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Telebrás quer
R$ 1,4 bilhão do
governo federal

● As exportações brasileiras de calça-
dos cresceram 10,8% em comparação
com o mesmo período de 2009
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● Abrangência

em US$
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Com a informatização
das empresas, o mun-
do do crime ficou mui-
tomais próximo dos es-
critórios do que antiga-
mente. Hoje, milhares

de ameaças, muitas delas grosseiras,
chegam às caixas de entrada de
e-mails corporativos, podendo cau-
sar mais danos do que aparentemen-
te sugerem. “Nos últimos sete anos,
houve um grande aumento do vaza-
mento de informações sigilosas pela
rede, como planilhas de custo e pla-
nos estratégicos”, afirma Renato Opi-
ce Blum, fundador do escritório pau-
lista Opice Blum Advogados Associa-
dos, um dos mais importantes da
América Latina, especializado em
fraudes eletrônicas.

O crescimento de problemas rela-
cionados a negócios no mundo vir-
tual é expressado em números. A
americana McAfee, empresa especia-
lizada em programas antivírus, esti-
mou que os custos dos crimes perpe-
trados via internet no mundo gera-
ram um prejuízo para as empresas
equivalente a US$ 1 trilhão em 2008.
No Brasil, não existem dados abran-
gentes, nem mesmo no âmbito do Co-
mitê Gestor da Internet. A Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban),
no entanto, afirma que os prejuízos
causados por fraudes chegam a R$
500 milhões por ano. Para proteger-
se desse tipo de ameaças, calcula-se
que apenas as empresas do setor fi-
nanceiro brasileiro gastam algo em
torno de R$ 1,5 bilhão anuais no com-
bate às fraudes virtuais.

Mas não são somente os grandes
negócios, como os bancos, os prejudi-
cados. Segundo uma pesquisa da Sy-
mantec, outra empresa de informáti-
ca especializada em programas anti-
vírus, as pequenas e médias empre-
sas da América Latina já gastam uma

média de US$ 23,4 mil por ano no com-
bate a fraudes eletrônicas. Desse total,
dois terços são destinados à proteção
de informações. “As pequenas e médias
empresas perceberam que perdem
mais dinheiro quando não protegem
adequadamente suas informações”,
afirma Opice Blum.

Quinze anos atrás, quando Opice
Blum formou o escritório de advocacia,
sua equipe se resumia a três advogados
e cuidava basicamente de contratos de
software e hardware. Atualmente, o es-
critório conta com 60 profissionais,
com demandas que vão desde crimes
comuns, como calúnia e injúria na inter-
net, até outros bem mais específicos,
como a quebra de sistemas por hackers.
A abrangência deles também aumentou
e seus processos ultrapassam as frontei-
ras brasileiras – pelo menos uma vez
por mês, Opice Blum viaja para os Esta-
dos Unidos para cuidar de casos em cor-
tes americanas.

Ainda melhor para Opice Blum e seus
associados, seu escritório tem aprovei-

tado essas oportunidades num merca-
do com escassa concorrência. Segundo
ele, ainda hoje poucos escritórios de di-
reito atentaram para a importância dos
crimes eletrônicos. “A formação tradi-
cional do advogado não contempla o
mundo digital”, diz. A situação começa
a mudar, porém. Hoje, o advogado dá
aulas sobre direito digital nos cursos de
graduação da Fundação Getúlio Vargas
e do Mackenzie e numa especialização
da USP. “A nova geração está buscando
mais aprimoramento na área”, diz.

Ao mesmo tempo, o interesse das em-
presas nacionais também está crescen-
do. “As filiais das multinacionais já tra-
zem a cultura da matriz”, diz. Um exem-
plo da postura mais ativa das empresas
é o interesse pelo seminário que Opice
Blum vai promover nesta sexta-feira
(27) sobre crimes eletrônicos e direito
digital, na Fecomércio, em São Paulo,
com o apoio da consultoria Pricewa-
terhouseCoopers Brasil. “Falta os fun-
cionários tomarem mais conhecimento
desses perigos”, afirma Opice Blum.
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AGU vai se
manifestar
sobre capital
estrangeiro
Alvo são empresas de internet com controle
internacional que produzem jornalismo

100
cidades devem ser anunciadas
hoje para receber
o plano de banda larga até
o fim do ano

● Impedimento
A Constituição define que brasilei-
ros natos, ou naturalizados há
mais de 10 anos, devem contro-
lar pelo menos 70% do capital
das empresas jornalísticas e de
radiodifusão

Karla Mendes / BRASÍLIA

A Telebrás quer ser capitalizada
em pelo menos R$ 1 bilhão para
colocar em prática o Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL),
programa do governo que pre-
tende levar internet rápida por
um preço acessível a todos os
municípios do País.

Segundo Rogério Santanna,
presidente da estatal, foi encami-
nhado ao Ministério das Comu-
nicações pedido de orçamento
no valor de R$ 1,4 bilhão para a
capitalização da empresa e exe-
cução de investimentos do PN-
BL. A informação foi dada on-
tem, depois da abertura do 2º Fó-

rum Brasil Conectado, que acon-
tece em Brasília até amanhã.

Desse total, R$ 600 milhões se-
rão investidos em 2010 e os ou-
tros R$ 800 milhões em 2011. Se-
gundo Santanna, a proposta que
será encaminhada ao Congres-
so, contudo, prevê a aprovação
de R$ 400 milhões para o ano
que vem, o que reduz para R$ 1
bilhão o orçamento imediato. A
liberação dos outros R$ 400 mi-
lhões estará sujeita à execução
do orçamento de R$ 1 bilhão.

“É difícil cumprir os R$ 600
milhões este ano”, admitiu San-
tanna. Segundo ele, os recursos

eventualmente não utilizados se-
riam postergados para 2011. A su-
plementação do orçamento des-
te ano, segundo ele, será encami-
nhada ao Congresso em outu-
bro. Os recursos para a capitali-
zação da estatal sairão dos co-
fres do Tesouro Nacional. Deve
ser divulgada hoje a lista das 100
cidades que, junto com 16 capi-
tais, serão os primeiros municí-
pios onde será implantado o PN-
BL até o fim do ano. “Na quinta-
feira, mostraremos a aplicação
dos critérios (de definição) e a
proposta das 100 cidades.”

Oi. O coordenador do Progra-
ma de Inclusão Digital do gover-
no federal, Cezar Alvarez, negou
as informações que têm sido vei-
culadas pela imprensa de que a
Oi seria a operadora do PNBL.
“É evidente que a Oi, com a capa-
cidade e a capilaridade que tem
de injeção de novos recursos,
tem um potencial de contribui-
ção para a democratização das
telecomunicações, em preço e
qualidade, num patamar diferen-
ciado.” Ele disse, no entanto,
que isso não torna a Oi a operado-
ra do plano. Alvarez reconheceu
que há “controvérsias fortes” en-
tre as diferentes empresas, mas
disse que há espaço para estabe-
lecer um patamar de diálogo.

Peso. “Empresas perdem ao não proteger informações”, diz Opice Blum

Empresas despertam
para os crimes digitais

Mês 2010 2009 2010/2009

Jan 142,7 mi 142,6 mi 0,1%

Fev 152,4 mi 137,5 mi 10,8%

Mar 128,4 mi 104,4 mi 23%

Abr 98,5 mi 84,4 mi 16,7%

Mai 105,5 mi 91,08 mi 15,9%

Jun 121,1 mi 119,45 mi 1,4%

Jul 152 mi 136,1 mi 11,6%

Total 904,2 mi 815,53 mi Var. 10,87%

Felipe Recondo
BRASÍLIA

A Advocacia-Geral da União
(AGU) prepara um parecer so-
bre a controvérsia que envolve a
presença de capital estrangeiro
em empresas de comunicação
brasileiras.

No cerne dessa controvérsia
está em discussão se portais de
internet, como o Terra, controla-
do pelo grupo espanhol Telefôni-
ca, estão abarcados pela restri-
ção prevista na Constituição no
seu artigo 222.

O debate, que está em anda-
mento, já foi tema de audiência
pública na Comissão de Ciência
e Tecnologia da Câmara.

Como o Congresso ainda não
definiu a questão e não dá sinais

de que a resolverá no curto pra-
zo, o parecer da AGU norteará o
debate.

E a grande dificuldade é justa-
mente estabelecer qual a exten-
são do conceito de empresa jor-
nalística.

A Consultoria-Geral da União
pediu e aguarda informações téc-
nicas ao Ministério das Comuni-
cações, ao Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil e à Casa Civil
que vão subsidiar a discussão ju-
rídica.

Constituição. O texto constitu-
cional define que a propriedade
de empresas jornalísticas e de ra-
diodifusão é privativa de brasilei-
ros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, ou de empre-
sas constituídas sob as leis brasi-
leiras e que tenham sede no País.

E estabelece que “pelo me-
nos” 70% do capital total e do
capital votante das empresas ne-
cessariamente pertencerá, “dire-
ta ou indiretamente”, a brasilei-
ros natos ou naturalizados há
mais de dez anos.

Outro caso que tem merecido
a atenção envolve ao jornal Bra-
sil Econômico, editado há menos
de um ano por uma empresa que
faz parte do grupo português On-
going.

O controlador da empresa, Nu-

no Vasconcelos, é português,
mas casado com uma brasilei-
ra, Maria Alexandra Mascare-
nhas Vasconcelos, que mora
em Portugal. Ela detém pou-
co mais de 70% do jornal.

Arquivamento. Na semana
passada, o Ministério Público
Federal em São Paulo solici-
tou o arquivamento da repre-
sentação protocolada pela As-
sociação Brasileira de Emisso-
ras de Rádio e Televisão
(Abert) e pela Associação Na-
cional de Jornais (ANJ) con-
tra o portal Terra.

O procurador da República
Márcio Schustershitz deu pa-
recer pelo arquivamento do
caso por entender que as res-
trições previstas na Constitui-
ção para os meios de comuni-
cação tradicionais não se apli-
cam para a internet.

De acordo com ele, por suas
características de “heteroge-
neidade, excepcionalismo e
globalidade”, as limitações
constitucionais não afetam
os sites de internet.

Denúncias. Em julho, as de-
núncias contra o portal Terra
e o jornal Brasil Econômico mo-
tivaram a audiência pública
na Comissão de Ciência e Tec-
nologia da Câmara.

Na ocasião, a Abert e a ANJ
argumentaram que a limita-
ção prevista na Constituição
deveria se estender para os
portais que produzem e edi-
tam notícias.

Na audiência, o consultor
da Abert, o advogado Gustavo
Binenbojn, disse que o princí-
pio constitucional deve valer
para todas as empresas jorna-
lísticas, não importa o veículo
usado para produzir e divul-
gar notícias.

Ricardo Pedreira, diretor
executivo da ANJ, por sua vez,
ressaltou que o que está por
trás da limitação imposta pe-
lo artigo 222 é a constatação
de que a mídia é um setor hoje
absolutamente estratégico,
daí a necessidade de se prote-
ger a soberania nacional e a
responsabilidade dos meios
de comunicação

Prazo. Santanna admite que será difícil para estatal gastar R$ 600 milhões neste ano

Estatal planeja gastar
esse valor até o próximo
ano para colocar em vigor
o Plano Nacional de
Banda Larga
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EMBALAGENS
Escassez de papel cartão
no fim do ano preocupa
As vendas de papel cartão cresceram
28% nos primeiros seis meses deste
ano no mercado interno. Esse resulta-
do é o melhor do setor em todos os
tempos: está 12% acima do obtido em
2008, superando a estagnação do ano
passado, quando as vendas aumenta-
ram 2%. “As indústrias de higiene e lim-
peza, de alimentos e de cosméticos,
consumidoras desse tipo de embala-
gem, estão bombando”, afirma Carlos
Aníbal Almeida, diretor executivo da
Unidade de Negócios Papel da Suzano,
maior fabricante do País, com 26% do
mercado de papel cartão. Boa notícia
para os fabricantes, o aquecimento da
demanda pode virar dor de cabeça pa-
ra empresas que usam o produto: pode
faltar embalagens no fim do ano. Os
estoques na cadeia produtiva, que tra-
dicionalmente equivalem a 40 dias de
produção, não passam de 20 dias.

CONSUMO
ClickOn chega a 400 mil
usuários em três meses
O site de compras coletivas ClickOn
recebeu a adesão de 400 mil usuários
em três meses de operação e prevê che-
gar a 1 milhão de clientes cadastrados
até o final do ano. O serviço, que reúne

ofertas diárias com descontos de
até 90% em restaurantes, acade-
mias, shows, cinema, entre outros,
vendeu em apenas 24 horas, por
exemplo, cinco mil vouchers de pi-
zzas da 1900 Pizzeria, de São Paulo,
quatro mil entradas de teatro e 800
ingressos de cinema. A boa aceita-
ção do consumidor ao serviço des-
pertou a atenção de investidores
internacionais. O alemão Klaus
Hommels, que investe em empresas
de internet como Skype e Facebook,
destinou um aporte de R$ 17 mi-
lhões na ClickOn, empresa idealiza-
da pelo empresário Paulo Humberg,
criador do Shoptime, serviço de ven-
da de produtos como eletroportá-
teis e utilidades domésticas pela TV
e internet.

PIRATARIA
Venda ilegal de software
atinge US$ 51 bi no mundo
Em 2009, a economia mundial per-
deu US$ 51 bilhões com a pirataria
de software. A informação foi divul-
gada por Juan Hardoy, diretor de
antipirataria da Microsoft na Améri-
ca Latina, durante o 30º Congresso
Internacional de Propriedade Inte-
lectual, encerrado ontem, em São
Paulo. Segundo ele, uma redução
de 10% na pirataria resultaria na
abertura de 600 mil novos empre-
gos no mundo. No Brasil, o comér-
cio ilegal somou US$ 2,25 bilhões
no período.

CELULOSE
Licença ambiental atrasa
fábrica da Veracel na Bahia
A Veracel, joint venture entre a sue-
co-finlandesa Stora Enso e a Fibria,
da Votorantim, aguarda a concessão
da licença ambiental para a planta-
ção de eucalipto numa área de 80
mil hectares, para dar início às obras
de sua nova planta de celulose, no
Sul da Bahia. A fábrica, na qual será
investido US$ 1,5 bilhão, deverá pro-
duzir l,5 milhão de toneladas de celu-
lose por ano, a partir de 2015. Se a
licença sair até o fim de 2010.
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