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Brasil chega a
247,6 milhões
de celulares

● Um grupo de 22 autores chine-
ses registrou um processo con-
tra a Apple, alegando que sua
loja online de aplicativos vende
cópias não licenciadas de seus
livros, informou a imprensa esta-
tal chinesa no domingo.

O grupo, chamado União dos
Direitos de Autores, exigiu no
ano passado que a Apple abando-
nasse a distribuição eletrônica
dos livros dos escritores e havia
antes persuadido a Baidu, maior
ferramenta de busca da China, a

parar de publicar o material em
seu produto Baidu Library.

Os escritores buscam uma
compensação de 50 milhões de
yuans (US$ 8 milhões), dizendo
que a Apple vendia versões pira-
teadas de 95 livros por meio de
sua loja online, reportou a agên-
cia Xinhua, sem dizer onde a re-
clamação foi registrada.

“Como donos de propriedade
intelectual, entendemos a impor-
tância de protegê-la, e, quando
recebemos reclamações, respon-
demos de maneira rápida e apro-
priada”, disse Carolin Wu, porta-
voz da Apple. A reportagem não
conseguiu contatar a União dos
Direitos de Autores para comen-
tar o assunto. / REUTERS

Ligia Aguilhar

Em uma cidade com oitenta
shoppings, o empresário Caio de
Sá encontrou espaço para fazer
uma feira dedicada a produtos
artesanais dar certo. Realizada
todos os sábados, há seis anos,
nas proximidades da Praça Bene-
dito Calixto, no bairro Pinhei-
ros, em São Paulo, a Feira Qual-
quer Coisa vai crescer e ganhar
uma loja. O local ficará aberto de
terça-feira a sábado e venderá
roupas, acessórios e também ob-
jetos de decoração.

Prevista para ser inaugurada
no dia 2 de abril, a Qualquer Coi-

sa + funcionará de forma seme-
lhante às lojas colaborativas que
se espalharam pela cidade no
ano passado. A diferença é que o
lojista vai pagar apenas pelo alu-
guel do espaço – o lucro da venda
das peças será apenas do locatá-
rio. “Meu negócio é locação de
espaço. A única mudança em re-
lação à feira é que, na loja, eu vou
fornecer os vendedores e a parte
fiscal, além da infraestrutura”,
explica Caio de Sá.

O empresário tem pouca inti-
midade com o assunto. Entrou
no ramo por acaso, depois de alu-
gar um imóvel herdado para o or-
ganizador de uma feira de artesa-
nato. Embora tenha formação
em educação física, Caio come-
çou a empreender aos 18 anos,
quando abriu um serviço de hi-
gienização de carros. Depois, ad-
ministrou uma série de estacio-
namentos na Vila Olímpia, até o
inquilino do imóvel na Benedito

Calixto rescindir o contrato.
“Ele me pagava com os che-

ques que recebia dos exposito-
res e, quando quis sair, notei que
se tratava de um negócio lucrati-
vo”, lembra. Sem experiência ne-
nhuma no setor, mas interessa-

do em abandonar o ramo de esta-
cionamentos, Caio decidiu arris-
car e montar seu próprio evento.
Apesar de ter ouvido do antigo
inquilino que “jamais consegui-
ria”, começou o negócio já com
82 expositores, número poste-

riormente ajustado para 78.
Para auxiliá-lo, Caio conta até

hoje com a ajuda da curadora An-
gela Euzébio, que cuida da quali-
dade dos produtos oferecidos.
Na feira, os expositores pagam
um valor fixo por mês, que inclui
o espaço para expor seus produ-
tos, cartões de visita, divulgação,
embalagens e infraestrutura. “A
maioria são novos artistas, que
nos procuram para construir sua
marca e conquistar público”, diz.

A fila de interessados em parti-
cipar do evento é grande – cerca
de 2 mil artistas esperam atual-
mente uma vaga. Para dar vazão
à demanda, o empresário criou
um espaço rotativo na feira e for-
matou a ideia da loja multimar-
cas em Pinheiros.

Nos primeiros dois meses, a
Qualquer Coisa + funcionará
com 15 lojistas da própria feira.
Eles pagarão R$ 750 para ocupar
um espaço que abriga até 50 pe-

ças. A ideia é abrir, em breve, va-
gas para novos candidatos.

“Quero conquistar um públi-
co diferente”, explica Caio, que
atualmente fatura R$ 64 mil por
mês com o evento aos sábados.
Para iniciar o empreendimento,
o investimento foi de R$ 153 mil.
Se o modelo funcionar, cinco lo-
jas do tipo devem ser inaugura-
das em até três anos.

Segundo o consultor de varejo
Plínio Oliveira, há espaço no
mercado para esse tipo de negó-
cio. “O impacto da venda se per-
de em um comércio que só fun-
ciona uma vez na semana e que
depende da compra por impul-
so”, afirma. O produto oferecido
é outro ponto favorável. “Existe
um público, sobretudo jovem,
que gosta de se diferenciar e pro-
cura itens com um toque único e
exclusivo, que não são facilmen-
te encontrados nos shoppings.”

SYDNEY

O Alto Tribunal da Nova Zelân-
dia declarou “nulo” o confisco
dos bens do fundador do site de
compartilhamento de arquivos
Megaupload, Kim Schmitz, re-
querido pelos Estados Unidos
por suposta pirataria informáti-
ca. De acordo com o tribunal, o
confisco foi ocasionado por uma
ordem policial “prematura” e
“incorreta”, confirmaram on-
tem fontes judiciais.

O comissário da Polícia neoze-

landesa, Peter Marshall, admitiu
que a ordem foi “prematura” e
que apresentou a “ordem incor-
reta” para confiscar os bens do
empresário alemão sem aviso,
sem dar-lhe a oportunidade para
preparar sua defesa.

“A ordem deste tribunal do
dia 18 de janeiro de 2012 para o
registro da ordem de restrição es-
trangeira é nula e inválida e não
tem efeitos legais”, diz a decisão
da juíza Judith Potter, emitida
na sexta-feira passada.

A decisão abre a possibilidade
para que Dotcom – como tam-
bém é conhecido Schmitz, que
se encontra em liberdade condi-
cional à espera do início, em
agosto próximo, de seu processo
de extradição para os Estados
Unidos – possa recuperar os
bens confiscados e ter acesso às

contas que foram congeladas.
Dotcom e outros três direto-

res do Megaupload foram deti-
dos no dia 20 de janeiro, nos arre-
dores de Auckland, como parte
de uma operação internacional
contra a pirataria informática
empreendida pelos EUA, que
também implicou no fechamen-
to do portal, o confisco de seus
bens e detenções na Europa.

As autoridades de Washing-
ton acusam o portal de down-
loads de danos à propriedade
intelectual superiores a US$
500 milhões e de haver conse-
guido, de maneira ilícita, recei-
ta de mais de US$ 175 milhões.

Processo. Embora a compa-
nhia seja sediada em Hong
Kong e Dotcom more na Nova
Zelândia, parte do conteúdo
supostamente pirateado esta-
va hospedado em servidores
alugados no Estado da Virgi-
nia, nos EUA, e isso bastou pa-
ra que a promotoria america-
na agisse.

Em janeiro, a polícia da No-
vaZelândia emitiu dez manda-
dos de buscas para várias em-
presas e casas nos arredores
da cidade de Auckland. O por-
ta-voz da polícia, Grant Ogil-
vie, disse, à época, que, entre
os carros apreendidos, estava
um Rolls Royce Phantom Dro-
phead Cupê, avaliado em US$
400 mil, além de vários Merce-
des. Também foram confisca-
das duas espingardas de cano
curto e inúmeras obras de ar-
te valiosas, acrescentou. / EFE

Estadão PME

Tribunal da Nova Zelândia
declara nulo confisco de bens
do fundador do Megaupload

Empresário transforma feira de artesanato em loja

ROBERT GALBRAITH/REUTERS-7/3/2012
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A base de linhas de telefonia celu-
lar ativas no Brasil cresceu
0,99% em fevereiro na compara-
ção com janeiro. No mês passa-
do, foi registrado o maior núme-
ro de novas habilitações para to-
dos os meses de fevereiro dos úl-
timos 13 anos, segundo infor-
mou a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel).

O número de linhas móveis ati-
vas no País somava, ao final de
fevereiro, 247,62 milhões, o que
representou um crescimento de
19,3% sobre a base de fevereiro
do ano anterior.

Em termos de novas habilita-
ções, o mês passado fechou em
2,44 milhões de adições. Em feve-
reiro de 2011, esse número havia
ficado em 2,41 milhões.

Os terminais de banda larga
móvel (3G) também apresenta-
ram evolução. Cresceram 4,62%

em fevereiro na comparação
com janeiro. Mas, em relação ao
mesmo mês do ano passado, o
número de acessos dobrou, che-
gando a 47,2 milhões. O aumen-
to da oferta de serviços 3G e de
conteúdo móvel no País ajuda-
ram a elevar essa marca.

Operadoras. No ranking das
operadoras, apenas TIM e Vivo
apresentaram crescimento em
sua base de clientes em relação a
janeiro. A Vivo encerrou feverei-
ro com uma base de 73,92 mi-
lhões de acessos, com uma parti-
cipação de 29,85%, o que repre-
senta leve crescimento sobre os
29,54% registrados em janeiro.

A TIM aparece na sequência,
com 65,92 milhões de acessos e
fatia de 26,62%, ante 26,56% al-
cançados no mês anterior.

A Claro registrou 61,1 milhões
de acessos em fevereiro, com
uma participação de 24,66%. No
primeiro mês do ano a parcela
era de 24,78%.

A Oi apurou 45,96 milhões de
acessos. A empresa detém
18,56% do mercado, com uma le-
ve redução em relação aos
18,62% de janeiro./ REUTERS
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Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
2ª, 4ª e 6ª, sempre às 7h23

Na internet:
www.estadaopme.com.br

Apple paga
dividendo
pela 1ª vez
em 17 anos
Mudança de política faz ação da empresa
ultrapassar a barreira dos US$ 600

Autores chineses
acusam empresa
de pirataria

Dinheiro. Tim Cook, da Apple, disse que, mesmo com pagamento de dividendo, empresa continuará com recursos suficientes

NOVA YORK

A Apple anunciou ontem que
vai pagar dividendo aos acio-
nistas e recomprar até US$ 10
bilhões em ações. A compa-
nhia havia dito no domingo
que faria uma conferência pa-
ra divulgar os planos para seu
caixa, do qual os acionistas ca-
da vez mais têm demandado
uma parte.

A decisão de pagar dividendo é
uma mudança significativa para
a empresa. O último pagamento
havia sido em 1995, um ano antes
da volta de Steve Jobs. O cofun-
dador da Apple, que morreu no
ano passado, era a favor de acu-
mular caixa para “construir o fu-
turo” da companhia.

Após o anúncio, a ação da
Apple fechou, pela primeira vez
na história, acima dos US$ 600.
O papel apresentou alta de 2,7%,
fechando a US$ 601,10. Na quin-
ta-feira, a ação chegou a alcançar
US$ 600,01 por alguns momen-
tos, mas caiu para US$ 585,56 no
fechamento.

O pagamento de dividendo
custará à companhia US$ 9,88 bi-
lhões por ano e terá um yield (re-

torno ao investidor) de 1,81%,
abaixo do atual yield da Micro-
soft, de 2,45%, e da Intel, de
3,03%. As companhias de tecno-
logia estão entre as que têm mais
fluxo de caixa no mundo corpo-
rativo, já que não gastam tanta
verba em instalações, imóveis,
equipamentos e estoques, como
fazem fabricantes e varejistas.

Além disso, o conselho da
Apple autorizou a recompra de
ações, no valor de até US$ 10 bi-
lhões, a partir de 30 de setembro,
início do ano fiscal de 2013.

Bolsos cheios. Em 31 de dezem-
bro, a Apple tinha cerca de US$
97,6 bilhões em caixa, sendo um
terço desse valor nos Estados
Unidos. Com as medidas anun-
ciadas ontem, a empresa mais va-
liosa do mundo usará cerca de
US$ 45 bilhões num período de

três anos.
“Mesmo com esses investi-

mentos, podemos manter um
fundo para oportunidades estra-
tégicas e assegurar bastante di-
nheiro para tocar nosso negó-
cio”, disse o presidente da
Apple, Tim Cook, em comunica-
do. O diretor financeiro da com-
panhia, Peter Oppenheimer, afir-
mou que a Apple vai revisar o pa-
gamento de dividendo periodica-
mente, mas não forneceu um cro-
nograma específico.

Na reunião anual de acionis-
tas da Apple, em fevereiro, Cook
disse que a companhia estava
pensando sobre seu caixa e bus-
cando estratégias para gerenciá-
lo. “É bastante (dinheiro)”, afir-
mou o presidente à época. “É
mais do que precisamos para to-
car a empresa.”

Atualmente, a Apple vale cer-
ca de US$ 560 bilhões, sendo a
companhia mais valiosa do mun-
do. A empresa ultrapassou a mar-
ca de US$ 500 bilhões no fim de
fevereiro.

A empresa tem tido sucesso
em tablets e smartphones, tam-
bém chamados de produtos
“pós-PC”. Nos Estados Unidos e
em outros países emergentes, o
crescimento desses produtos
tem prejudicado o mercado de
PCs, com impacto em fabrican-
tes como a HP e a Dell.

No trimestre passado, que in-
cluiu as festas de fim de ano, a
Apple vendeu 15,4 milhões de
iPads, mais que o dobro dos 7,3
milhões vendidos no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. A empre-
sa também vendeu mais de 37 mi-
lhões de iPhones. / DOWJONESeAP

Kim Dotcom, fundador
do site, está em liberdade
condicional e aguarda
extradição para os
Estados Unidos

Mudança. Caio de Sá abandonou o setor de estacionamentos

● 3 milhões de novos iPads
A Apple anunciou ontem que já
vendeu 3 milhões de unidades do
novo iPad. O aparelho foi lançado
na sexta-feira em 12 países, in-
cluindo EUA, França e Japão.

● Sentença

Empreendedor investe
R$ 153 mil no negócio e
tem planos de abrir mais
cinco estabelecimentos
nos próximos três anos

JUDITH POTTER
JUÍZA DO ALTO TRIBUNAL
DA NOVA ZELÂNDIA
“A ordem deste tribunal do dia
18 de janeiro de 2012 para o
registro da ordem de restrição
estrangeira é nula e inválida.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




