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AP

Desde 2007, o Yahoo nomeou cinco presidentes (da esquerda para a direita): Terry Semel, Jerry Yang, Carol Bartz, Scott Thompson e Ross Levinsohn

TI cresce
11,3% e
mov imenta
US$ 102 bi
Pe s q u i s a
De São Paulo

O mercado brasileiro de tecno-
logia da informação (TI) movi-
mentou US$ 102,6 bilhões em
2011, um crescimento de 11,3%
em relação ao ano anterior. Os da-
dos foram divulgados ontem pela
Associação Brasileira das Empre-
sas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom), que en-
comendou o estudo em questão à
consultoria IDC. O levantamento
leva em consideração apenas o vo-
lume gerado pelo mercado inter-
no, sem contabilizar exportações e
operações internacionais.

A pesquisa mostrou que a cifra re-
presentou 4,4% do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro em 2011. Na
divisão das receitas geradas, as tec-
nologias desenvolvidas interna-
mente por empresas públicas e pri-
vadas responderam pela maior fatia,
com US$ 41,6 bilhões. Em seguida,
ficaram os segmentos de equipa-
mentos, com US$ 29,9 bilhões; servi-
ços, com US$ 14,7 bilhões; e softwa-
re, com US$ 6,1 bilhões.

Ainda de acordo com o estudo, o
mercado brasileiro de telecomuni-
cações movimentou US$ 94,9 bi-
lhões no ano passado, com expan-
são de 10,4%. Dessa forma, o merca-
do total de tecnologia da informa-
ção e comunicação (TIC) gerou re-
ceitas de US$ 197,5 bilhões, cresci-
mento de 10,9%. Para este ano, a pro-
jeção é de que o setor registre um
salto de 9% em suas receitas. (MD)

Prejuízo com pirataria soma US$ 2,8 bilhões no Brasil
S of twa re
Moacir Drska
De São Paulo

A participação dos programas
ilegais no mercado brasileiro de
software recuou um ponto per-
centual em 2011, segundo estu-
do da Business Software Alliance
(BSA). O índice atual, de 53%, re-
presenta a sexta queda anual
consecutiva da taxa de pirataria
de software no país. Em 2005,
essa fatia era de 64%.

Realizada mundialmente, a
pesquisa engloba o mercado de
software de 116 países. A taxa
global de pirataria manteve-se es-
tável no período, na casa de 42%.
De acordo com a BSA, uma orga-
nização que reúne grandes com-

panhias do setor, esse panorama
é explicado, em grande parte, pe-
lo ano pouco aquecido para o
mercado de computadores.

Na avaliação de Frank Caramu-
ru, diretor da BSA no Brasil, o país
começa a colher os resultados das
ações promovidas em conjunto
pelo governo, pelas companhias e
pelas entidades do setor. “O traba-
lho tem sido bem feito. Hoje, o Bra-
sil possui a menor taxa de pirataria
da América Latina, ao lado da Co-
lômbia, e o menor índice entre os
países do Bric”, diz o executivo.

Em 2011, os softwares piratas
representaram 61% das vendas
na América Latina. Com 88%, a
Venezuela apresentou o maior
índice de programas ilegais na
região. Já nos países do Bric, a ta-
xa chegou a 70%. A China regis-

trou a média mais elevada, com
77%, seguida pela Índia e Rússia,
ambas com 63%.

Para Caramuru, outro fator que
vai acelerar a redução da pirata-
ria, tanto globalmente como no
Brasil, é o crescimento da oferta
de software como serviço. Em
substituição ao modelo tradicio-
nal de venda de licenças, nesse
formato os sistemas são entregues
via internet e pagos por meio de
taxas mensais, semelhantes a uma
conta de luz. “O avanço dos ta-
blets também vai contribuir para
essa queda. Mas acredito que os
efeitos positivos dessas duas ver-
tentes começarão a ser sentidos
com mais força dentro de dois
anos”, diz o executivo.

Em contraponto aos bons resul-
tados obtidos na redução dos índi-

ces de pirataria, as perdas com
software adquirido de maneira ile-
gal no Brasil cresceram 8% em
2011, para US$ 2,8 bilhões. O avan-
ço, explica Caramuru, acompanha
a expansão do próprio mercado
local de software. Os programas
vendidos legalmente, por sua vez,
movimentaram US$ 2,5 bilhões no
mesmo período.

Os maiores prejuízos com pira-
taria foram registrados nos Esta-
dos Unidos. Em 2011, o país acu-
mulou uma perda de US$ 9,7 bi-
lhões. Apesar disso, com um índice
atual de 19%, o mercado america-
no, apresenta a menor taxa mun-
dial de pirataria de software. Figu-
ram na relação de países com
grandes perdas a China (US$ 8,9
bilhões), a Rússia (US$ 3,2 bilhões)
e a Índia (US$ 2,9 bilhões).

Em uma etapa inédita do estu-
do, a BSA coletou dados sobre os
hábitos de compra de 15 mil
usuários de software em 33 paí-
ses. No Brasil, 46% dos entrevista-
dos admitiram adquirir progra-
mas piratas, e 28% deles disseram
que fazem isso com regularida-
de. A taxa mundial de consumi-
dores que reconheceram com-
prar software ilegal foi de 57%.

Segundo a BSA, grande parte
da pirataria no plano empresa-
rial está relacionada aos executi-
vos tomadores de decisão e, ao
mesmo tempo, à falta de conhe-
cimento dos riscos inerentes a es-
sas práticas. Pela legislação brasi-
leira, uma empresa pode ser
obrigada a pagar até 3 mil vezes o
valor do software, caso seja fla-
grada usando um programa ile-

gal, afirma Caramuru. Ele diz
que, em média, a multa no país
fica em 10 vezes o valor do
software. Em 2011, foram 300
ações judiciais nesse sentido.

“Nossa ideia é não chegar a sen-
tença, e sim, entrar em acordo para
que a empresa legalize os softwa-
res instalados em seus computa-
dores. Por outro lado, não há como
deixar de lado as ações de repres-
são a essas práticas”, diz.

Foram realizadas no Brasil 680
ações de combate à pirataria de
software em 2011, segundo da-
dos da Associação Brasileira das
Empresas de Software (Abes). Es-
sas iniciativas resultaram na
apreensão de 3,16 milhões de có-
pias ilegais, um crescimento de
81% se comparado ao volume
apreendido em 2010.

Após demitir
chefe, Yahoo luta
por credibilidade
Cenário
Michael Liedtke
AP, de San Francisco

O Ya h o o ainda tem problemas
de credibilidade, mesmo após ter
se descartado do executivo-chefe
Scott Thompson porque seus da-
dos biográficos oficiais incluíam
um diploma universitário que ele
nunca havia recebido.

O próximo desafio da atribula-
da empresa de internet será con-
vencer seus inquietos acionistas e
funcionários desmoralizados de
que os esforços de recuperação ini-
ciados durante os tumultuados
quatro meses sob o comando de
Thompson como executivo-chefe
não foram desperdiçados. Não se-
rá uma tarefa fácil, tendo em vista
que o Yahoo agora já passou por
quatro executivos-chefes, em cará-
ter permanente, durante cinco
anos marcados por promessas des-
cumpridas de que tempos melho-

res estavam por vir. Em vez disso, a
receita e as ações do Yahoo afunda-
ram enquanto as de rivais como
Google e Fa c e b o o k decolaram, à
medida que os anunciantes gasta-
vam mais dinheiro na internet.

“O Yahoo está em dificuldades há
anos e parece que vai ficar, no míni-
mo, vários meses ainda sem rumo,
agora que há outro executivo-chefe
c h e g a n d o”, disse Adam Hanft, que
dirige uma empresa de consultoria
especializada em administração de
crises e reputação de marcas.

As esperanças do Yahoo agora re-
caem sobre Ross Levinsohn, como
executivo-chefe interino. Levinsohn
teve passagens bem-sucedidas no
comando de serviços de internet
dentro do império de mídia de Ru-
pert Murdoch, na News Corp., antes
de Carol Bartz, uma das ex-executi-
vas-chefes do Yahoo, tê-lo contrata-
do em novembro de 2010 para aju-
dá-la em sua suas tentativas — infru -
tíferas, na maioria das vezes — de
consertar a empresa.

Thompson, que foi contratado
como executivo-chefe do Yahoo
em janeiro para ocupar o vazio
deixado pela demissão de Bartz,
havia promovido Levinsohn em
abril, para supervisionar os servi-
ços de mídia e publicidade da em-
presa em todo o mundo.

“Isso pode parecer como uma
notícia enorme para digerir, mas
como todos vocês sabem muito
bem, o Yahoo é uma empresa glo-
bal e dinâmica, em um setor global
e dinâmico, então, as mudanças —
algumas vezes inesperadas e algu-
mas vezes à velocidade da luz —
são algo com o que vamos conti-
nuar a ter de conviver e algo que
deveríamos acolher”, escreveu Le-
vinsohn no domingo em comuni-
cado para funcionários ao qual a
“The Associated Press” teve acesso.

Levinsohn, de 48 anos, faria dis-
curso para os funcionários da em-
presa em reunião ontem à tarde.

“O ponto principal é que a situa-
ção no Yahoo está uma bagunça”,
disse o analista Ben Schachter, da
Macquarie Securities, em informe,
ontem. “Ainda está incerto como a
nova administração vai recuperar
a situação no Yahoo.com e com
que rapidez outra nova estratégia
pode ser formulada.”

O Yahoo tentou tornar o traba-
lho de Levinsohn um pouco mais
fácil e conseguiu chegar a uma tré-
gua com um acionista desconten-
te, Daniel Loeb, gestor de fundo
hedge que expôs a imprecisão nos
dados biográficos de Thompson e
deixou claro que iria continuar al-
finetando publicamente a empre-
sa a não ser que lhe fosse dada a
chance de ajudar a desenvolver
uma estratégia de recuperação.

O presidente do conselho de ad-
ministração do Yahoo, Roy Bostock,
e quatro outros diretores do conse-
lho que já haviam anunciado planos

para renunciar ainda neste ano, no
encontro anual da empresa, deixa-
rão os cargos de imediato. Os cinco
haviam assinado a contratação de
Thompson, o que os deixou em má
situação pela recente revelação de
que não haviam checado de forma
adequada a imprecisão sobre a for-
mação do ex-executivo-chefe.

Entre os assentos vagos no conse-
lho, um será ocupado por Loeb e ou-
tros dois por aliados seus, o ex-exe-
cutivo da MTV Networks, Michael
Wolf, e o especialista em recupera-
ção de empresas Harry Wilson.

Alfred Amoroso, executivo vete-
rano da área de tecnologia que havia
se juntado ao conselho do Yahoo há
apenas três meses, substituirá Bosto-
ck como presidente do conselho.

O conselho remodelado agora
tentará concluir um acordo, há
muito sendo adiado, para vender a
participação de cerca de 40% do
Yahoo no Alibaba Group, da Chi-

na. O investimento é visto por in-
vestidores como o ativo mais valio-
so do Yahoo. Se o acordo for con-
cluído, pode gerar bilhões de dóla-
res que seriam devolvidos aos acio-
nistas do Yahoo, aliviando parte da
pressão sobre Levinsohn.

Loeb, que controla participação
de 5,8% no Yahoo por meio de seu
fundo hedge Third Point, vinha fa-
zendo campanha para ganhar
quatro assentos no conselho da
empresa, mas aceitou ceder com a
demissão de Thompson.

Os dados biográficos de Thomp-
son listavam dois diplomas — em
contabilidade e em ciências da com-
putação — no Stonehill College,
uma pequena faculdade perto de
Boston. Depois de descobrir que
Thompson nunca tinha se formado
em ciências da computação, Loeb
expôs o fato em carta ao conselho do
Yahoo, em 3 de maio. (Colaborou Ch-
ristina Rexrode, de Nova York).

Equipamentos Estudo sugere que não adesão a acordo internacional encarece produtos

Fora da OMC, Brasil perde na balança
Assis Moreira
De Genebra

O consumidor brasileiro paga
mais por computadores, semi-
condutores e outros equipa-
mentos estrangeiros também
por causa da não adesão do país
ao Acordo de Tecnologia da In-
formação (ITA, na sigla em in-
glês), da Organização Mundial
do Comércio (OMC).

É o que sugere nas entrelinhas
um estudo da OMC, apresentado
ontem na comemoração dos 15
anos desse acordo plurilateral
(só participa quem quer) que
elimina as tarifas de importação
para uma série de produtos de
tecnologia da informação (TI).

Os atuais participantes do
acordo fazem 96% do comércio
internacional de produtos de TI.
As exportações globais do seg-
mento quase triplicaram em 15
anos, alcançando US$ 1,4 trilhão
em 2010. O montante representa
95% das exportações mundiais,
acima dos 9,2% do setor agrícola
e dos 7,4% do setor automotivo.

Países em desenvolvimento
que participam do ITA represen-
tam 65% das exportações mun-
diais de tecnologia da informa-
ção e 50% das importações —
comparado a 30% em 1996.

Entre os países que nunca
aderiram estão o Brasil, México,
Argentina, Chile e África do Sul.
A Rússia, que teve sua entrada
na OMC aprovada no fim de
2011, prometeu integrar-se rapi-
damente ao ITA.

O estudo mostra que o Brasil,
14º maior importador de pro-
dutos TI, tem tarifa consolidada
de importação de 32%, mas a

aplicada de 11,7% ainda é eleva-
da, sobretudo comparado a zero
nos países participantes do acor-
do. A diferença com o México,
com tarifa consolidada de 35%, é
que o consumidor mexicano po-
de importar dos Estados Unidos
e Canadá sem pagar alíquota,
pelo acordo comercial entre os
três países, o Nafta.

A OMC avalia também que os
esforços de inovação entre os
principais países não participan-
tes do ITA — Brasil, México e
Rússia — continuam significati-
vamente abaixo da média do
resto de sua indústria.

Ao abrir as comemorações
dos 15 anos do ITA, o diretor-ge-
ral da OMC, Pascal Lamy, afir-
mou que as tarifas consolidadas
e aplicadas sobre alguns produ-
tos de tecnologia da informação
continuam relativamente altas
em várias economias de peso
médio que estão fora do acordo.

Lamy exemplificou ganhos do
acordo com alguns emergentes,
como China e Índia, que se tor-
naram “produtores e consumi-
dores indispensáveis na cadeia
global de produtos de TI”.

O embaixador brasileiro na
OMC, Roberto Azevedo, sinali-
zou ao Va l o r que uma adesão do
Brasil pode até ser analisada no
futuro, quando o país estiver em
condições de competitividade
no setor de TI.

“Mas, claramente, não é o caso
atual, inclusive levando em con-
ta os movimentos cambiais mais
recentes”, afirmou. “Além disso,
o Brasil, quando fizer concessão
comercial, seguramente espera-
rá algum tipo de reciprocidade,
por exemplo na área agrícola.”

AP

Pascal Lamy, da OMC: tarifas aplicadas sobre produtos de TI continuam altas em várias economias fora do acordo

Fonte: ITA. *Não é membro do grupo

Comércio exterior
Equipamentos de TI na balança em 2010 - em US$ milhões

Exportação

China

União Europeia

Estados Unidos

Cingapura

Taipé

Coreia do Sul

Japão

Malásia

México*

Tailândia

                                                                    386,5

                                              267,4

                    133,6

                  122,5

              100,6

             97,9

          84,5

      60,5

 37,5

 31,3

Importação

União Europeia

China

Estados Unidos

Cingapura

Japão

Taipé

México*

Coreia do Sul

Malásia

Tailândia

                                                                    387,0

                                                   291,7

                                     222,0

           86,7

        69,1

     56,5

     54,5

     54,5

    50,2

26,9
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2012, Empresas, p. B3.




