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O governo vai alterar a Lei de In-
formática para atrair investimen-
tos para a produção de compo-
nentes e softwares no Brasil. O
ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, Aloizio Mercadante, infor-
mou ontem que será feita uma
“revisão abrangente” da lei, que
do ponto de vista do governo, é

insuficiente perante os desafios
que o País tem nessa área.

A Lei de Informática concede
redução de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) pa-
ra as empresas que invistam um
porcentual de seu faturamento
em pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, a lei traz incentivos
apenas para empresas de hard-
ware. Mercadante disse que o se-

tor de software é importante por-
que gera muito valor agregado,
competitividade e exportação
de serviços.

Segundo o ministro, a Lei de
Informática atualmente é muito
mais um fator de isonomia entre
o polo industrial de Manaus, que
também recebe incentivos tribu-
tários, e o resto da indústria espa-
lhada pelo País do que propria-

mente uma lei de fomento aos
investimentos. “Nós queremos
mais ousadia nessa área, porque
há uma grande expectativa em
relação ao Brasil”, afirmou.

Segundo ele, o governo pode
direcionar as políticas de incenti-
vos fiscais para quem produzir e
investir no Brasil. Conforme pu-
blicou ontem o Estado, o gover-
no também prepara alterações

na chamada Lei do Bem para in-
centivar a inovação tecnológica
e possibilitar o acesso aos benefí-
cios da lei por mais empresas.

Foxconn. O ministro informou
ainda que haverá uma política de
desenvolvimento produtivo es-
pecífica para novos produtos, co-
mo os tablets. Segundo ele, es-
tão bastante avançadas as nego-
ciações com a empresa taiwane-
sa Foxconn para a produção de
iPads e iPhones no Brasil a partir
de julho deste ano.

A empresa negocia com o go-
verno incentivos fiscais e a facili-
tação de importações. Merca-
dante afirmou que serão necessá-
rios investimentos muito pesa-
dos para a produção dos compo-
nentes no Brasil.

Inicialmente, a fábrica fará
apenas a montagem dos produ-
tos da Apple, mas há o compro-
misso de passar a produzir com-
ponentes. “A proposta é uma in-
tegração vertical dessa indús-
tria. Essa será a primeira planta
no Ocidente”, declarou.

Sony nega novo ataque
à rede do PlayStation

Fernando Scheller

Você está achando que merece
há algum tempo um aumento de
salário. É sondado por uma em-
presa concorrente e pensa que é
a hora de ganhar o esperado rea-
juste. Essa estratégia, porém, po-
de ser perigosa: mesmo em tem-
po de falta de profissionais, as
empresas estão atentas aos fun-
cionários que só buscam recom-
pensa financeira. Segundo o vice-
presidente de pessoas e organiza-
ção da Braskem, Marcelo Aran-
tes, a contraproposta é improdu-
tiva. “Significa valorizar alguém
que pensa no dinheiro, e não na
carreira no longo prazo.”

Segundo consultorias em re-
cursos humanos, as razões para

uma mudança de emprego preci-
sam estar claras na mente do pro-
fissional – quanto mais alto o car-
go, mais estratégica é a decisão.
O diretor de RH da Lenovo para
a América Latina, Rodrigo Saez,
trocou a Pepsico pela empresa
chinesa há um mês. Por trás da
mudança, além do fator financei-
ro, estava a meta de comandar
uma operação regional, e não

apenas brasileira. “Era algo que
teria de esperar pelo menos dois
anos na Pepsico”, explica. “Além
disso, minha experiência era em
varejo. Achei importante migrar
para a área de tecnologia.”

Ao comunicar sua saída, Saez
não negociou para ficar na Pepsi-
co. Como diretor de RH, ele tam-
bém considera a contraproposta
um ato de desespero da empre-

sa. “Neste ponto, a pessoa já sal-
tou do barco. O importante é ava-
liar como chegou até este ponto.
O desafio das organizações é se
antecipar nesse jogo de xadrez,
perceber essa insatisfação.”

Para Marcelo Santos, da con-
sultoria Doers, mesmo que o pro-
fissional seja vital para a opera-
ção, a empresa deve evitar sobre-
valorizar um executivo em rela-
ção aos que permanecem em seu
quadro. “Quando um concorren-
te quer atrair alguém, vai ofere-
cer remuneração, chance de tra-
balho no exterior, oportunidade
de estudo. Muitas vezes, um exe-
cutivo pode economizar anos de
trabalho para uma empresa no-
vata no mercado”, explica San-
tos. “Neste caso, gastar R$ 2 mi-
lhões com ele sai barato.”

Jogo aberto. Existem, entretan-
to, formas de evitar que profis-
sionais sejam atraídos pelo can-
to da sereia dos altos salários. Pa-
ra Arantes, da Braskem, a defini-
ção clara das tarefas para o ano –
e da remuneração variável atrela-
da a elas – é uma maneira de ga-
rantir a transparência nas rela-
ções. “O próprio funcionário de-
fine seu desafio. Por isso, já sabe
de antemão qual será a recom-
pensa conforme as metas que

ele estabeleceu. É a chance de a
pessoa empresariar a carreira”,
explica o executivo. Com esse ti-
po de iniciativa, ele afirma que o
giro de profissionais nos 280 car-
gos de liderança de petroquími-
ca foi zero nos últimos 12 meses.

Tanto Saez quanto Arantes
concordam que, em um mundo
ideal, o funcionário deveria ter
abertura para comunicar uma
conversa com outra empresa an-
tes de receber uma proposta con-
creta. “É saudável ter um canal
aberto com o gestor. Mas, neste
caso, é preciso conhecer bem o
chefe. Muitas vezes, a pessoa
quer ser transparente, mas a ini-
ciativa pode ser encarada como
uma tentativa de leilão de salá-
rios”, aponta o diretor de RH da
Lenovo para a América Latina.

Para as consultorias, é impor-
tante que o trabalhador reflita so-
bre os prós e os contras do pro-
cesso seletivo no início das con-
versas. “Acontece o tempo todo.
Depois de três, quatro meses de
entrevistas e negociações, a pes-
soa desiste da vaga”, diz Renata
Lindquist, sócia-diretora da Ma-
riaca. Para ela, é importante que
o executivo seja seletivo sobre o
perfil de vaga que lhe atrai – as-
sim, mantém sua imagem em al-
ta também entre recrutadores.

● Tempo de mudar
Considere seu tempo de empre-
sa, a relação com o chefe, o pe-
ríodo sem promoções ou reajus-
tes, o clima organizacional e a
remuneração (fixa e variável)
recebida atualmente.

● Características da vaga
Além do aumento de salário, é
preciso considerar se a oferta
representa também um salto de
cargo e de desafios profissio-
nais a enfrentar.

● Processo seletivo
O processo de seleção para car-
gos executivos pode durar me-
ses. Reflita sobre a adequação
da vaga a seus objetivos profis-
sionais. Se a proposta não esti-
ver dentro de suas metas, desis-
ta o quanto antes.

● Conversas periódicas
Sem explosões ou exageros,
vale deixar sempre claro para
seu gestor as suas insatisfa-
ções e ambições. Assim, na ho-
ra de sair, não ocorrerá o desa-
gradável ‘fator surpresa’.

Na hora de sair, é melhor não
contar com uma contraproposta

Governo pretende alterar Lei de Informática
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Falha no Facebook
expõe dados
de usuários
Segundo a empresa Symantec, mais de 100 mil aplicativos
instalados pelos usuários permitem acesso a informações pessoais

MALORIE LUCICH
PORTA-VOZ DO FACEBOOK
“Nós apreciamos que Symantec
tenha levantado o assunto. Mas
nenhuma informação privada
pode ter passado para terceiros
e a maior parte desses tokens
expira em duas horas.”

Carreiras

Relação. Arantes, da Braskem: negociação além do dinheiro

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Informações pessoais coloca-
das nos perfis dos mais de 500
milhões de usuários do Face-
book podem ter sido acessa-
das por terceiros, incluindo
anunciantes. A descoberta foi
divulgada pela Symantec, uma
das mais importantes empre-
sas de segurança tecnológica.
O Facebook assumiu a falha,
mas negou a informação de
que teria permitido que dados
tenham sido vazados.

O vazamento ocorreria por
meio da aplicativos (apps) insta-
lados pelos usuários. No total,
mais de 100 mil aplicativos po-
dem ter aberto as portas de aces-
so dos perfis. O Facebook teria
assumido a falha e afirmado que
o problema já foi resolvido. Mas,
segundo a Symantec, o ideal se-
ria que as pessoas trocassem
suas senhas, caso queiram impe-
dir o acesso terceiros às informa-
ções, incluindo fotos e chats.

Levando em conta que mais
de uma pessoa instala cada um
desses apps, centenas de milha-
res ou mesmo milhões de perfis
podem ter sido infectados por
meio de uma “chave de acesso”
(token). Segundo a Simantec, a
contaminação não é proposital e
ocorria por causa do sistema e
do modo como eram instalados
os aplicativos.

“Os tokens de acesso seriam
como chaves extras garantidas
pelos usuários para o aplicativo
do Facebook. Os apps podem
usar essas chaves para realizar
certas ações em nome do usuá-
rio ou acessar o perfil. Cada cha-
ve seria associada a um certo nú-
mero de permissões, como ler o
mural e acessar o perfil de ami-

gos”, disseram os analistas Ni-
chant Doshi e Candid Wueest,
responsáveis pela descoberta.

Alteração. Para evitar novas
contaminações, o Facebook já te-
ria alterado a forma como são au-
tenticados os aplicativos instala-
dos na sua plataforma. Mas os
antigos, que já estejam nos per-
fis dos usuários, não poderiam
ser removidas, disse a Simantec.
Segundo a empresa, “as reper-
cussões do vazamento são am-
plas. Não dá para estimar com
segurança quantas chaves de
acesso já foram vazadas desde o
lançamento de aplicativos para
o Facebook, em 2007. Tememos
que esses tokens ainda estejam

nos arquivos de servidores ou se-
jam usados por anunciantes”. Pa-
ra os dois analistas da Simantec
que descobriram o problema,
“usuários que estiverem preocu-
pados podem alterar as suas se-
nhas de acesso”.

O Facebook respondeu às afir-
mações da Symantec, com quem
mantém contratos na área de se-
gurança, dizendo que não houve
vazamento. “Nós apreciamos
que Symantec tenha levantado o
assunto e trabalhamos com eles
para resolver o problema rapida-
mente. Mas, especificamente,
nenhuma informação privada
pode ter passado para terceiros e
a maior parte desses tokens expi-
ra em duas horas”, disse Malorie
Lucich, porta-voz do Facebook.

“O relato (da Symantec) tam-
bém ignora as obrigações contra-
tuais dos anunciantes e dos que
desenvolvem os aplicativos. Es-
sas normas os proíbem de obter
ou compartilhar informações
que violem a nossa política.” Es-
ta não foi, porém, a primeira vez
que o site foi alvo de reclama-
ções de vazamento de informa-
ções de seus usuários. Rede. Facebook, criado por Mark Zuckerberg, tem hoje mais de 500 milhões de usuários

Razões para troca de
emprego devem ir além
do dinheiro; muitas vezes,
a sonhada negociação
financeira pode não vir

TÓQUIO

Uma medida de segurança adota-
da pela Sony tornou o site do
PlayStation indisponível no Ja-
pão. A companhia fez o anúncio
após uma reportagem da agên-
cia Bloomberg afirmar que o site
saiu do ar em um ataque hacker.

A Sony usa o site para atualizar
o público com informações so-
bre o ataque a seus servidores,
que comprometeu informações
pessoais de mais de 100 milhões
de usuários da PlayStation
Network.

O site é separado da rede, que
está fora do ar desde 19 de abril.

Uma reportagem anterior da
agência, afirmando que hackers
haviam atacado o blog do PlayS-
tation, era incorreta, disse o por-
ta-voz da Sony, Dan Race. “Notí-
cias da mídia afirmando que o
site americano PlayStation.com
e o blog estavam parcialmente
desativados por causa de hac-
kers são falsas”, afirmou. “Insta-
lamos uma nova medida de segu-
rança que tornou os sites tempo-
rariamente inacessíveis para cer-
tas regiões fora dos EUA.”

O serviços do site do PlaySta-

tion ainda estão desativados no
Japão, disse Race, acrescentan-
do que a Sony está trabalhando
para trazê-los de volta o mais rá-
pido possível. Na terça-feira, a
empresa havia dito que esperava
restaurar a rede online do PlayS-
tation até o final deste mês.

Um porta-voz da Sony no Ja-
pão disse também que a empre-
sa ainda não havia recebido ne-
nhuma informação sobre uso ile-
gal de informações roubadas dos
usuários. Informou ainda que a
empresa continua sua investiga-

ção sobre o ataque de hackers
que fez com que a empresa desa-
tivasse a rede em 20 de abril.

A Sony recebeu muitas críti-
cas em relação à condução desse
processo. Apesar de a rede ter si-
do desativada em 20 de abril, só
no dia 26 os usuários foram co-
municados do ataque dos hac-
kers. No mês passado, advoga-
dos americanos iniciaram pro-
cessos contra a empresa em no-
me de usuários que supostamen-
te teriam tido seus dados viola-
dos. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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