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Reino Unido faz alerta sobre espionagem governamental
I n t e r n et
James Blitz
Financial Times, do Reino Unido

Ciberataques patrocinados por
um governo contra os sistemas de
computação de uma grande em-
presa britânica de capital aberto
custaram à companhia 800 mi-
lhões de libras (US$ 1,244 bilhão)
em potenciais receitas, disse on-
tem o chefe do serviço de segu-
rança interna do Reino Unido, o

MI5. A questão colocou no centro
das atenções a ameaça que a es-
pionagem pela internet represen-
ta para as empresas locais.

O diretor-geral do MI5, Jona-
than Evans, disse que o volume de
atividades hostis sendo gerado
por governos estrangeiros no ci-
berespaço é “a s s o m b r o s o”.

Em discurso na City, centro fi-
nanceiro de Londres, Evans disse
que nas investigações das ameaças
pela web, os serviços de segurança
descobriram “processos em escala

industrial envolvendo milhares de
pessoas por trás da ciberespiona-
gem patrocinada por estados e pe-
lo cibercrime organizado.”

Evans não revelou qual a empresa
londrina de capital aberto. Também
não disse qual foi o país responsável
pelo ataque. Afirmou ainda que os
danos financeiros foram provoca-
dos “não apenas por meio da perda
de propriedade intelectual, mas
também por desvantagens comer-
ciais em negociações de contratos”.

Neil Fischer, vice-presidente in-

ternacional de sistemas de segu-
rança da Unisys, considerou im-
pressionante a quantia em perdas,
para uma só empresa, para colocar
no domínio público: “Isso vai au-
mentar a preocupação de que a es-
cala da ciberespionagem é muito
maior do que imaginávamos.”

Os governos dos EUA e do Reino
Unido não se esforçam muito em es-
conder que veem a China e a Rússia co-
mo as figuras mais preocupantes na
ciberespionagem por governos. Em
maio, o Pentágono, sede da Secretaria

da Defesa dos EUA, sustentou que a
China continuará a ser um coletor
“agressivo e capacitado” de informa-
ções tecnológicas delicadas america-
nas, incluindo as de empresas ligadas
ao setor militar e que o país é uma
“ameaça persistente e cada vez maior
para a segurança nacional dos EUA”.

Ministros e autoridades britâni-
cos mostram-se cautelosos em
acusar a China de ciberespiona-
gem, em meio a receios de que isso
pudesse afetar as relações econô-
micas entre os dois países.

O diretor-gerente da BAE Sys -
tems Detica, Martin Sutherland,
também mostrou preocupação.
“Em nosso relatório de custos de ci-
bercrimes com o Gabinete do Go-
verno estimamos que o roubo de
propriedade intelectual e a espio-
nagem industrial custam ao Reino
Unido 17 bilhões de libras por
a n o”, disse. “Esse tipo de problema
não é apenas grave em termos de
perdas financeiras, mas também
vasto em termos de número
de incidentes.”

Estratégia Ideval Munhoz assume
cargo recém-criado no Brasil

T-Systems
passa a ter
executivo local

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Ideval Munhoz, da T-Systems: “Com a estrutura consolidada, nosso objetivo é colocar em prática um plano agressivo de ampliação da base de clientes”

Moacir Drska
De São Paulo

A alemã T-Systems deu mais um
passo para fortalecer sua presença
no Brasil. Depois de desenhar boa
parte de sua trajetória de 11 anos no
país sem a figura efetiva de um exe-
cutivo-chefe local, a empresa de ter-
ceirização de serviços de tecnologia
da informação do grupo Deutsche
Te l e k o m contratou Ideval Munhoz
para comandar a operação local.

Durante mais de uma década, a
unidade brasileira esteve sob a co-
gestão de membros de seu conse-
lho administrativo. Recentemen-
te, decidiu concentrar seus esfor-
ços iniciais na estruturação dos
negócios locais, a partir de inves-
timentos na construção de quatro
centros de dados e na ampliação

de sua equipe, que conta com
2 mil funcionários.

Com passagens por cargos de
liderança em empresas como Phi -
lips, Origin e as indianas HCL Te-
chnologies e S a t ya m , Munhoz
afirmou ao Va l o r que os investi-
mentos feitos nos últimos anos
pela T-Systems no Brasil mostram
a visão de longo prazo da empre-
sa para o país. A instabilidade
econômica em mercados como a
Europa e EUA reforçaram o dire-
cionamento ao país. “O Brasil é
uma das prioridades estratégicas
da matriz. A partir dessa estrutura
consolidada no país, nosso próxi-
mo objetivo é colocar em prática
um plano agressivo de ampliação
da base local de clientes”, disse o
executivo, dois dias após assumir
o comando da subsidiária.

Com cerca de 1,5 mil clientes no
Brasil, a T-Systems passa pela ex-
pansão da atuação para novos seg-
mentos econômicos. A empresa é
mais conhecida por seus negócios
junto ao setor automotivo, que res-
ponde atualmente por cerca de 50%
da receita local. Parte dessa imagem
foi construída pelo fato de a compa-
nhia atender desde o início de suas
operações no país a dois clientes em
especial, Volkswagen e Mercedes-
Benz. As duas empresas se consti-
tuíram nos principais pilares de
crescimento e sustentação da T-Sys-
tems no mercado brasileiro.

A ideia agora é diversificar as ativi-
dades para segmentos como varejo,

finanças, saúde, manufatura, energia
e serviços. Outro setor de interesse es-
tratégico são os transportes, com
destaque para a oferta de infraestru-
tura de telecomunicações e gestão de
operações de tecnologia em aero-
portos. Atualmente, a T-Systems é
responsável por esse tipo de serviço
em 78 aeroportos pelo mundo.

Como parte dos planos para am-
pliar seus negócios no Brasil, a T-
Systems também aposta na oferta
de tecnologias que já estão consoli-
dadas em outras subsidiárias do
grupo. Um dos destaques é o paco-
te de serviços no conceito de com-
putação em nuvem. Nesse modelo,
os softwares e recursos tecnológi-

cos são acessados via internet, sem
que os usuários precisem instalar
sistemas em seus computadores ou
adquirir infraestrutura de TI.

Ao mesmo tempo, ressaltando o
ganho de relevância da operação
brasileira, a estratégia inclui o refor-
ço em tecnologias desenvolvidas lo-
calmente para adoção posterior em
outras subsidiárias. Um dos primei-
ros exemplos foi a criação de um sis-
tema de radiofrequência (RFID, na
sigla em inglês) para a monitoração
de produtos nos setores de manufa-
tura, farmacêutico e automotivo.

A expectativa da T-Systems para
2012 é registrar um crescimento de
no mínimo 10% na receita da ope-

ração brasileira. No ano passado, o
faturamento local foi de R$ 358,3
milhões. “Hoje, a empresa está
mais do que preparada para aten-
der a projetos de maior envergadu-
ra no Brasil”, afirmou Munhoz.

Com a perspectiva de crescimento
apoiada por contratos de longo pra-
zo firmados no Brasil, o executivo
acrescentou que a subsidiária prova-
velmente será alvo de mais investi-
mentos no prazo de quatro anos. Os
novos aportes serão direcionados es-
pecialmente à ampliação da equipe
local e à construção de outro centro
de dados para atender ao aumento
esperado da demanda pelos serviços
da companhia no país.

Vendas de produtos da Copa devem gerar até R$ 2 bi
M a r ket i n g
Letícia Casado
De São Paulo

As vendas de produtos licen-
ciados para a Copa do Mundo de
2014 devem movimentar entre
R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões no
Brasil nos próximos dois anos. A
estimativa é da Globo Marcas, li-
cenciadora master dos jogos de
2014 e da Copa das Confedera-
ções, outro campeonato da Fe-
deração Internacional de Fute-
bol (Fifa), que será realizado no
Brasil em 2013.

A Globo Marcas vai atuar em
duas frentes: licenciamento de
produtos e franquia de lojas ofi-
ciais. De acordo com uma fonte
ouvida pelo Va l o r , o valor médio
dos royalties a serem pagos à Glo-
bo Marcas deve ficar entre 10% e
12%. José Luiz Bartolo, diretor de li-
cenciamento da TV Globo, não
confirma esses números, diz ape-
nas que o percentual vai variar.

A Globo Marcas vai licenciar
produtos em diversas categorias,
de vestuário a brinquedos. Os
produtos terão apenas a marca
da Fifa e não vão levar o logo do
fabricante. Bartolo diz que 14 ca-

tegorias de produtos devem ser
licenciadas e o número de itens
deve girar em torno de 2 mil. Se-
gundo ele, não é possível estimar
em quantos pontos de venda os
produtos licenciados estarão
presentes, mas serão “milhares”.

O varejo oficial deve contar
com 300 a 350 lojas. Esses pontos
vão de quiosques a megalojas
(acima de 2 mil m2), funcionarão
no sistema de franquia e estarão
espalhados em shoppings e nos
12 estádios que receberão os jo-
gos. Pelo plano, cada estádio terá
várias lojas, uma por setor, já que
os torcedores não têm trânsito li-

vre entre as arquibancadas.
Os produtos também estarão

à venda no site da Fifa e por
meio de um catálogo oficial. Os
primeiros produtos devem che-
gar ao varejo no fim deste ano,
para aproveitar as vendas de Na-
tal. O carro-chefe desta etapa
inicial é o mascote, que será
anunciado em setembro.

No primeiro semestre de
2013, as lojas devem estar abas-
tecidas com material escolar re-
lacionado à Copa das Confede-
rações. O site de vendas também
deve estar operando. No segun-
do semestre do ano que vem, a

meta é ampliar o sortimento
com itens da Copa de 2014. “A
partir de junho de 2013 teremos
a gama de 2014. Muitos turistas
virão ao país, e o futebol é a pai-
xão nacional”, diz Bartolo.

A Globo Marcas também vai
negociar diretamente com gran-
des varejistas, incluindo os três
grandes grupos supermercadis-
tas do país Pão de Açúcar, Carre-
four e Walmart. “Estamos apre-
sentando à Fifa um ‘business
plan’ com estratégia de distribui-
ção. Vamos chegar a esses três
grandes, mas sempre no ‘timing’
e em parceria com a Fifa e com

nossos licenciados”, diz Bartolo.
Fora do Brasil, é a própria Fifa

que faz a gestão do licenciamento.
Em entrevista ao Va l o r , Thierry
Weil, diretor de marketing da Fifa,
diz que devem ser abertas lojas ofi-
ciais entre um e dois meses antes
de a Copa começar. Ainda não está
definido quantas unidades serão
abertas e nem em quais países.

Ontem, a Globo Marcas reuniu
em São Paulo cerca de 160 em-
presas interessadas no licencia-
mento entre fabricantes e vare-
jistas. Bartolo estima fechar entre
100 e 150 contratos — nenhum
foi fechado até agora.

Pe s q u i s a
Felipe Machado
De São Paulo

A crise econômica na Europa e
nos Estados Unidos não está impe-
dindo o crescimento das empresas
brasileiras no exterior. Segundo
estudo da Fundação Dom Cabral,
60,9% das companhias pretendem
expandir sua atuação nos merca-
dos em que já estão presentes. As
39,1% restantes querem manter os
níveis atuais de operação. Foram
ouvidas 47 empresas — das quais,
33 têm faturamento anual maior
que R$ 1 bilhão.

Para o coordenador do núcleo
de negócios internacionais da
Dom Cabral, Sherban Cretoiu, as
respostas indicam que as compa-

nhias estão pensando no longo
prazo. “Se as empresas não vão se
expandir muito, pelo menos não
vão se retirar”, afirma.

De acordo com o Ranking das
Trasnacionais 2012, elaborado
pela fundação, 25 das 47 empre-
sas pesquisadas tiveram alta no
seu índice de internacionaliza-
ção no ano passado, em compa-
ração com 2010. O indicador
considera as receitas, os ativos e a
quantidade de funcionários de
cada companhia no exterior em
relação aos seus números totais.

A média total do índice, consi-
derando todas as companhias,
cresceu 1% em relação a 2011, para
16%. Se forem consideradas as dez
primeiras colocadas, apenas duas,
JBS Friboi e Stefanini IT Solutions,
tiveram índice menor. Em sete de-

las, a alta do indicador superou
dois dígitos, como Metalfrio (34%)
e Odebrecht (29,6%).

Para Lívia Barakat, pesquisadora
da Dom Cabral, o aumento da in-
ternacionalização pode ser expli-
cado pela queda de preços de ati-
vos lá fora, em decorrência da cri-
se. “Algumas empresas vêem a
oportunidade de compra”, diz. Se-
gundo ela, embora o ritmo de
aquisições esteja menor que em
2010, a tendência ainda é positiva.

Em relação à queda na impor-
tância da participação externa, um
resultado ruim em outros países
pode ser a explicação. Mas não a
única. Como se trata de uma pro-
porção, o crescimento no mercado
interno pode ter sido muito gran-
de, sem que no exterior a operação
tenha encolhido. “É preciso ver o

Fonte: Fundação Dom Cabral *A contagem não inclui o Brasil

Com os pés no exterior
As empresas mais internacionalizadas do Brasil, segundo a Fundação Dom Cabral

JBS-Friboi

Gerdau

Stefanini IT Solutions

Metalfrio

Marfrig

Ibope

Odebrecht

Sabó

Magnesita

Tigre

Via Uno

Fábrica di Chocolate

Showcolate

LinkWell

Localiza

Fisk 

Spoleto

Bit Company

Hering

Arezzo

23

11

13

2

8

6

3

1

5

4

0,596

0,462

0,469

0,337

0,380

0,423

0,327

0,311

0,288

0,263

Empresa Índice em 2010 Índice em 2011 Franquias Índice em 2011 Número 
de países*

0,538

0,516

0,464

0,452

0,444
0,438

0,424
0,363

0,361
0,298

0,183

0,121
0,109

0,074
0,072

0,036
0,032
0,018
0,014

0,014

resultado dessas empresas no Bra-
sil, tem que olhar caso a caso”, diz
Lívia. O mesmo cuidado vale para
os resultados positivos.

Do total, 16 empresas tiveram
índice menor. Apenas uma, a Ce-
mig, manteve sua proporção es-
tável, em 0,1%. Outras cinco com-
panhias da classificação de 2012
não puderam ser comparadas ou
por não constarem da pesquisa
anterior ou por ter índice próxi-

mo de zero. As maiores altas em
relação ao ranking de 2011 fo-
ram as da Cia Providência
(75,5%), Oi (71,8%) e Randon
(61,5%). A Andrade Gutierrez foi
a que avançou mais posições, su-
bindo de 31a para 21a.

Segundo Lívia, outra tendên-
cia que chama a atenção é o cres-
cimento da participação de fran-
quias brasileiras fora do país. “Os
produtos têm sido valorizados

pelo fato de serem brasileiros”,
disse. A Dom Cabral classificou
16 marcas do setor, no segundo
ano consecutivo desse tipo de le-
vantamento. Um exemplo de for-
te presença lá fora é a locadora de
carros Localiza, que é líder de
mercado em quatro dos sete paí-
ses em que atua. A franquia mais
internacionalizada, de acordo
com o indicador, é a varejista de
calçados Via Uno.

Multinacionais brasileiras
expandem operações
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