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Facebook usa lei obscura para
apressar pagamento do Instagram
I n t e r n et
David Gelles e April Dembosky
Financial Times, de Nova York e
San Francisco

O Fa c e b o o k está tentando
apressar o pagamento da aquisi-
ção do Instagram para fazê-lo
antes da data de fechamento do
negócio. Para isso, a empresa
lançou mão de uma obscura le-
gislação da Califórnia que per-
mite emitir ações sem registrá-
las na Securities and Exchange
Commission (SEC, o órgão regu-
lador das bolsas americanas).

Com a tática, o objetivo é pou-
par tempo e dinheiro à empresa,
uma vez que ela emitirá ações
outrora avaliadas em US$ 700
milhões destinadas aos funcio-
nários e investidores de primeira
hora do Instagram, dona do ser-
viço de compartilhamento de fo-
tos de mesmo nome. Essas ações
valem atualmente US$ 478 mi-

lhões, diante da queda de 45% so-
frida pela cotação dos papéis do
Facebook desde que a empresa
abriu seu capital, em maio.

Ao usar a lei do Estado da Ca-
lifórnia, em vez da legislação fe-
deral americana, o Facebook po-
derá, além disso, manter o negó-
cio isolado do exame detalhado
de que é alvo por causa das fa-
lhas ocorridas em sua oferta pú-
blica inicial de ações (IPO, na si-
gla em inglês).

“Eles têm outros problemas
com os investidores”, disse Brian
Quinn, professor de direito do
Boston College, de Massachu-
setts, que acompanha processos
desse tipo. “Essa medida pega to-
das as questões ligadas ao Insta-
gram e as isola. É um processo
mais limpo, em vista de tudo o
que está acontecendo.”

Para apressar o pagamento, o
Facebook agendou a assim cha-
mada “audiência da equidade”
no Departamento de Corpora-

ções da Califórnia para o dia 29
em São Francisco. Nesse tipo de
audiência, a Justiça avalia se o
negócio é justo e examina as
possíveis objeções a ele.

“[O Facebook] vai economizar
o dinheiro da tarifa do encami-
nhamento de documentos à au-
toridade reguladora e dos custos
legais”, disse Keith Bishop, advo-
gado do escritório de advocacia
Allen Matkins. “É muito menos
trabalho realizar a audiência da
equidade do que fazer um docu-
mento de registro para submetê-
lo à análise da SEC.”

Bishop disse que dar entrada
a um pedido de audiência custa
apenas alguns milhares de dóla-
res, enquanto a SEC fica com um
percentual do valor das ações
encaminhadas para registro.

Na audiência, o Departamento
de Corporações vai determinar
“a equidade das cláusulas e con-
dições da pretendida emissão ou
troca de valores mobiliários”.

Se a iniciativa for aprovada, o
Facebook poderá emitir ações li-
gadas ao negócio com o Insta-
gram no dia seguinte, sem regis-
trá-las na SEC. Isso poderá levar
seis meses ou mais e custar cente-
nas de milhares de dólares. A au-
diência poderá abrir caminho
para que os funcionários do Ins-
tagram façam objeções à equida-
de do negócio, embora não te-
nha surgido qualquer indício de
que eles pretendam fazer isso.

O Facebook adquiriu o Insta-
gram por US$ 1 bilhão sob uma
operação em dinheiro e ações
realizada pouco depois de ter
aberto seu capital. A transação
está sendo examinada de perto
pela Comissão Federal de Comér-
cio dos Estados Unidos (FTC, na
sigla em inglês), que apura o
eventual prejuízo que o negócio
poderia causar à livre concorrên-
cia na área de redes sociais. O Fa-
cebook preferiu não
comentar o assunto.

Curtas

Comando da Abert
Daniel Pimentel Slaviero, dire-

tor-geral do SBT em Brasília, é o
novo presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert). Ele foi eleito
por unanimidade, ontem, pelo
conselho superior da associação.
“Manteremos nossa vigilância
sobre a situação da liberdade de
imprensa e de expressão no
país”, disse Slaviero, em nota. Ele
substitui Emanuel Soares Car-
neiro, presidente da Rede Ita-
tiaia. Slaviero já dirigiu a Abert
por duas vezes, entre 2006 e
2010. A nova gestão é válida para
o biênio 2012-2014.

Práticas da News Corp
A News Corp anunciou, on-

tem, uma nova estrutura para
monitorar práticas éticas, como
parte dos esforços para tratar de
questões que ganharam força
depois do escândalo de escutas
telefônicas ilegais em sua divisão
britânica de jornais, no ano pas-
sado. A companhia nomeou dois
executivos graduados, Gerson
Zweifach e Lisa Fleischmann, co-
mo diretor e vice-presidente de
“c o m p l i a n c e”, respectivamente.

As iniciativas ocorrem ao mesmo
tempo em que o grupo de mídia
prepara a separação dos negó-
cios de publicação dos ativos de
mídia e entretenimento.

Getty Images é vendida
O Carlyle Group, especializado

na compra de participações em
empresas, fechou um acordo pa-
ra adquirir o controle da Getty
Images, de conteúdo visual e
multimídia. A empresa pertencia
ao fundo Hellman & Friedman. O
negócio é de US$ 3,3 bilhões.

Prejuízo da IdeiasNet
A IdeiasNet, holding de negó-

cios de tecnologia e internet, regis-
trou um prejuízo líquido de R$ 8,1
milhões no segundo trimestre. O
resultado considera a participação
proporcional nas empresas do
portfólio, que inclui companhias
como Au t o m a t o s , Officer e Pa d t e c .
A receita líquida no período foi de
R$ 418,6 milhões, 39,1% maior que
a de um ano antes. O lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) foi de R$ 12,3 milhões, com
crescimento de 3,4% sobre os
R$ 11,9 milhões de 2011.

Cenário Iniciativa opõe redes como
Walmart e Best Buy ao Google

Pa g a m e n t o
on-line une
varejistas
nos EUA

MERCURY NEWS/ZUMA PRESS

Diversidade de sistemas que permitem pagar compras com o smartphone, como o demonstrado pelo Google, pode confundir consumidor, dizem especialistas

Robin Sidel
The Wall Street Journal

Mais de uma dezena de gran-
des varejistas anunciaram, on-
tem, seus planos para desenvol-
ver conjuntamente uma rede de
pagamentos móveis que vai con-
correr com os serviços do Goo -
gle e outras empresas.

As redes de lojas Wa l m a r t e
Ta r g e t , a de lojas de conveniên-
cia 7-Eleven e a de postos de ga-
solina Sunoco estão entre as
companhias que esperam con-
quistar seu espaço nesse flores-
cente mercado que transforma
os smartphones em dispositivos
para fazer compras.

O empreendimento das vare-
jistas, chamado Merchant Custo-
mer Exchange, ou MCX, está ain-
da no começo, e as empresas não
marcaram uma data de lança-
mento. Elas ainda estão buscan-
do um diretor-presidente.

Não está clara a quantia com
que cada varejista participante
está contribuindo para a forma-
ção da rede.

Instituições financeiras e em-
presas de tecnologia estão des-
pejando bilhões de dólares no
desenvolvimento de sistemas de
pagamentos móveis que funcio-
nam como “carteiras digitais”.

Embora poucos consumido-
res usem seus telefones como
dispositivos para pagamentos,
executivos do setor estão con-
vencidos de que os clientes aca-
barão fazendo compras com
seus celulares de uma maneira
tão natural como hoje usam car-
tões de débito e crédito.

A tecnologia baseia-se em
aplicativos que os clientes po-
dem baixar nos seus smartpho-
nes e então fazer compras em
uma loja passando o telefone
por uma máquina leitora insta-
lada na caixa registradora.

A previsão é que as transações
de pagamentos móveis no mun-
do todo saltem de US$ 172 bi-
lhões neste ano para US$ 600 bi-
lhões até 2016, segundo a em-
presa de pesquisa de mercado
G a r t n e r. Um relatório de março
do Federal Reserve, o banco cen-
tral americano, informou que
87% dos americanos têm um te-
lefone celular. Quase metade
desses aparelhos são smartpho-

nes, ou seja, celulares com apli-
cações típicas de computadores
e acesso à internet.

Entre as pessoas que têm um
celular e uma conta bancária, 11%
fizeram pagamentos móveis no
ano anterior, indicou a pesquisa.

O novo empreendimento de
pagamentos móveis já começa
atrás das iniciativas de concor-
rentes, como a do Google, que se
chama Google Wallet (Carteira
Google) e que entrou em opera-
ção no ano passado, usando apa-
relhos que rodam o sistema ope-
racional Android, criado pela
empresa de tecnologia.

A Isis, um projeto conjunto
das operadoras de celular AT & T,
T-Mobile USA (uma unidade da
Deutsche Telekom) e Verizon
Wireless (sociedade entre a Veri -
zon Communications e o grupo
britânico Vodafone) começará
seus testes neste ano em Salt La-
ke City, em Utah, e Austin, no Te-
xas. E, em um outro sinal do in-
teresse crescente por pagamen-

Fonte: Gartner / The Wall Street Journal *ProjeçõesFonte: Gartner / The Wall Street Journal *Projeções

A onda da carteira digital
Uso de dispositivos móveis para pagamentos será mais popular em 2016
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tos móveis, a iniciante Square
divulgou na semana passada
que a Starbucks vai investir
US$ 25 milhões na empresa e
usará sua tecnologia para, a cer-
ta altura, processar todas as
transações de crédito e débito
nas suas cerca de 7 mil cafeterias
nos Estados Unidos.

A proliferação de sistemas de
pagamentos móveis pode confun-

dir os consumidores, dizem os crí-
ticos. Mas os participantes dizem
que os esforços rivais refletem um
impasse: um setor precisa do ou-
tro para fazer os pagamentos mó-
veis darem certo, mas cada grupo
quer tomar a liderança.

“Estamos abertos a todos os
parceiros, mas tem que ser van-
tajoso para os membros varejis-
tas de um modo que melhore o

sistema e não traga custos adi-
cionais”, disse Mike Cook, vice-
presidente corporativo e tesou-
reiro assistente do Walmart.

Todas as iniciativas de paga-
mentos móveis que estão em
curso têm o objetivo de atender
à demanda crescente dos consu-
midores, principalmente os jo-
vens, por pagamentos que são
mais fáceis e rápidos. As varejis-
tas acreditam que criar tais siste-
mas eletrônicos aumentará a
lealdade dos clientes.

Ao montar seu próprio siste-
ma, as varejistas da MCX tam-
bém esperam tirar proveito de
suas relações atuais com os
clientes para acostumá-los a pa-
gar com o telefone. O Google e
as empresas de telecomunica-
ções conhecem muito menos os
hábitos de compra que as vare-
jistas, dizem essas empresas.

As companhias em torno des-
se novo projeto têm vendas
anuais combinadas de US$ 1 tri-
lhão e servem praticamente a to-

dos os usuários de smartphone
nos EUA, dizem elas.

Assim como seus concorren-
tes, as varejistas pretendem criar
ofertas direcionadas e promo-
ções para os consumidores
usando os smartphones.

Até agora, 14 varejistas uniram-
se à joint venture, inclusive a rede
de eletrônicos Best Buy, a de dro-
garias CVS Caremark, a de mate-
rial de construção L o w e’s, a  de
postos de gasolina Royal Dutch
Shell, a de supermercados Publix
Super Markets, a de lojas de de-
partamentos Sears, a de combus-
tíveis Alon Brands, a de restauran-
tes Darden Restaurants , os super-
mercados H y- Ve e e a empresa de
serviços de viagens HMSHost,
uma unidade da Au t o g r i l l .

“Eu realmente acredito que as
varejistas estão especialmente
capacitadas para abordar o que
acreditamos ser o desejo do con-
sumidor nesse espaço”, disse Ter-
ry Scully, presidente de serviços
financeiros e de varejo da Target.

Um dos desafios dos paga-
mentos móveis é o fato de mui-
tos consumidores terem se mos-
trado relutantes em carregar in-
formações financeiras pessoais
em um telefone.

Uma pesquisa feita há pouco
tempo com 2 mil consumidores
mostrou que 60% dos que respon-
deram temiam que os pagamen-
tos móveis pudessem colocar sua
segurança pessoal ou a de suas fi-
nanças em risco, segundo a Strate -
gies International, uma empresa
americana de consultoria.

Embora mais um sistema de
pagamento móvel talvez possa
confundir consumidores que não
entendem as diferenças entre os
vários sistemas, o número cres-
cente de opções poderia ajudar a
iniciativa como um todo a ganhar
força. Os executivos da Isis e do
Google já disseram que a compe-
tição é importante para impul-
sionar essa indústria nascente.

Algumas varejistas envolvidas
no novo grupo já estão fazendo
incursões nos pagamentos mó-
veis. Os clientes da Target po-
dem usar seus celulares para
comprar e enviar cartões de pre-
sentes da rede.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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