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1.Pesquisas mostram que
as pessoas simplesmen-
te deixam de visitar um
site com a mesma fre-

quência se sua navegação for 25
centésimos de segundo mais
lenta que a apresentada por um
concorrente.

2.Quatro de cada cinco
usuários desistem de
esperar se um vídeo
na internet tem a sua

exibição prejudicada pela lenti-
dão no carregamento.

Rapidez nos smartphones
vira alvo de investimentos

PRESTE ATENÇÃO

Herdeira perde
disputa bilionária
com o Bradesco
Lia Maria Aguiar, uma das três filhas do fundador do banco,
pedia a anulação de uma venda de ações feita pelo pai há 30 anos

Steve Lohr
THE NEW YORK TIMES

Lembra-se de quando estáva-
mos dispostos a esperar alguns
segundos até que o computador
respondesse a um clique num si-
te ou ao pressionar de uma tecla?
Atualmente, um intervalo de me-
ros 4 décimos de segundo – lite-
ralmente, o tempo de um piscar
de olhos – é considerado tempo
demais, de acordo com o que des-
cobriram os engenheiros do
Google. Esse atraso quase imper-
ceptível leva as pessoas a faze-
rem menos buscas.

“Inconscientemente, nin-
guém gosta de esperar”, disse Ar-
vind Jain, engenheiro do Google
que atua como mestre da veloci-
dade na empresa. “Cada milési-
mo de segundo conta.” O Goo-
gle e outras empresas de tecnolo-
gia estão embarcando numa no-
va busca pela velocidade, desa-
fiando profissionais como Jain a
tornar o veloz ainda mais rápido.

O motivo: os smartphones e
tablets, famintos por dados, es-
tão criando frustrantes engarra-
famentos digitais enquanto as
pessoas baixam mapas, trechos
de vídeos com melhores momen-
tos do esporte, notícias ou reco-
mendações de restaurantes. A
concorrência pelo título de mais
rápido é acirradíssima.

As pessoas simplesmente dei-
xarão de visitar um site com a
mesma frequência se a sua nave-
gação foi mais do que 25 centési-
mos de segundo mais lenta do
que a apresentada por um con-

corrente direto.
“Vinte e cinco centésimos de

segundo, seja para mais ou para
menos, parece ser o número má-
gico em termos de vantagens
competitivas na web”, disse

Harry Shum, cientista da compu-
tação e especialista em velocida-
de da Microsoft.

A velocidade de navegação
dos diferentes sites é tão variada
quanto o seu conteúdo, e o mes-

mo pode ser dito da expectativa
dos usuários. Uma pessoa terá
mais paciência ao esperar até
que um vídeo seja carregado, ao
passo que será menos tolerante
no caso do resultado de uma bus-

ca. E os sites são constantemen-
te obrigados a escolher entre a
riqueza de sua apresentação vi-
sual e a agilidade do seu tempo
de resposta. Conforme os sites
de entretenimento e notícias

passam a oferecer uma quantida-
de cada vez maior de vídeos e grá-
ficos interativos, o resultado po-
de ser uma maior lentidão geral.

Mas as pesquisas mostram
que a velocidade é importante
em todos os contextos. Quatro
de cada cinco usuários vão desis-
tir de esperar se um vídeo tiver
sua exibição prejudicada pela
lentidão no carregamento.

Num celular, uma página da
web leva intermináveis nove se-
gundos para ser carregada, de
acordo com o Google, que acom-
panha uma ampla gama de sites
que vão das centrais de grandes
empresas até blogs mantidos
por indivíduos. O tempo médio
de download nos computadores
pessoais de todo o mundo é de
aproximadamente seis segun-
dos, sendo que este tempo cai
para 3,5 segundos nos EUA.

Os principais mecanismos de
busca – o Google e o Bing, da Mi-
crosoft – são os serviços mais rá-
pidos da rede, dizem os analis-
tas, produzindo resultados em
menos de um segundo. /
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Na internet, um piscar de olhos é tempo demais
Grandes empresas de tecnologia, como o Google, se debruçam atrás de fórmulas capazes de tornar o que já é veloz ainda mais rápido

David Friedlander

Um dia antes de aparecer pela
segunda vez na lista dos mais
ricos do mundo da revista ‘For-
bes’, divulgada na semana pas-
sada, uma das três filhas do
fundador do Bradesco, Ama-
dor Aguiar, sofreu uma dura
derrota na Justiça. Na terça-
feira, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) rejeitou o pro-
cesso em que Lia Maria Aguiar
pede a anulação de um negó-
cio feito pelo pai 30 anos atrás
e disputa um bilionário lote de
ações com as entidades que ho-
je controlam o Bradesco.

A briga é antiga. Essas ações
foram vendidas por Aguiar em
1983 ao banqueiro Antônio Car-
los de Almeida Braga, que naque-
le momento se tornava sócio do
Bradesco. Cinco anos depois,
Braga deixou o banco e revendeu
sua participação acionária – que
hoje pertence à Fundação Bra-
desco, à Cidade de Deus e à Nova
Cidade de Deus, entidades que
controlam o banco. Mas, em
2003, com Aguiar já morto, as ir-
mãs gêmeas Lia e Lina Maria
Aguiar entraram na Justiça para
contestar a transação.

Alegaram que as ações eram
parte de sua herança e foram ven-
didas ilegalmente pelo pai. Que-
riam desfazer a venda e receber
o lote de volta, além de uma inde-
nização. Perderam em primeira
e segunda instâncias, e Lina de-
sistiu do processo. Lia seguiu so-
zinha na briga.

O valor das ações em disputa
não foi calculado, até porque o
processo é antigo e envolve mui-
tas variáveis, mas estima-se que
o lote corresponderia hoje a
mais de R$ 1 bilhão. Isso é pouco
menos de 1% do valor de merca-

do do Bradesco (R$ 115 bilhões).
Mas, se Lia tivesse vencido nos
tribunais, a soma seria suficien-
te para fazê-la subir vários de-
graus no ranking da Forbes.

A lista da semana passada mos-
tra essa senhora, de 74 anos e pa-
trimônio de R$ 1,7 bilhão, entre
os 35 mais ricos do Brasil e no
posto 1.075 do ranking mundial.
A gêmea Lina tem mais: aparece
em 913.º lugar, com patrimônio
de mais de R$ 2,3 bilhões.

Por cinco votos a zero, o STJ
decidiu que as ações ficam onde
estão (Fundação Bradesco, Cida-
de de Deus e Nova Cidade de
Deus), mas Lia vai recorrer. “En-
traremos com os recursos legal-
mente cabíveis”, diz seu advoga-
do, Fernando Toffoli de Oliveira.

“É o terceiro julgamento que
confirma a legalidade da venda
das ações”, diz o advogado José
Diogo Bastos Neto, que defen-
deu os controladores do Brades-
co junto com o escritório do ad-
vogado Arnoldo Wald. “Um juiz
de primeira instância, três de-
sembargadores e cinco minis-
tros do STJ votaram todos na

mesma direção. Isso é muito sig-
nificativo”.

Disputa. A briga começou quan-
do Aguiar revogou a doação de
ações do banco que havia feito
para suas três filhas – a terceira é
Maria Angela. Ele queria os pa-
péis para vendê-los a Antônio
Carlos Almeida Braga, que esta-
va se associando ao Bradesco.
Em troca, Braga incorporou a
Atlântica Seguros, uma das maio-
res seguradoras do País, ao ban-
co de Aguiar. Cinco anos depois,
Braga deixou a sociedade e ven-
deu a participação às entidades
que hoje controlam o Bradesco.

Na Justiça, Lia e Lina alega-
ram que foram forçadas a entre-
gar suas ações para que o pai as
vendesse ao novo sócio e não re-
ceberam por isso. “As doações
foram revogadas de comum acor-
do e elas foram pagas com outras
ações. Mas, depois que o pai mor-
reu, elas quiseram rever tudo”,
diz Arnoldo Wald, advogado dos
controladores do Bradesco.

A decisão do STJ é mais um
capítulo na barafunda de proces-
sos que envolve a família de Ama-
dor Aguiar. O banqueiro morreu
em 1991, aos 86 anos, e deixou
duas heranças: o Bradesco, que
durante 47 anos foi o maior ban-
co privado do País, e uma família
inteira em pé de guerra. As três
filhas, onze netos e a viúva 39
anos mais jovem do que ele pas-
saram a enfrentar uns aos outros
na Justiça por causa da herança
do banqueiro.

Exumação. Armados de advoga-
dos, cada lado devassou o testa-
mento de Aguiar, doações, escri-
turas e toda sorte de documen-
tos deixados por ele, à procura
de falhas e dúvidas que pudes-

sem ser exploradas nos tribu-
nais. O resultado foi um cipoal
de processos que se arrastam há
mais de duas décadas e tiveram
como ponto mais dramático um
pedido para exumação do corpo
de Aguiar, feito pela viúva Cleide
Campaner Aguiar – e negado pe-
la Justiça.

No final de 2010, num outro
processo, o STJ deu uma decisão

favorável a Cleide, segunda mu-
lher de Aguiar, na disputa com os
herdeiros do primeiro casamen-
to pelos bens pessoais do ban-
queiro, avaliados em R$ 150 mi-
lhões.

Cleide e Aguiar se casaram em
outubro de 1990, depois de oito
anos de relacionamento. Ele
morreu quatro meses depois,
deixando tudo para a segunda

mulher. Os netos de Aguiar con-
testaram a validade do testamen-
to, alegando que o avô estava in-
capaz. Nos processos, o funda-
dor do Bradesco foi apresentado
como um homem senil, que usa-
va cadeira de rodas para se loco-
mover e usava fraldas. Um triste
fim para um dos maiores em-
preendedores brasileiros de to-
dos os tempos.

Lentidão na web
espanta usuários

● Briga

O anseio por mais velocidade
nos smartphones representa
uma nova oportunidade de negó-
cios para empresas como a Aka-
mai Technologies, especializada
em ajudar os sites a agilizar o pró-
prio funcionamento. Ainda este
mês, a Akamai planeja lançar um
software de aceleração para celu-

lares cujo objetivo será agilizar o
carregamento de um site ou apli-
cativo nesses aparelhos.

O governo americano tam-
bém reconhece a importância da
velocidade na computação mó-
vel e celular. Em fevereiro, o Con-
gresso abriu a porta para um au-
mento na capacidade de trans-

missão dos dispositivos móveis,
propondo uma legislação que
permita o leilão de um espectro
atualmente usado para a trans-
missão de sinais de TV para pro-
vedores de acesso sem fio.

A superação das barreiras à ve-
locidade faz parte da história da
internet. Nos anos 90, com a po-
pularização da rede, o tempo de
espera passou a ser um proble-
ma real. A invenção e o investi-
mento responderam a essa de-
manda.

A instalação de uma ampla re-

de de fibra óptica para possibili-
tar a transmissão de alta veloci-
dade foi a primeira solução.

Mas, além da maior largura de
banda, a velocidade na web foi
acelerada porque inovações nos
algoritmos do software que con-
trola o fluxo do tráfego e a maior
distribuição dos computadores
no mundo foram maneiras de
agilizar as transmissões.

A Akamai, nascida no Labora-
tório de Ciência da Computação
do Massachusetts Institute of
Technology (MIT), foi construí-

da dedicando-se justamente a is-
to. Atualmente, a maioria dos
principais sites da rede usa a tec-
nologia da Akamai.

A empresa enxerga a internet
para celulares como o próximo
grande desafio. “Os usuários es-
tão se tornando cada vez mais
exigentes em suas expectativas,
e a infraestrutura celular não es-
tá preparada para proporcionar
tamanha velocidade”, disse
Tom Leighton, cofundador e
cientista chefe da Akamai, além
de professor do MIT. / NYT
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Riqueza. Bradesco vale R$ 115 bilhões; ações que estão em disputa somam cerca de R$ 1 bilhão

FERNANDO TOFFOLI
DE OLIVEIRA
ADVOGADO DE LIA MARIA
AGUIAR
“Entraremos com os recursos
legalmente cabíveis.”

JOSÉ DIOGO BASTOS
NETO
ADVOGADO DOS CONTROLADORES
DO BRADESCO
“É o terceiro julgamento que
confirma legalidade das vendas
das ações.”

Flash. Para Arvind Jain, engenheiro do Google, na internet, cada milésimo de segundo conta

PETER DASILVA/NYT

Text Box
Matéria

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




