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INTERNACIONAL

A Hewlett-Packard e a Oracle 
abriram ontem argumentos 
numa muito observada batalha 
legal entre as gigantes america-
nas de tecnologia. O processo 
vai julgar se a Oracle é obrigada 
a ficar atualizando seu software 
de banco de dados para servido-
res de alto nivel da HP que usam 
chips Itanium — uma linha da 
Intel que a Oracle alega que foi 
preservada artificialmente gra-
ças a pagamentos da HP à fabri-
cante de chips.

Angela Merkel, chanceler da 
Alemanhã, sugeriu ontem que 
os líderes da União Europeia 
ponham os maiores bancos dos 
27 países da comunidade sob 
supervisião direta da UE, o que 
poderia abrir caminho para 
uma união bancária do bloco.

A Microsoft apresentou ontem 
na conferência de videogames 
E3, em Los Angeles, uma tecno-
logia chamada SmartGlass, que 
deve unir vários produtos impor-
tantes da gigante americana de 
software: o console Xbox, tablets 
que rodam o novo sistema ope-
racional Windows 8 e celulares 
Windows. O programa deve ser 
gratuito e vai permtir que um 
tablet ou smartphone transmita 
conteúdo para uma tela grande 
controlada pelo Xbox.

Jon S. Corzine, ex-diretor presi-
dente do fundo de investimento 
americano MF Global, que 
quebrou ano passado, pode ser 
processado por negligência pelo 
síndico da concordata, James 
Giddens, segundo um relatório 
que ele submeteu ontem a regu-
ladores. 

A Fedex, empresa americana 
de correio expresso, anunciou 
que vai aposentar 24 jatos de 
grande porte Airbus e Boeing 
de sua frota, e contabilizar um 
custo extraordinário de US$ 84 
milhões contra o lucro trimes-
tral. A Fedex, que já havia man-
dado alguns aviões menores 
para o ferro-velho, está reconfi-
gurando sua frota devido a uma 
queda na demanda doméstica e 
aos preços ainda altos do com-
bustível.

A BP, petrolífera britânica, 
informou que um tribunal da 
Sibéria ordenou a reabertura de 
um processo de US$ 12,2 bilhões 
que um acionista minoritário 
da TNK-BP, a sociedade da BP na 
Rússia, abriu contra ela. O acio-
nista alega que a tentativa da 
BP de formar uma aliança com 
a estatal russa Rosneft à revelia 
da TNK-BP causou bilhões de 
prejuízos a esta, o que a BP nega. 
O primeiro processo havia sido 
arquivado.

A Targacept, farmacêutica 
americana, divulgou que seu 
diretor-presidente, J. Donald 
deBethizy, vai deixar o cargo, 
num momento em que a 
empresa luta para superar uma 
série de maus resultados com 
remédios experimentais, inclu-
sive um antidepressivo.

Akio Toyoda, presidente da 
montadora Toyota e novo presi-
dente da associação de monta-
doras do Japão, disse que o iene 
valorizado é o maior desafio do 
setor automobilístico do país, 
mesmo que a crise europeia con-
tinue sendo uma preocupação.

REGIONAL

O Banco Cruzeiro do Sul, de 
São Paulo, sofreu intervenção 
do Banco Central por não ter 
cumprido regras do sistema 
financeiro e devido a inconsis-
tências em ativos do banco. O 
BTG Pactual vinha negociando 
para comprar o Cruzeiro do Sul, 
mas desistiu diante de incerte-
zas quanto aos problemas deste, 
disse Antônio Carlos Bueno, pre-
sidente do Fundo Garantidor de 
Crédito. O BC está investigando 
uma possível fraude, disseram 
pessoas a par do assunto.

A PDG Realty, empresa carioca 
de imóveis, informou que seu 
conselho aprovou a venda de 
cerca de R$ 800 milhões em 
debêntures conversíveis para a 
firma de investimentos Vinci Par-
tners, também do Rio. A operação 
é para engrossar o caixa da PDG.

A Argentina vai abrir processos 
civil e criminal contra petrolífe-
ras negociadas na bolsa de Lon-
dres que estão explorando petró-
leo no litoral das Ilhas Malvinas, 
informou o governo. Ontem, o 
país declarou “ilegais” as ativi-
dades das petrolíferas Desire, 
Rockhopper, Argos, Borders & 
Southern e Falkland Oil & Gas, o 
que abre caminho para as ações.

O México teve alta na confiança 
ao consumidor em maio, de 
acordo com o índice da agência 
nacional de estatísticas, que che-
gou a 96,3, ante 89,3 em maio de 
2011. Os consumidores se mos-
traram mais otimistas quanto ao 
futuro da economia em geral e 
também quanto à sua situação 
pessoal, e se sentiram mais em 
condições de comprar coisas 
como móveis e eletrodomésticos.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Drew Hinshaw
The Wall Street Journal,  
de Lagos, Nigéria

Milhões de pessoas nesta 
megacidade estão prosperando 
e muitas estão fazendo compras 
on-line pela primeira vez.

Mas num país que se tornou 
sinônimo de fraude na internet, 
elas preferem entregar o dinheiro 
a um portador do que informar o 
número do cartão de crédito a um 
site. É por isso que o site de com-
pras DealDey.com tem uma frota 
de motoqueiros para cruzar as 
ruas engarrafadas e receber paga-
mentos em dinheiro pessoalmen-
te dos consumidores on-line.

É assim que Sim Shagaya, fun-
dador e diretor-presidente da 
DealDey planeja disseminar o 
comércio eletrônico na Nigéria, 
temerosa de fraudes. Ele espera 
criar a Amazon.com Inc. da Áfri-
ca, vendendo aos consumidores 
cada vez mais afluentes de Lagos 
desde geladeiras até perfumes e 
“cupcakes”.

“As pessoas estão comprando 
todo tipo de coisa”, diz o nige-
riano que se formou em Harvard, 
com seu tênis, jeans e camiseta 

apertada. “Mas claramente há um 
problema de confiança.” 

Solucionar problemas de 
confiança nas compras on-line, 
acredita ele, exige um sistema 
de pagamentos off-line. 

O DealDey, de Shagaya, repre-
senta uma das primeiras grandes 
investidas no comércio on-line 
da Nigéria, cuja economia deve 
ultrapassar a da África do Sul 
em um ano e se tornar a maior 
do continente. 

A Nigéria já é o país mais popu-
loso da África, e sua população 
relativamente jovem representa 
oportunidades de crescimen-
to. O país deve se tornar um dos 
cinco mais populosos do mundo 
até 2050, segundo a ONU. Atual-
mente ele é o sétimo. Um terço 
dos 167 milhões de nigerianos 
já entrou na classe média. E eles 
estão gastando quase metade 
da renda mensal em eletrôni-
cos como torradeiras, forno de 

microondas e aparelhos de DVD, 
segundo o banco de investimen-
tos Rennaissance Capital.

Essa expansão atraiu o inte-
resse dos maiores varejistas do 
mundo. O grupo americano 
Wal-Mart Stores Inc. gastou US$ 
2,4 bilhões no ano passado para 
adquirir o controle do grupo 
varejista Massmart, sediado na 
África do Sul e com lojas na Nigé-
ria e Gana, outro país vizinho. 

Para os varejistas on-line, o salto 
no número de jovens consumido-
res, bem como sua infraestrutura 
precária, criam uma oportunida-
de. O site sul-africano Kalahari.
com passou a aceitar pedidos 
do Quênia e da Nigéria em 2009, 
mas seu armazém fica na distante 
Joanesburgo. Isso elevou o custo 
do frete para além do que mui-
tos consumidores em potencial 
podiam pagar, forçando a empre-
sa a recuar no ano seguinte. 

As compras na internet ganha-
ram um incentivo recentemente. 
Três anos atrás, dois terços dos 
nigerianos nunca tinham ouvido 
falar de cartão de débito, segun-
do um estudo da firma londrina 
de pesquisa de mercado Cards 
International. Mas nos últimos 
tempos, o número de contas de 

débito subiu expressivamente. A 
alta foi estimulada por uma ini-
ciativa do governo para popula-
rizar leitores de cartão e reduzir o 
tempo para entregas de cartões. 

Um terço da população da 
Nigéria está na internet. E não 
é só no trabalho e em compu-
tadores de mesa ultrapassados. 
Graças a smartphones baratos, 
um número crescente de pesso-
as usa a internet móvel. 

Mesmo assim, a África Oci-
dental ainda não é totalmente 
hospitaleira para os consumi-
dores on-line. Os sites imobiliá-
rios locais, por exemplo, foram 
invadidos por farsantes ofere-
cendo casas que não eram deles. 
O resultado é que muitas casas 
em torno desta cidade de cerca 
de 15 milhões de habitantes têm 
pichações alertando que “Esta 
Casa Não Está à Venda!” 

Tais desafios não desanima-
ram Shagaya. Em 2005, ele dei-
xou as operações da Google Inc. 
na África do Sul para iniciar um 
negócio de outdoors em Lagos. A 
experiência ensinou a ele como 
muitos varejistas têm dificulda-
des de encontrar clientes. Então, 
no ano passado ele captou cerca 
de US $ 1 milhão.

No início, ele via o DealDey 
como um site de compras coleti-
vas e descontos similar ao ameri-
cano Groupon Inc., que ajudaria 
os nigerianos a comparar preços 
e comprar de liquidificadores  a 
televisores que eles poderiam 
buscar na loja ou ter entregue 
à custa dos fornecedores. O pri-
meiro sucesso do DealDey foi a 
venda de cupons  de desconto 
para imprimir em casa  para 
“cupcakes”, estranhamente, um 
símbolo de status local.

As comissões dos cupons 
estão financiando a expansão 
do DealDey: um esquadrão de 
motociclistas a postos em fren-
te a um armazém de 900 metros 
quadrados para entregar filmes 
de James Bond, videogames e a 
biografia de Steve Jobs aos com-
pradores na cidade.

Shagaya espera ampliar sua 
base de consumidores das cerca 
de 150.000 pessoas atuais para 
meio milhão até outubro. Ele 
pretende lançar em breve um 
site do grupo DealDey, o Konga.
com, que com o tempo se torna-
ria a versão africana da Amazon.
com, vendendo produtos direta-
mente em vez de vender bens e 
serviços de outros fornecedores.

 

Comércio on-line na Nigéria dispensa cartão de crédito
BENEDICTE KURZEN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Com medo de fraude, clientes só pagam pela compra em dinheiro, na entrega

Anton Troianovski 
e Shayndi Raice
The Wall Street Journal 

A Facebook Inc. está desen-
volvendo tecnologias que per-
mitiriam que crianças com 
menos de 13 anos usassem a 
rede social sob supervisão dos 
pais, um passo que poderia 
ajudar a empresa a conquistar 
um novo grupo de usuários, 
mas também levantar questões 
sobre privacidade.  

Os mecanismos sendo tes-
tados incluem ligar as contas 
das crianças às dos seus pais, 
assim como controles que pos-
sibilitariam aos pais decidir a 
quem seus filhos poderiam se 
conectar e que aplicativos eles 
poderiam usar, disseram pes-
soas que conversaram com os 
executivos da Facebook sobre 
a tecnologia. Os recursos para 
menores de 13 anos poderiam 
permitir que a Facebook e suas 
parceiras cobrassem os pais por 
jogos e outros divertimentos 
que as crianças acessassem no 
site, disseram as pessoas.

A Facebook hoje proíbe usu-
ários com menos de 13 anos. 
Mas muitas crianças mentem a 
idade para conseguir se cadas-
trar, colocando a companhia 
numa posição embaraçosa 
no que diz respeito a uma lei 
federal dos Estados Unidos que 
obriga os sites a solicitar autori-
zação dos pais antes de coletar 
dados pessoais das crianças.

Qualquer tentativa de dar 
acesso ao site para os mais 
jovens seria bastante polêmica, 
diante da já considerável preo-
cupação das autoridades com 
a proteção da privacidade dos 
usuários da rede social. Mas a 
Facebook, temendo riscos jurí-
dicos e danos à sua reputação 
por causa das crianças que 
já usam o serviço apesar das 
regras, acredita que não tem 
muita escolha senão tentar 
criar controles para permitir 
que essas crianças formalizem 
a presença no site, disseram 
pessoas a par da situação.

“Dados recentes têm desta-
cado como é difícil fiscalizar 
restrições de idade na internet, 
especialmente quando os pais 
querem que os filhos acessem 
conteúdo e serviços on-line”, 
afirmou a Facebook em respos-
ta a perguntas sobre a nova tec-
nologia. “Estamos em diálogo 
contínuo com acionistas, regu-
ladores e outras autoridades 
sobre a melhor maneira de aju-
dar os pais a manter os filhos 
seguros num ambiente on-line 
ainda em evolução.”

A Facebook com frequência 
desenvolve tecnologias que 

nunca chegam a ser lançadas, e 
não se sabe ainda quando e se a 
rede social vai introduzir o ser-
viço para menores de 13.

A pressão sobre a Facebook 
para impedir que as crianças 
mintam para conseguir con-
tas aumentou no último ano, 
depois que estudos começa-
ram a quantificar um número 
crescente de crianças no site. 
A revista “Consumer Reports” 
informou no ano passado que 
7,5 milhões de crianças com 
menos de 13 anos estavam 
usando o site, inclusive mais 
de cinco milhões abaixo de 10. 
Os casos de grande repercus-
são sobre o chamado “cyber-
bullying”, em que crianças 
são atormentadas por outras, 
também fomentaram preocu-
pação. O Facebook tem atual-
mente 900 milhões de usuários 
no mundo todo.

Um estudo patrocinado pela 
Microsoft Research e divulgado 
no fim do ano passado mostrou 
que 36% dos pais sabiam que os 
filhos entraram no Facebook 
antes dos 13 e que uma porcen-
tagem substancial desses pais 
ajudou os filhos a fazê-lo.

Os dados aumentaram a pre-
ocupação sobre como a Face-
book protege a privacidade dos 
usuários em geral. A empresa 
fez em novembro um acordo de 
20 anos com a FTC, a autorida-
de americana de defesa do con-
sumidor, devido a acusações de 
que enganou usuários sobre o 
uso de informações pessoais. A 
Facebook admitiu que cometeu 
erros e aceitou ter sua política 
de privacidade auditada regu-
larmente.

Em busca de alternativas às 
crianças continuarem usando 
o site sem autorização, a Face-
book começou a desenvolver 
no último ano maneiras de 

torná-las usuários legítimos 
monitorados pelos pais, disse-
ram pessoas que conversaram 
com executivos da empresa.

Um exemplo é que a empresa 
perguntou no meio do ano pas-
sado a centros de identificação 
como checar o consentimento 
de pais de crianças que querem 
usar o Facebook, disseram as 
pessoas. A Facebook não está 
trabalhando num site separado 
só para crianças, mas sim crian-
do  barreiras e controles para os 
pais permitirem que as crianças 
usem o site legitimamente.

O  p r o m o t o r  g e r a l  d e 
Maryland, Douglas Gansler, 
vem pressionando a Facebook 
para que encontre meios de 
proteger menores de 13 anos.  

“Nós gostaríamos de ver 
a Facebook criar um espaço 
seguro para as crianças [usa-
rem o site], um santuário, com 
as necessárias proteções extras 
para garantir a segurança, a 
saúde e um ambiente apropria-
do à idade”, disse ele.

Mas outros grupos de defe-
sa da criança se opõem à ideia, 
dizendo que a Facebook deveria 
em vez disso se preocupar em 
explicar a pais e crianças que 
o site não é recomendável para 
menores de 13 anos. 

“Nós não temos pesquisa e 
conhecimento suficientes sobre 
redes sociais para avaliar os pos-
síveis prós e contras das plata-
formas [de redes sociais] para os 
adolescentes”, diz James Styer, 
diretor-presidente da Common 
Sense Media, um grupo de defe-
sa da criança sediado em San 
Francisco. 

Abrir formalmente o site para 
crianças possibilitaria à Face-
book e suas parceiras investir 
no aquecido mercado de jogos 
para crianças, que é dominado 
pelas plataformas de celular da 

Apple Inc. e da Google Inc. 
Têm crescido as dúvidas sobre 

a capacidade da Facebook de 
sustentar o crescimento de 88% 
na receita que obteve no ano 
passado através de anúncios, 
ainda mais depois da sua pro-
blemática abertura de capital. 
Grandes anunciantes como a 
General Motors Co. pararam de 
pagar pelos anúncios e usuários 
estão mudando para dispositi-
vos móveis, onde a propaganda 
está demorando a decolar.   

Algumas outras estratégias de 
geração de receita, porém, estão 
ganhando tração, em especial 
jogos que podem ser baixados 
de graça mas cobram por fun-
ções extras.  

Cerca de 12% da receita de 
US$ 3,7 bilhões da Facebook em 
2011 veio da sua fatia nos jogos 
interativos da sua parceira 
Zynga Inc., como o Farmville.   

 No setor de entretenimen-
to e tecnologia, são cada vez 
maiores as expectativas de que 
a Facebook vai acabar abrindo 
o site para crianças.

Mas as iniciativas da Face-
book se complicam em face da 
revisão que a FTC deve fazer 
da Lei de Proteção à Privacida-
de On-line de 1988, conhecida 
como Coppa, que regulamenta 
os dados pessoais das crianças 
que os websites podem coletar.  

A Facebook afirmou recen-
temente que parte dos US$ 
650.000 que ela gastou em 
lobby no primeiro trimestre 
teve relação com a Coppa. 

O diretor-presidente da empre-
sa, Mark Zuckerberg, disse num 
debate público um ano atrás 
que ele acreditava que crianças 
menores de 13 anos deveriam 
poder usar o Facebook.

Uma porta-voz da FTC disse 
que a revisão da Coppa deve ter-
minar dentro de alguns meses.

Facebook estuda mudanças 
para permitir crianças no site

Fonte: Pesquisa com 1.007 
pais publicada em 2011 pela 
revista on-line First Monday.
Foto: DPA/Zuma Press
The Wall Street Journal
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Empresas, p. B9.




