinocomeçouco-

moumproblema de balança de
pagamentos também,mas logo
os empresários locais enxerga-
rama oportunidadede revitali-
zar a zona franca da Terra do
Fogo.Segundofontesdemerca-
do, existem naquela região so-
mentedoisfabricantesterceiri-
zados, semmarca própria, que
atendem a cerca de 1% da de-
manda do país, que está próxi-
ma de 10 milhões de aparelhos
por ano.

Na visão de alguns fabrican-
tesbrasileiros,asempresas ins-
taladas na região não serão ca-
pazes de suprir a demanda lo-
cal, oque farácomqueocelular
brasileiro seja substituído por
produto importado de outros
países. Outros acreditam que a
Argentina está interessada em
atrairfabricanteschineses.An-
tesmesmodamedidaprotecio-
nista, as vendas de celulares
brasileirosparaaArgentinadi-
minuíram 30% no semestre,
chegando aUS$ 318milhões.
Segundo Luiz Claudio Car-

neiro, diretor de Relações Go-
vernamentais da Nokia Brasil,
diante desse cenário, a alterna-
tiva encontradapelos fabrican-
tes brasileiros tem sido buscar
outros mercados. “Um acordo
entre o Mercosul e o Chile per-
mitiu que exportássemos para
o mercado chileno sem pagar
impostode importação”, exem-
plificou. ●
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FAMA–Aos25anos,MarcZuckerberg comandaempresabilionária

30% foi a queda
nas exportações de celulares
brasileiros para aArgentina no
primeiro semestre, em
comparação comomesmo
períodode 2008

57% foi a redução
nas vendas de celulares
doBrasil para a Venezuela
entre janeiro e junho

76% foi a diminuição
na receita de exportação
de telefonesmóveis
brasileiros para o Equador no
primeiro semestre

Hugo Chávez
lançou o
Vergatario, celular
de baixo custo
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




