%HermesFileInfo:B-15:20100601:

O ESTADO DE S. PAULO

TERÇA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2010

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br
Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

clayton.netz@grupoestado.com.br
EVELSON DE FREITAS / AE-3/11/2008

palmente transferência tecnológica”, diz Pascoal Ianonni, diretor da
Flexform. “Queremos uma participação de 30% nesse mercado.”

HOME CARE
“Mais dinheiro foi
desperdiçado do que
economizado com a tecnologia
da informação nos serviços de
cuidado com a saúde ”
Jeffrey Immelt, CEO mundial da GE
FALANDO EM TÓQUIO SOBRE A NECESSIDADE DE
INVESTIR EM EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O
TRATAMENTO DOS PACIENTES EM CASA

FINANÇAS

Hunter, a ferramenta
antifraude da Serasa

Defesa. Setubal e Moreira Salles alegam que valores envolvidos nas operações foram pouco expressivos

Setubal e Moreira Salles
fazem acordo com a CVM
erminou em acordo o
processo movido pela
Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)
contra os banqueiros
Roberto Egydio Setubal, presidente do Itaú Unibanco, e
Pedro Moreira Salles, presidente do
conselho de administração da instituição. Os dois empresários eram investigados pela suposta utilização de
informação privilegiada às vésperas
da operação que resultou na fusão do
Itaú e do Unibanco, na primeira semana de novembro de 2008.
De acordo com a autarquia, Setubal foi investigado na qualidade de
diretorpresidente,conselheirodeadministração e membro do bloco de
controle do Banco Itaú Holding Financeira por ter adquirido 40 mil
açõespreferenciais da ItaúsaInvestimentos S/A, então controladora do
Banco Itaú, em 23 e 24 de outubro de
2008, a pouco mais de uma semana
da divulgação do fato relevante que
anuncioua fusão,ocorrida no dia3 de
novembro daquele ano. Para encer-
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rarapendenga,Setubal apresentouproposta de pagamento de R$ 267,6 mil.
Esse valor equivale ao dobro do ganho
potencial obtido por Setubal nas operações questionadas pela CVM.
Jápara MoreiraSallesofim doprocesso saiu mais em conta, apenas R$ 150
mil, quantia que também deverá ser paga por Israel Vainboim e por Francisco
Eduardo de Almeida Pinto, seus homensde confiançano Unibanco emembros do conselho de administração do
ItaúUnibanco.Contraelespesavaaacusação de terem aprovado o aumento do
limite de recompra de ações que podiam ser adquiridas no âmbito do Programa de Recompra, para 40 milhões de
papéis, em 24 de outubro de 2008, mesma data da operação efetuada por Setubal. Conforme a CVM, nessa época “supostamente existia a intenção em promoverareorganizaçãosocietária queresultouna criação doItaúUnibanco Holding, em possível descumprimento ao
artigo 14 da Instrução CVM n.º 358/02”.
As propostas dos quatro envolvidos
para por fim à disputa foram aprovadas
pelo colegiado da CVM. Com isso, fo-

ram suspensos os processos que, após o
cumprimento das obrigações assumidas pelos acusados, serão extintos. Em
notaoficial, o ItaúUnibanco defendeu a
lisuradocomportamentodeseusexecutivos. Apresentando como pano de fundo o cenário macroeconômico no País
em outubro de 2008, em decorrência da
crise econômica internacional, o comunicado classifica a ação de cada um comoumadefesadiantedo ataqueespeculativo de que os dois bancos eram alvo
na ocasião, além de sinalizar sua confiança na recuperação dos mercados e
das ações do Itaú e do Unibanco.
A proximidade dos atos investigados
com a fusão também foi abordada no
texto. “Naquele momento, não havia
qualquer decisão sobre a associação entre os dois bancos, nem a certeza do que
poderia vir a ocorrer, até porque as conversasentreospresidentesdasduasinstituições já perduravam por mais de 15
meses”, diz o comunicado. “Os valores
totaisadquiridosforam poucoexpressivos e, até por não se tratar de investimento especulativo, as ações não foram
vendidas posteriormente.”

A Serasa Experian está lançando no
Brasil, o Hunter, um produto antifraude financeira desenvolvido na Inglaterra. Segundo a Serasa, só no mercado
online, as perdas provocadas pelas chamadas fraudes de subscrição, caracterizadas pelas informações imprecisas e
inverídicas, fornecidas para a concessão de crédito, chegam a US$ 4 bilhões
por ano. Criado em 1991, o Hunter utiliza regras de detecção para filtrar e destacar propostas potencialmente fraudulentas. O Brasil, naturalmente, não
está fora da ação dos fraudadores, diz
Ricardo Loureiro, presidente da Serasa
Experian. “Nossos estudos mostram
que 70% das empresas brasileiras já
foram vítimas de fraude”, diz.
CADEIRAS

Copa e Olimpíada
atraem parceiro italiano
A fabricante paulista Flexform resolveu tirar proveito das oportunidades
geradas por eventos do porte da Copa
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas,
marcadas para 2016. Uma das líderes
na fabricação de cadeiras para escritório, com faturamento de R$ 85 milhões
em 2009, mas sem experiência com
assentos de estádios, a empresa baseada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, se associou ao grupo italiano BericoPlastic para atender
a esse mercado. “Estabelecemos princi-

FINANCIAMENTO

Nova fornada de bolsas
na Fundação Estudar
A partir do segundo semestre, 24
estudantes brasileiros de graduação
terão seus cursos financiados pela
Fundação Estudar, criada pelos empresários Beto Sicupira e Marcel Telles, da InBev. Os novos bolsistas foram escolhidos por mérito entre
mais de 4 mil inscritos. Cerca de
30% deles são oriundos de escola
pública, mais da metade cursa engenharia e nove estão matriculados
em universidades americanas como
Brown, Illinois Institute of Technology, MIT, Princeton, Stanford e
Wharton. O processo seletivo para
bolsas de pós-graduação continua
em andamento e o resultado final
será anunciado em junho.
ANIMAIS DOMÉSTICOS

Virbac aposenta escovas
na limpeza de dentes
A Virbac, fabricante francesa de produtos para animais domésticos, vai
começar a produzir o Aquadent,
uma solução dental para cães e gatos, em sua fábrica de São Paulo. Trata-se de um líquido que dispensa a
escovação dos dentes dos animais.
“Vamos exportar o Aquadent para
outros países da América Latina,
como Argentina e Chile”, diz Ludmila Diez Aires, diretora de marketing
da Virbac. O grupo francês faturou
no ano passado R$ 1 bilhão em todo
o mundo.

TERCEIRIZAÇÃO

R$ 17 bi
é o faturamento anual do setor de
trabalho temporário no Brasil, segundo a Confederation of Private Employment Agencies (CIETT)

Empreendedorismo

Domínio de internet dá lucro de até 133.000%
Empresário comprou termo ‘portabilidade’ por R$ 30 e vendeu por R$ 40 mil; especialistas dizem que segredo é ter paciência para esperar valorização
PAULO PINTO/AE

Fernando Scheller

O empresário Ricardo Vaz Monteiro fez um investimento que
rendeumaisde133.000%emcinco anos. Em 2004, muito antes
de a palavra portabilidade entrar
para o vocabulário do brasileiro,
ele registrou o domínio do termo na internet com a extensão
.com.br – para isso, pagou R$ 30.
Cinco anos depois, com as empresas disputando clientes que
queriam mudar de operadora
mantendoonúmeroantigo,apalavra portabilidade ganhou valor. Em 2009, Monteiro vendeu
o domínio à Claro por R$ 40 mil.
A internet comercial no Brasil
completa 15 anos em 2010. Por
mais de dez anos, Monteiro trabalhou exclusivamente com domínios de internet. Com a Nomer, empresa que criou, assegurava os domínios a seus clientes
edepoisofereciaserviçosacessórios, como desenvolvimento de
site,espaçodeservidore endereços de e-mail. No fim de 2009,
ele se desfez da empresa, que foi
vendida a um concorrente. EmboraMonteironãoreveleoquanto lucrou ao ser incorporado, o
Estado apurou que a Nomer fatura R$ 2,5 milhões por ano, sendo pouco menos de R$ 1 milhão
somente com a “reserva” de nomes no ciberespaço.
Embora o mercado de domí-

Empresário de MS
pede R$ 100 mil por
Dilma.com.br
de Mato Grosso do Sul, comprou
há três anos o domínio www.dilma.com.br já pensando em capitalizar o aumento da popularidade da então ministra Dilma Rousseff. Agora, pôs a denominação à
venda por R$ 100 mil.
Maiolino diz ter recebido propostas para vender o domínio

por R$ 60 mil, mas prefere esperar por alguém que pague o preço cheio. Ele tem planos de montar um negócio de classificados
na internet. Para aumentar o número de visitas, registra termos
genéricos e direciona os visitantes para seu futuro site.
Além de “Dilma”, Maiolino
mantém também a propriedade
de termos como “airbags”, “teste
vocacional” e “sungas”. Ele diz
que o domínio que tem do primeiro nome da pré-candidata do PT
à Presidência recebe cerca de
500 mil visitas mensais.

nios no Brasil não tenha atingido
as cifras estratosféricas de grandes negócios dos EUA – onde o
nome “pizza.com” foi vendido
por US$ 2,6 milhões e o “business.com” saiu por US$ 7,5 milhões –, Monteiro diz que o segmento de nomes para sites cresce 30% ao ano no País.
Segundo o especialista – que
até escreveu um livro sobre o tema, chamado Escolha seu.com –,
as principais características de
um bom investidor em domínio
são a simplicidade e a paciência.
“O melhor é escolher um nome
simples e esperar que ele se torne valioso. Não adianta escolher
uma marca já conhecida, porque

isso configura a má-fé de vender
posteriormente para o natural
proprietário.”
Encontrar um bom conceito
não registrado e esperar que alguém se interesse por ele é o que
fazem profissionais que têm a
vendadedomínioscomoprimeira ou segunda carreira. “É uma
atividade de microempresas e
de home office, que exige pouco
investimento”, diz Monteiro.
Segundo Lauro de Lauro, empresário que comprou a Nomer
deRicardoVazMonteiro,areserva de domínios cresce também
entre pessoas físicas. Ele diz que
os nomes registrados com CPFs
já representam 46% dos 27 mil

● O empresário Walter Maiolino,

Monteiro conta que ainda gosta
de fazer suas apostas, especialmente nos domínios .com, dos
EUA,osmais valorizados.Recentemente, investiu US$ 2 mil no
site www.ringabell.com.br, que
tenta revender por US$ 15 mil.
No início. Até 1995, a internet

Portabilidade. Monteiro vendeu domínio de site por R$ 40 mil
clientes com sites ativos da Nomer. “Comprei a Nomer para
complementar o trabalho da
Dualtec, que atende grandes
clientes”, diz ele, referindo-se à
empresa que fatura R$ 12,5 milhões por ano.
Nos sites especializados em
domínios, a esperança de tirar a

sorte grande é alimentada por
blogs que anunciam negócios
polpudos:amaisrecente,quecircula sem a identificação do felizardo vendedor, dão conta da
vendadodomínio“imóveis.com.
br” por cerca de US$ 500 mil.
Apesar de ter vendido sua empresa de domínios, Ricardo Vaz

funcionava de maneira experimental no Brasil. Foi há 15 anos
que a rede mundial de computadoresvirouprodutopara“consumo” geral. Segundo Aleksandar
Mandic, um dos pioneiros deste
mercado, a disputa por bons nomes existe desde os “primórdios” da web no País.
Ele conta que o portal iG, lançado como “Internet Grátis”, só
foi possível pela compra do domínio, antes destinado à indústriagráfica.Oempresárioparticipou do lançamento do portal,
mas diz que não se lembra exatamente quanto o nome custou –
estimaquedevetersidoalgopróximo de R$ 200 mil.
Para Demi Getschko, do ComitêGestor de Internet (CGI),o
desenho do mercado brasileiro
dedomíniosevitouqueo“capitalismo selvagem” tomasse conta
do disputa por nomes. Para ele,
mais vale o serviço prestado do
que a denominação de um determinado site: “Altavista, Yahoo,
Google, Facebook e Twitter são
nomes criados na rede.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 01 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B15.

Eike Batista fala em parceria
com governo para banda larga
Natalia Gómez

O empresário Eike Batista, conhecido por seus investimentos
nas áreas de mineração e energia

via holding EBX, tem interesse
em entrar no setor de banda largapormeiodeuma eventualparceria com o governo. Segundo o
executivo, que participa ontem

do Fórum Exame, em São Paulo,
seriam necessários investimentosde US$ 10 bilhões para levar a
bandalarga de10 mega por R$40
a R$ 50 para todos os brasileiros.
Batista afirmou que o setor de
internet rápida é interessante
porque os custos unitários caíram muito nos últimos anos.
“Não seria tão custoso oferecer

internet a R$ 40 para todos. O
Brasil merece e necessita.”
De acordo com o empresário,
porém, ainda não existem estudos concretos e nenhuma proposta foi apresentada ao governo. Segundo ele, o governo teria
de contribuir para que o projeto
seja eficiente e isso poderia ser
feito por meio de uma Parceria

Público-Privada. Na visão do
empresário,osetordetelecomunicações está relacionado aos
negócios da EBX por tratar-se
de infraestrutura. “Acredito que
existe um grande potencial para
o uso da internet para educação
à distância no Brasil”, afirmou.
Questionado sobre os planos
da EBX de abrir capital, como

fez com suas subsidiárias, Batistaafirmou que nãohá necessidade porque a companhia está
“megacapitalizada”.
Na visão do executivo, a crise
na Europa não deve comprometer o crescimento do País porque apenas 10% do seu Produto
Interno Bruto (PIB) é oriundo
de exportações.

