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Começou como estagiário e se tornou presidente Como tornar a inovação possível

Primeira pessoa Livros

O executivo Roger Ingold acu-
mula a presidência das opera-
ções da Accenture no Brasil e
na América Latina. Ele come-
çou a trabalhar na empresa há
28 anos e passou por diversos
setores até chegar ao atual car-
go, em 2004. Quando entrou co-
mo estagiário, a Accenture em-
pregava 30 pessoas em São Pau-
lo e 20 no Rio. Hoje são 8 mil
pessoas no País, a sétima opera-

ção mais importante para a em-
presa no mundo. Um dos pila-
res da Accenture, que realiza
consultoria em gestão, serviços
de tecnologia e outsourcing, é a
inovação constante. E manter
funcionários motivados é uma
das chaves para inovar, acredita
Ingold.

● Como foi sua trajetória de esta-
giário a presidente?
Desde que entrei na empresa,
passei por várias funções dife-
rentes. Cresci na área de varejo,
depois ganhei responsabilidade
na área de produto de consumo
e indústria. O importante é que
sempre me senti reconhecido,
às vezes até à frente do que eu
estava esperando. No nosso ti-
po de trabalho, você tem avalia-
ções em todo projeto do qual
participa. E isso é um motor
tanto de inovação, quanto de
motivação. Para manter a ativi-
dade, é importante ter o time
sempre energizado.

● Sua trajetória hoje talvez não
seja tão comum – o jovem ambi-
ciona logo a liderança, cresce na

carreira muito rapidamente...
A nova geração tem muita ansie-
dade de experiências novas. Os
jovens não querem ficar com o
mesmo cliente um ou dois
anos, querem ter certeza de
que estão crescendo, aprenden-
do coisas novas. É missão dos lí-
deres criar sempre esse frescor
de experiências.

● Como a Accenture inova hoje?
Investimentos em algumas no-
vas áreas, o que mantém o fres-
cor de nossa atividade. Esta-
mos, por exemplo, trabalhando
na chamada Connected Health,
sistema que consiste na criação
de um prontuário eletrônico do
paciente. Ele vai a um hospital
hoje e, se daqui a um ano, for
em outro, a 3 mil quilômetros
de distância, o médico terá aces-
so a todo seu prontuário eletro-
nicamente, o que vai gerar bene-
fícios médicos, econômicos e
de qualidade. Essa era uma
ideia muito cara, mas hoje a tec-
nologia permite que seja coloca-
da em prática. Em breve a novi-
dade vai chegar ao Brasil. / AIA-
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Cenário: Renato Cruz

Universidade condenada por pirataria
Fabricante de software ganha disputa na justiça contra empresa de ensino à distância controlada por grupo de universidades privadas

E ntre janeiro e setembro deste ano, a
Associação Brasileira de Empresas
de Software (Abes) recebeu 3.622
denúncias de pirataria. Cinco mil e

seiscentas empresas foram notificadas. Fo-
ram iniciadas 169 ações judiciais.

O caso da Rede Brasileira de Ensino à Dis-
tância é exemplar, pois somente uma peque-
na fração das denúncias acaba nos tribunais.
Segundo Antônio Eduardo Mendes da Silva,
coordenador do Grupo de Defesa da Proprie-
dade Intelectual da Abes, as ações normal-
mente correm em sigilo.

A empresa notificada costuma ter um pra-
zo de 30 dias para demonstrar que está em
situação regular. Normalmente os proble-
mas são resolvidos nesse período.

Silva alerta, no entanto, que as empresas
com irregularidades já cometeram crime de
pirataria, mesmo que o caso não termine na
Justiça. A multa pode chegar a 3 mil vezes o
valor da licença.

Em 2008, a administração do Stand Center
e 16 lojistas foram condenados por vender
software pirata, numa ação de R$ 7 bilhões,
no que foi, segundo a Abes, a maior ação judi-
cial nesta área do País.

O índice estimado de pirataria no País é
alto, de 56% em 2009, mas vem caindo. Nos
últimos cinco anos, diminuiu 8 pontos.

LUIS BARISON
DONO DO CENTRO DE ESTRATÉGIA
OPERACIONAL (CEO)
“Já trabalhei para quase todos os
grandes bancos e nunca levei
calote deles. Fui lesado logo por
instituições de ensino.”

FERNANDO FERREIRA
SILVA
ADVOGADO DA REDE BRASILEIRA DE
ENSINO À DISTÂNCIA
“Há provas frágeis no processo.
Mesmo assim, não acredito numa
mudança na decisão. O que
vamos fazer agora é tentar uma
indenização justa.”

Roger Ingold

São poucos os casos
que acabam nos
tribunais
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● Sociedade
A Rede
Brasileira de
Ensino à Dis-
tância perten-
ce a dez mante-
nedoras de
universidades
privadas de
vários
cantos do País.
Mas quatro
delas estão
para deixar a
sociedade.

Conhecido como um dos maio-
res pensadores de gestão e autor
de best-sellers sobre o assunto,
o indiano Vijay Govindarajan se
uniu ao consultor americano
Chris Trimble para mostrar co-
mo as empresas podem colocar
a inovação em prática. Eles mos-
tram que qualquer iniciativa, de
projetos simples a grandes em-

preendimentos, precisa de ser le-
vada adiante no momento certo
e com os recursos adequados pa-
ra que não se torne apenas pro-
messa. O livro também coloca
por terra mitos que cercam o te-
ma, como a ideia de que um gran-
de líder nunca falha ao inovar e
de que a inovação real acontece
de baixo para cima.

David Friedlander
Melina Costa

Depois de oito anos nos tribu-
nais, um caso de pirataria envol-
vendo universidades particula-
res de vários cantos do País se
aproxima da etapa final. Na se-
mana passada, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) condenou a
Rede Brasileira de Educação à
Distância a pagar uma indeniza-
ção milionária aos criadores de
um software de educação, que
foi distribuído a outras escolas
sem pagamento de licença.

Mais conhecida como Institu-
to Universidade Virtual Brasilei-
ra (UVB), a Rede Brasileira é
uma empresa que pertence a dez
mantenedoras de universidades
privadas, entre elas a Anhembi
Morumbi, de São Paulo, e a Veiga
de Almeida, do Rio de Janeiro.

Quem ganhou a ação foi o fa-
bricante de software Centro de
Estratégia Operacional Propa-
ganda e Publicidade (CEO). A
empresa vendeu o programa de
educação à distância para a Rede
Brasileira dez anos atrás, por R$
120 mil. Mais tarde, descobriu
que o produto fora distribuído
sem o pagamento devido, proces-
sou o antigo cliente, ganhou em
todos os tribunais e agora deverá
ser compensado. “Já trabalhei
para quase todos os grandes ban-
cos e nunca levei calote deles.
Fui lesado logo por instituições
de ensino”, diz Luis Barison, en-
tão dono da CEO, empresa que
não existe mais. Hoje, Barison é
sócio da Tabelião Digital, outra
empresa da área de tecnologia
da informação.

O valor da indenização ainda
será definido pela Justiça. Mas
deve ficar entre R$ 12 milhões e
R$ 51,6 milhões – valores sem as
correções e outros acréscimos.
Para fechar a conta, a Justiça pre-
cisa definir o número de cópias
ilegais distribuídas pela Rede
Brasileira, que pode chegar a 43,
segundo os advogados do escri-
tório Lazzareschi, que defende a
CEO. A quantidade final será de-
terminada por meio de perícia.

Multa. O valor da indenização
vai arder, mas podia ter sido
pior. A Justiça comum tinha defi-
nido R$ 360 milhões, quantia de-
pois confirmada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo. Para che-
gar a esse número, a justiça apli-
cou uma regra que diz o seguin-
te: quando não é possível deter-
minar o número de cópias ile-
gais, o preço do software piratea-
do deve ser multiplicado por 3
mil. O STJ, no entanto, enten-
deu que é possível definir a quan-
tidade de cópias ilegais e man-
dou fazer um novo cálculo.

A briga, agora, será entre o la-
do que deseja receber o máximo
possível e a ala que pretende de-
sembolsar o mínimo obrigató-
rio. Por conta disso, os números

apresentados por cada parte são
tão diferentes. Contando a mul-
ta e correção monetária, os só-
cios da CEO esperam receber
mais de R$ 150 milhões, segundo
seu advogado. Já o advogado da
Rede Brasileira, Fernando Fer-
reira Silva, do escritório MBSC,
acredita que ainda pode conven-
cer a Justiça de que foram distri-
buídas apenas três cópias irregu-
lares, o que resultaria no paga-
mento de uma indenização de
cerca de R$ 5,3 milhões.

A multa da Rede Brasileira foi
agravada, segundo a sentença do
STJ, porque além de distribuir
cópias sem autorização do fabri-
cante, a empresa mexeu na cena
do crime: o software comprado
da CEO tinha um rastreador que
foi inutilizado por um técnico da
Rede Brasileira. Como castigo
pelo que considerou “malícia”, a
Justiça mandou multiplicar o va-
lor da indenização por dez.

Alerta. Foi o rastreador que
alertou a CEO para a distribui-
ção de cópias sem autorização.
Em 2000, a empresa foi procura-
da pela Rede Brasileira para de-
senvolver o tal software de ensi-
no à distância. Segundo Luis Ba-
rison, proprietário da CEO, eles
combinaram que, se o produto
funcionasse, poderia ser adquiri-
do pelas universidades sócias da
Rede Brasileira. Fez até um orça-
mento, mas os demais pedidos
nunca chegaram.

“Eu tinha vendido um progra-

ma para ser usado em São Paulo.
De repente, o rastreador come-
çou a emitir sinais de que o sof-
tware estava sendo usado em ou-
tros Estados, sem que ninguém
tivesse pago por isso”, diz Bari-
son. Procurada por ele, a Rede
Brasileira afirmou que, por se-
rem suas sócias, as dez universi-
dades também tinham o direito
de usar o software.

A CEO então descobriu que o
software também havia sido dis-
tribuído a algumas outras empre-
sas e poderia estar sendo usado
numa parceria com uma rede de
ensino da Argentina, formada
por 33 universidades que passa-
riam a explorar o ensino à distân-
cia naquele país. “Não sei quan-
tas cópias eles fizeram, porque

desligaram o rastreador”, diz.
A Rede Brasileira nega que a

distribuição tenha atingido tal al-
cance. “Esse número de 33 uni-
versidades da Argentina jamais
existiu. A informação surgiu de
uma notícia sobre uma parceria
de ensino entre a Rede Brasileira
e um grupo de universidades ar-
gentinas. A venda do software
foi uma conclusão dessa notí-
cia”, diz Fernando Ferreira Silva.

Barison diz ter tentado um
acordo por quase dois anos an-
tes de recorrer à Justiça. Nos tri-
bunais, a Rede Brasileira chegou
a argumentar que os programas
distribuídos tinham sido desen-
volvidos por ela própria, mas, se-
gundo o STJ, não conseguiu com-
provar isso.

A Rede Brasileira foi a primei-
ra instituição de ensino superior
virtual a receber autorização do
MEC para funcionar. Das dez
universidades que fundaram a
empresa, quatro estão para sair
da sociedade. As seis que conti-
nuam foram procuradas pela re-
portagem, mas não se manifesta-
ram. Hoje, a Rede Brasileira tem
500 alunos em Belém e região.

“Há provas frágeis no proces-
so. Mas não acredito numa mu-
dança na decisão. O que precisa
ser feito agora é estabelecer o va-
lor da indenização”, diz Silva, ad-
vogado da Rede Brasileira. Para a
defesa, os valores pedidos pela
CEO são um exagero.“O sócio
da CEO fez dessa ação sua razão
de vida.”
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Presidente da
Accenture no Brasil e na AL

ROBSON FERNANDJES/AE

CAMPUS/DIVULGAÇÃO

● Disputa

Disputa judicial. Luis Barison, controlador da CEO: vitória em três tribunais e expectativa pela definição do valor que irá receber como indenização
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