
IMPORTAÇÕES

Muitos usuários não se importam
com divulgação de dados

● A importação de sardinha en-
latada no período de janeiro a
maio de cada ano (em tonela-
das) em um mercado consumi-
dor de 63 mil toneladas ao ano.

Privacidade ou lucro:
o dilema do Facebook
Pressionado por legisladores e defensores da privacidade, site tenta
resistir à tentação de vender os dados dos seus usuários para anunciantes

Disputa na
bilionária
indústria de
sardinhas
Simão, da novata Ampex, leva briga contra
os concorrentes ao Ministério da Justiça
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“O Facebook realmente
enfrenta um dilema neste
momento. Para ganhar seus
milhões de dólares da
publicidade, ele precisa ser
um site de relacionamentos
aberto. Mas o contrato social
com os usuários diz que ele é
fechado.”

Melina Costa

O ano de 2010 foi planejado em
detalhes pelo paulistano José
Eduardo Simão para marcar sua
volta ao setor de pescados. Com
uma trajetória de quase 40 anos
na área, o empresário passou os
últimos cinco afastado depois
de vender sua participação na
Gomes da Costa, fabricante de
conservas de peixes, para a espa-
nhola Calvo (o contrato de ven-
da incluía uma cláusula de não-
competição). Assim que a qua-
rentena se encerrou, Simão deu
início às operações da Ampex
Food Holdings, empresa que pas-
sou a importar sardinhas e atum
enlatados da Tailândia e distri-
buí-los sob a marca Beira-Mar pa-
ra varejistas como Walmart e
Pão de Açúcar. Parte dos produ-
tos é distribuída pela JBS, que
compra e revende os enlatados.

O que não estava nos planos
do empresário, porém, era a rea-
ção em cadeia que se seguiu à sua
iniciativa. Depois de apenas cin-
co meses no mercado, o modelo
de negócios adotado por Simão
deu origem a uma movimenta-
ção de concorrentes, pescado-
res e governo que resultou no au-
mento do imposto de importa-
ção das sardinhas enlatadas de
16% para 32%.

“Essa foi uma resposta direta à
nossa entrada no mercado”, diz
Simão. “Querem nos matar no
nascedouro. Com isso, o interes-
se é manter o duopólio do se-
tor.” Entre as cinco principais fa-
bricantes, há duas marcas líde-
res no setor de sardinhas enlata-
das: a Coqueiro, da americana
Pepsico, e a Gomes da Costa. Se-
gundo documento de 2009 do
Conepe (Conselho Nacional de
Pesca e Aquicultura), entidade
que representa as empresas de

conserva, a participação de mer-
cado da Pepsico era de 44,45% e
da Gomes da Costa, 39,7%.

A Pepsico nega que a participa-
ção dos líderes seja tão alta quan-
to revelada pelo Conepe, mas
não informa seus números. A Go-
mes da Costa foi procurada, mas
não concedeu entrevista, assim
como o próprio Conepe. No fim
da semana passada, Simão en-
trou com um processo adminis-
trativo no Ministério da Justiça
contra as duas rivais alegando
abuso de poder econômico por
obstrução de entrada no livre
mercado. O caso deve ser enca-
minhado à Secretaria de Direito
Econômico (SDE).

Origem. A disputa travada en-
tre os principais concorrentes
de um mercado de R$ 1 bilhão
teve início no ano passado, quan-
do o Ministério da Agricultura se
posicionou favorável à importa-
ção de três espécies de peixe da
Tailândia e sua classificação co-
mercial como sardinha. Foi essa
medida que possibilitou a estru-
turação das atuais estratégias da
Ampex. A autorização do gover-
no é contestada por companhias
do setor que alegam supostos
problemas de qualidade do pro-
duto tailandês. Segundo o minis-
tério, o caso está em análise e se-
rá alvo de consulta pública.

Em uma segunda frente, a in-
dústria – por meio do Conepe e
da Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação (ABIA)
– pediu a interferência do gover-
no para o aumento do imposto
de importação das sardinhas em
conserva. O pedido foi analisado
pelo Ministério da Pesca e enca-
minhado à Câmara do Comércio
Exterior do Ministério do Desen-
volvimento, que publicou o au-
mento do imposto para 32% no

início do mês.

Cadeia produtiva. A principal
justificativa para a mobilização
tanto das empresas como do go-
verno é o possível prejuízo da ca-
deia produtiva nacional de sardi-
nha que, segundo o ministério,
envolve 15 mil empregos. “Que-
remos evitar que os esforços do
governo para recuperar a susten-
tabilidade econômica, social e
ambiental da pesca da sardinha
nas regiões Sudeste e Sul do País
sejam colocados em risco”, diz
Fabiano Duarte Rosa, coordena-
dor de pesca industrial oceânica
do Ministério da Pesca. “Leva-
mos 50 anos para consolidar o
mercado produtor local. Pode
parecer um remédio amargo,
mas é preciso medidas enérgicas

contra qualquer iniciativa que
ameace esse equilíbrio.”

“Com esse modelo de negó-
cios baseado na importação, é só
ele (Simão) que ganha. Você aca-
ba financiando a Tailândia, en-
quanto no Brasil toda a cadeia
sai perdendo: o governo, a indús-
tria e os pescadores”, diz Edmun-
do Klotz, presidente da ABIA,
que tem o apoio de sete sindica-
tos de pescadores.

Simão contesta. “Sob esse ar-
gumentopatético não haveria co-
mércio internacional.” O empre-
sário alega que a quantidade de
sardinha importada é irrisória e
seria incapaz de ferir a indústria
nacional tão profundamente.
Nos cinco primeiros meses de
2010, a importação de sardinhas
em conserva somou 2,6 mil tone-
ladas (sendo que quase 70% foi
trazido pela Ampex). Trata-se
de um salto de 6.500% em com-
paração com o mesmo período
do ano anterior. Apesar do “sur-
to”, como classificou o Ministé-
rio do Desenvolvimento, a quan-
tidade ainda representa uma par-
te pequena do consumo interno.
No ano passado, o País consu-
miu uma média de 26 mil tonela-
das de janeiro a maio.

Boa parte do temor das empre-
sas e do governo está na tradicio-
nal disparidade entre os preços

de produtos locais e os trazidos
da Ásia. De modo geral, a preocu-
pação é que o setor de sardinhas
tenha o mesmo destino da indús-
tria calçadista nacional, que per-
deu espaço para as importações
chinesas.

“O modelo de negócios defen-
dido pela Ampex, conforme de-
clarações feitas à imprensa, ba-
seia-se na importação de produ-
tos de mercados em que a mão
de obra e custos de captura são
reduzidos. A Ampex quer se tor-
nar ‘a Nike do peixe’”, disse a Pep-
sico em e-mail enviado à reda-
ção. “Pela avaliação do próprio
Ministério da Pesca, as importa-
ções de sardinhas processadas
estavam chegando ao Brasil por
um preço muito baixo, não refle-
tindo os custos de produção ne-
cessários à fabricação desses en-
latados, o que causa surpresa a
todos. Como isso é possível, não
sabemos”, diz a empresa em ou-
tro trecho do texto.

Segundo o Estado apurou jun-
to ao varejo, os preços dos produ-
tos Beira-Mar para o consumi-
dor são cerca de 10% mais bara-
tos na comparação com as mar-
cas líderes Coqueiro e Gomes da
Costa. A Pepsico alega que essa
diferença chegou a 20% nos me-
ses de abril e maio, mas Simão
afirma que vende aos supermer-

cados por um valor apenas 6%
mais baixo. “Não tenho controle
das margens do varejo em cima
dos produtos”, diz. “Mas isso é
papo de protecionista. O proble-
ma é que a indústria não quer per-
der as margens astronômicas
que tem na sardinha.”

A discussão entre a Ampex e
os concorrentes acontece exata-
mente no momento em que o se-
tor reivindica a redução no im-
posto de importação de sardi-
nhas congeladas. Nos últimos
anos, as empresas têm consegui-
do importar a matéria-prima
com imposto de apenas 2% sob a
alegação de que o produto é trazi-
do apenas no período de defeso,
quando a pesca fica proibida e a
indústria nacional ficaria ociosa.
Para Simão, esse é mais um argu-
mento a favor de seu negócio. “A
indústria nacional não dá conta
de abastecer, sozinha, o merca-
do”, afirma.

Para tentar reverter o aumen-
to do imposto de importação e
manter as sardinhas tailandesas
na lista de importações brasilei-
ras, além do processo na SDE,
Simão protocolou requerimen-
tos e recursos em três ministé-
rios. “Se não conseguir uma mu-
dança, não poderei mais traba-
lhar com as sardinhas, apenas
com outros produtos”, diz.

● Dilema

Muitos membros do Facebook
protestaram indignados quando
a companhia anunciou em abril
um novo recurso que envia infor-

mações em massa sobre perfis
de usuários a companhias como
Microsoft, Yelp e Pandora – basi-
camente transmitindo seus hábi-

tos e informações afins pela in-
ternet. O recurso também levou
quatro senadores americanos a
pedir que o Facebook só transfe-
risse dados se os usuários con-
cordassem com isso mediante
um recurso chamado de opt-in
(opção de adesão).

Grande parte dos usuários, no

entanto, considera o assunto
sem importância. Foram poucos
os que desertaram do site. Dois
protestos mundiais “quit Face-
book” (saia do Facebook) gora-
ram por causa da baixa adesão.
Nas semanas seguintes ao início
da polêmica em torno do assun-
to, na verdade, a rede até teve um

acréscimo de 10 milhões de
membros.

Muitos usuários afirmam ter
noção de que alguns de seus hábi-
tos e gostos online chegarão a
anunciantes e marqueteiros.
Mas consideram que tudo isso
faz parte da “experiência de mí-
dia social”.

Jon Swartz/ USA TODAY

No momento que o Facebook se
aproxima rapidamente de 500
milhões de membros, ele se tor-
nou o assunto de conversa da in-
ternet. A vasta base de clientes
da gigantesca rede de relaciona-
mento social – equivalente ao
terceiro país do mundo, em po-
pulação – compartilha livremen-
te informações pessoais, modifi-
cando a maneira como muitos se
comunicam e a maneira como os
anunciantes os alcançam.

O presidente-executivo do Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, apos-
ta que quase não existem limites
para o que as pessoas comparti-
lharão e como sua companhia po-
de se beneficiar com isso. “Nos-
so incentivo é dar as pessoas os
controles precisos que elas que-
rem para que elas possam com-
partilhar o máximo de informa-
ção”, diz. “Cada vez mais pes-
soas querem compartilhar infor-
mações. É para onde o mundo
está indo.” Mas será que divulgar
informação demais de fato é
uma coisa boa?

Os sites de relacionamento so-
cial – o Facebook, em particular
– estão enfrentando uma onda
de investigações de suas políti-
cas de privacidade por parte de
consumidores, defensores da

privacidade e legisladores. Al-
guns congressistas americanos
preparam uma legislação para re-
gular a tática dos sites de acumu-
lar informações sobre consumi-
dores, e a maneira como essa in-
formação é usada para a publici-
dade direcionada. No mês passa-
do, o Facebook realizou uma co-
letiva à imprensa de mea-culpa
em que Zuckerberg pediu descul-
pas e a companhia revisou suas
reconhecidamente incômodas
políticas de privacidade em
meio a um feedback negativo de
usuários.

Anunciantes. As medidas ate-
nuaram algumas preocupações,
mas não aplacaram os defenso-
res de privacidade que veem um
conflito inevitável entre o tesou-
ro de dados de usuários do Face-
book e a tentação de vendê-lo a
anunciantes. “O Facebook está

no negócio de ganhar dinheiro,
não de proteger a privacidade”,
diz Nicole Ozer, diretora de polí-
tica de tecnologia e liberdades ci-
vis da União Americana para as
Liberdades Civis (ACLU, na si-
gla em inglês) da Califórnia do
Norte. “Essas últimas mudanças

tornaram-se a coisa certa para o
Facebook fazer em razão da pres-
são crescente de usuários e de
Washington.”

Para complicar as coisas, Zu-
ckerberg está enfrentando um
staff de 200 representantes de
vendas que desejam “monetari-
zar” as vastas informações pes-
soais de seus usuários, diz David
Kirkpatrick, autor do novo livro
“The Facebook Effect”.

O dilema do Facebook é com-
partilhado por outras empresas
online que estão pesando os be-
nefícios de partilhar informa-
ções pessoais de clientes com

anunciantes – mesmo que isso
signifique perder alguns deles
por preocupações com privaci-
dade. A prosperidade do Face-
book – seu futuro, talvez – depen-
de de ele colocar uma imensa
montanha de informações pes-
soais disponíveis aos homens de
marketing na busca de vanta-
gens numa guerra publicitária
online com o Google, diz Roger
Kay, presidente da Endpoint Te-
chnologies Associates.

Para o analista do Altimeter
Group, Jeremiah Owyang, o site
ainda precisa descobrir uma ma-
neira de continuar ganhando di-

nheiro com publicidade sem fe-
rir os contratos que tem com os
usuários.

Faturamento. Grupo de capital
fechado, o Facebook não revela
seus resultados financeiros, mas
fontes afirmam que o faturamen-
to total poderá superar US$ 1 bi-
lhão este ano, ante cerca de US$
550 milhões em 2009 e estima-
dos US$ 300 milhões em 2008.
O resultado seria impulsionado
as vendas são justamente os
anúncios de serviços autôno-
mos altamente direcionados,
que teriam respondido por US$
300 milhões a US$ 400 milhões
em 2009.

Representantes do Facebook
dizem que uma “combinação re-
lativamente rara de cliques” po-
de ter ajudado anunciantes a
identificarem pessoas que clica-
ram em alguns anúncios antes
de a companhia ter corrigido o
erro, há duas semanas. Mas a
companhia diz que é rotineiro fil-
trar dados de usuários procuran-
do padrões de comportamento
de seus membros. A intenção
não é localizar perfis previsíveis
que poderiam ser usados para
anúncios direcionados, mas pro-
mover o compartilhamento de
informação e auto-expressão
aprimorando e inovando o servi-
ço, diz Taylor. /TRADUÇÃO DECEL-
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Futuro. Pessoas querem dividir informações, diz Zuckerberg

Disputa. “Querem nos matar no nascedouro”, diz José Eduardo Simão, fundador da importadora de pescado Ampex
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