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AUTOMÓVEIS

O banco português Banif está
de saída da hidrelétrica Santo
Antônio, do Rio Madeira (RO).
A empresa acertou a venda de
sua fatia acionária de 50,1% no
Fundo de Investimentos em
Participações Amazônia Ener-
gia, que detém 20% da conces-
sionária Santo Antônio Energia,
para o fundo de investimento
canadense Maple Leaf Finan-
cial Corporation. A informação
consta em processo em análise
no Cade. A venda da participa-
ção do Banif marca a saída de
todos os sócios originais do FIP
Amazônia Energia.

Banif vende fatia na
usina de Santo Antônio

O fundo Equity International
(EI), que tem entre os sócios o
bilionário Sam Zell, com-
pletou a venda de sua
participação na Gafi-
sa, zerando a fatia
de 2,7% ao longo
deste ano, de um
total de 23,4% que
detinha na empresa
desde 2007, quando
começou a se desfazer
do investimento. O fundo
realizou seu investimento origi-
nal na incorporadora brasileira
em 2005, em parceria com a GP
Investments.

O lucro líquido da Usiminas no
segundo trimestre recuou 62%

em relação ao mesmo tri-
mestre do ano passado,

para R$ 157 milhões.
No mesmo período
a receita líquida che-
gou a R$ 3,026 bi-
lhões, queda de

15,6%. Segundo a
companhia, o perío-

do entre abril e junho
continuou sendo desafia-

dor, principalmente por conta
das margens comprimidas, re-
sultado do aumento do custo
das matérias-primas.

O presidente da BMW, Norbert
Reithofer, afirmou ontem que
vê uma “alta probabilidade” de
a montadora alemã construir
uma fábrica no Brasil. Durante
teleconferência para divulgação
dos resultados da companhia
no segundo trimestre, ele disse
que os planos de estabelecer
uma fábrica no País estão se fir-
mando e que a decisão deve ser
aprovada pelo conselho fiscal
ainda este ano. O executivo res-
saltou que o Brasil é um merca-
do importante para a BMW. A
montadora divulgou que o lu-

cro líquido no segundo trimes-
tre mais do que dobrou ante o
mesmo período do ano passa-
do, chegando a€ 1,8 bilhão. Na
mesma comparação, a receita
cresceu 17%, chegando a€ 17,9
bilhões.

ENERGIA IMÓVEIS

Avançar na TV paga será
o desafio de Valim na Oi

Fundo do bilionário
Sam Zell sai da Gafisa

Sony fecha acordo de
compra da Sucker Punch

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A primeira década do século 21
foi marcada por uma explosão
em comunicações. Dados divul-
gados ontem pela União Interna-
cional de Telecomunicações
(UIT) indicam que já há quase o
mesmo número de celulares nos
países em desenvolvimento que
pessoas com acesso a banheiros.
No total, 97 países, entre eles o
Brasil, já têm uma penetração de
celulares superior ao total de
suas populações.

A entidade admite que as dife-
renças entre países ricos e po-
bres ainda são importantes. Mas
destaca que esse hiato tem dimi-
nuído. Ao final de 2010, mais de

2,6 bilhões de pessoas não ti-
nham acesso a um banheiro ou
sistema de esgoto em suas casas,
índice basicamente estagnado
naúltima década. No mesmo mo-
mento, 4 bilhões de pessoas nos
países em desenvolvimento ti-
nham um celular.

Ao final do ano passado, a taxa
de penetração do celular nos paí-
ses em desenvolvimento chegou
a 70%. Nos países ricos, essa ta-
xa havia sido atingida seis anos
antes.

Mas é a expansão que mais sur-
preende a entidade. Em 2002,
apenas dois países no mundo ti-
nham uma penetração da rede
de celulares para mais de 100%
da população. Oito anos depois,
são quase cem países. Em 17 de-
les, já há um celular e meio para
cada habitante.

Na África, quase metade da po-
pulação já tem um celular. Na
Ásia, dois terços dos habitantes
tem acesso à tecnologia. Nas
Américas, a média de penetra-
ção é de 94%. Na Europa, ela che-

ga a 117%.
O Brasil passou a ter mais celu-

lares que habitantes em 2010.
Em 2002, essa taxa era de apenas
20%. Segundo dados da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), havia 217,3 milhões de
acessos móveis no País em ju-
nho.

Internet. No caso da internet,
apenas 30% da população tem
acesso à rede. Mas a expansão é
considerada pela UIT como im-
portante.

No ano 2000, a penetração da
internet não passava de 1% em
72 economias. Uma década de-
pois, apenas seis países tem uma
taxa de 1%.

Em média, 21% da população
dos países em desenvolvimento

tem acesso à rede, um atraso
de dez anos em comparação
aos países ricos. A taxa é ainda
baixa. Mas ela representa um
aumento de 20 vezes na Áfri-
ca em uma década, passando
de 0,5% para 10%.

Nos países da ex-União So-
viética, a taxa subiu de 10%
em 2005 para 34% em 2010.
Na Ásia, a expansão foi de
3,3% em 2000 para 22,5% em
2010. Na Europa, a taxa de
acesso à Internet passou de
23% no ano 2000 para 67% em
2010.

O porcentual no Brasil é su-
perior à média mundial. Mas,
com pouco mais de 37% de
acesso da população à Inter-
net, o Brasil ainda está distan-
te da realidade da Europa.

Para a UIT, o maior desafio
é como fazer chegar essas tec-
nologias à população de 833
milhões de pessoas que vivem
nos 50 países mais pobres do
mundo. Nesses mercados,
são 280 milhões de usuários
de celulares.

No caso da internet, apenas
38 milhões de internautas
existiam ao final de 2010, 4%
da população desses países. A
taxa é bem inferior à meta da
Organização das Nações Uni-
das (ONU) de ter 10% da po-
pulação desses países conec-
tados.

SIDERURGIA VIDEOGAMES

97 países já têm
mais de um celular
por habitante

● O Brasil coleciona hoje mais
de 46 mil decisões transitadas
em julgado (que não cabem mais
recurso) no terreno do direito
eletrônico. A sentença contra a
Catho, por invasão de banco de
dados e cópia de currículos, foi a
segunda proferida no País em
que a Justiça detectou a prática
de concorrência desleal no mun-
do virtual. “E foi a primeira com
um valor de indenização tão re-
presentativo”, diz o advogado
Renato Opice Blum, especialista
em direito eletrônico. “Tenho co-
nhecimento de um caso seme-
lhante na França, envolvendo
empresas de classificados onli-
ne, em que o tema também foi
tratado como concorrência des-
leal.” A primeira decisão do gêne-
ro no Brasil envolveu uso indevi-
do de links patrocinados. “Com
isso, vamos derrubando aos pou-
cos a ideia de que a internet é
uma terra sem lei”, diz Omar Ka-
minski, presidente do Instituto
Brasileiro de Direito da Informáti-
ca. / N.O.
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Presidente da BMW vê ‘alta probabilidade’
de construir fábrica no Brasil

ERNESTO RODRIGUES/AE

Lucro da Usiminas
recua 62% no trimestre

A Sony Computer Entertain-
ment informou ontem que vai
adquirir a Sucker Punch Produc-
tions, desenvolvedora da fran-
quia inFamous, conforme a uni-
dade da Sony tenta expandir
seu portfólio de jogos de video-
game originais. A Sucker Punch,
sediada em Washington, possui
75 funcionários, segundo a
Sony. Detalhes financeiros da
operação não foram revelados.
O jogo de aventura da Sucker
Punch inFamous 2 foi o título
mais vendido em junho, de acor-
do com a empresa de pesquisas
NPD.

Sabrina Valle / RIO

Marcada para setembro, a posse
de Francisco Valim na presidên-
cia do grupo Oi foi antecipada
em um mês. Liberado da direto-
ria da Serasa Experian em Lon-
dres, o executivo desembarcou
no Rio na segunda-feira. Vai con-
centrar esforços na preparação
da empresa para avançar no mer-
cado de TV por assinatura.

A expectativa da empresa é de
que o projeto de lei que autoriza
operadoras de telefonia a atuar
no segmento seja votado no Se-
nado, sem surpresas, ainda este
mês.

A eleição de Valim foi formali-
zada pelo conselho de adminis-
tração na última quinta-feira,
com mandato fixado a partir de
1.º de setembro, mesmo dia do
anúncio da relação de troca de
ações do processo de simplifica-

ção societária do grupo.
A troca de comando pode aju-

dar a companhia a melhorar seu
diálogo com o mercado financei-
ro. A reação dos investidores da
Brasil Telecom foi ruim à rela-
ção de troca. Os papéis da BrT
amargaram perda de 12,30%.

“São variações momentâ-
neas”, minimiza um executivo li-
gado ao comando da Oi. Mas ou-
tra fonte da empresa acredita
que a companhia terá a difícil ta-
refa de reconquistar a confiança
dos investidores depois de suces-
sivas tentativas fracassadas de
reorganização societária.

Ambos admitem a possibilida-
de de contestações de minoritá-
rios na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) sobre os cálcu-
los da relação de troca. Mas não
apostam que isso trave o proces-
so de reestruturação.

“O mercado tem suas regras, a
CVM também. Foram seguidos
fielmente todos os mandamen-
tos de um processo complexo co-
mo este”, disse um deles.

James Meaney também foi for-
malizado como diretor superin-
tendente do grupo. / COLABOROU

MÔNICA CIARELLI

Justiça condena
grupo Catho por
roubo de dados
Empresa de recrutamento de executivos terá de pagar R$ 63 mi
por invadir ilegalmente base de dados de empresa rival na internet

Executivo deixou Serasa
Experian um mês antes
do previsto, para conduzir
mudanças na operadora
de telecomunicações

Para especialistas
em direito digital,
decisão é histórica

R$ 157

Densidade chegou a
70% nos países em
desenvolvimento em
2011, seis anos depois
dos países desenvolvidos

Espera. Marcelo Abrileri, presidente da Curriculum, denunciou a Catho em 2002

milhões foi o ganho
da siderúrgica
no segundo

trimestre

● Conexões

Naiana Oscar

A Catho, uma das maiores em-
presas de recrutamento de
executivos do País, foi conde-
nada a pagar uma indenização
de cerca de R$ 63 milhões por
prática de concorrência des-
leal. A empresa, comprada pe-
lo fundo americano Tiger Glo-
bal Management em 2006, é
acusada de invadir e copiar ili-
citamente informações de si-
tes concorrentes para aumen-
tar sua base de currículos e ofe-
recer seus serviços aos clien-
tes de outras recrutadoras.

A sentença foi emitida na últi-
ma sexta-feira pelo juiz Luiz Má-
rio Galbetti, da 33.ª Vara Cível de
São Paulo. Como é uma decisão
em primeira instância, a Catho
deve recorrer, como já fez numa
condenação anterior.

A ação foi movida em 2002 pe-
la concorrente Curriculum, que
também atua na contratação de
profissionais pela internet. Na
época, a história chamou aten-
ção pela forma como a fraude
veio à tona e pelas provas que
foram obtidas após a denúncia.

Em fevereiro de 2002, os pro-
gramadores da Curriculum, de
Marcelo Abrileri, detectaram
uma movimentação anormal no
site. Os clientes costumavam
pesquisar no máximo 500 currí-
culos por dia. “Mas vimos que
uma das empresas registrou nu-
ma segunda-feira mais de 63 mil
acessos”, lembra. A conta foi ime-
diatamente bloqueada e os técni-
cos da Curriculum conseguiram

rastrear o computador que fez
todas aquelas pesquisas.

Chegaram à maquina de Adria-
no José Meirinho, de 21 anos, ad-
ministrador do site da Catho – e

hoje, gerente de marketing da
empresa. Numa busca e apreen-
são, em que mais de 30 computa-
dores da Catho foram averigua-
dos, os peritos nomeados pelo
juiz confirmaram as denúncias.

Foram recuperadas trocas de
e-mails e conversas online entre
funcionários da Catho, em que
eles falam explicitamente em
“roubo” de currículos em sites
concorrentes. Os programado-
res da empresa chegaram a de-
senvolver um software que per-
mitia a cópia de milhares de
e-mails e currículos rapidamen-
te. O programa foi batizado inter-
namente de “rouba.phtml”.

Outras vítimas. As investiga-
ções mostraram que a Curricu-
lum não havia sido a única víti-
ma. A base de dados da Embratel
e do Guia Oesp também foram
invadidas pelos programadores
da Catho, além de outras duas
concorrentes, a Gelre e a Mana-
ger. Ambas processaram a em-
presa por concorrência desleal.

A Gelre foi a primeira a ganhar
a ação, em setembro do ano pas-
sado. A Justiça determinou o pa-
gamento de R$ 13 milhões como
indenização, mas a Catho recor-
reu e o processo segue tramitan-
do em segunda instância. A Ma-
nager retirou a denúncia em
2006, ao ser comprada pelo fun-
do Tiger, que havia acabado de
adquirir a Catho.

Tanto no caso da Gelre quan-
to, agora, no da Curriculum, o
juiz calculou o valor da indeniza-
ção com base no valor médio de

R$ 50 cobrado pela Catho para
divulgação de currículos no site.
Como a investigação constatou,
a cópia de 436.595 currículos da
base da Curriculum, a Justiça
chegou à indenização de R$ 21,8
milhões que, corrigida, passou a
R$ 63 milhões. O autor da senten-
ça concluiu que a captura de in-
formações feita pela Catho ser-
via “para aumentar a visibilidade
de mercado, com reflexo direto
nos lucros” da empresa.

“O laudo mostrou que não era
uma conduta isolada de um ou
outro funcionário mas de seus
superiores”, diz Abrileri, funda-

dor da Curriculum, em 1996.
Quando ele descobriu a fraude
em 2002, a empresa passava por
dificuldades por conta do estou-
ro da bolha da internet. “Espera-
mos nove anos pela decisão e
agora estou com a alma lavada.”

Na época, as investigações
constataram de fato que a cópia
de currículos era de conhecimen-
to do gerente geral da Catho,
Adriano Arruda, e do próprio pre-
sidente Thomas Case. Quando a
acusação tornou-se pública, em
2002, Case admitiu publicamen-
te que sabia das cópias, mas que
não as considerava ilegais. “Os

dados não gozam de proteção ju-
rídica. São públicos”, chegou a
escrever numa nota oficial.

Para a advogada da Curricu-
lum, Juliana Rosenthal a decisão
reforça o valor das informações
para uma empresa que atua na
internet. “Os dados são o patri-
mônio dessas empresas”, diz.

A Catho não quis comentar a
decisão porque disse não ter co-
nhecimento da sentença, uma
vez que o texto não foi publicado
no diário oficial. Arruda hoje é
CEO da empresa e Case investe
no mercado imobiliário, segun-
do fontes próximas a ele.

217,3 mi
de celulares era o total registra-
do pelo Brasil em junho, de acor-
do com a Anatel

4 bilhões
de telefones celulares estão ati-
vos nos países emergentes, en-
quanto 2,6 bilhões de pessoas
não têm acesso a banheiros e
sistema de esgotos

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




