
Uma misteriosa unidade militar
chinesa foi apontada por uma
empresa de segurança dos Esta-
dos Unidos como suspeita de co-
meter uma série de ataques digi-
tais. A China rejeitou a acusa-
ção e disse que na verdade é o
governo chinês que sofre ata-
ques de hackers norte-america-
nos. A empresa, chamada Man-
diant, identificou a Unidade
61398 do Exército, sediada em
Xangai, como a origem mais
provável de ataques contra vá-
rios setores econômicos.

“A natureza do trabalho da
‘Unidade 61398' é considerada
pela China como um segredo de
Estado. No entanto, acreditamos
que ela se envolve em prejudi-
ciais ‘operações em redes infor-
matizadas’”, disse a Mandiant
em um relatório divulgado nos
EUA. “É hora de admitir que a
ameaça está se originando na Chi-
na, e queríamos fazer nossa parte
para armar e preparar profissio-
nais de segurança para combater
essa ameaça efetivamente.”

A chancelaria chinesa disse
que o governo se opõe firme-
mente à atividade dos hackers,
e pôs em dúvida os indícios cita-
dos no relatório.

“Ataques informáticos são

transnacionais e anônimos. De-
terminar suas origens é extre-
mamente difícil. Não sabemos
como os indícios nesse dito rela-
tório podem ser sustentáveis”,
disse o porta-voz Hong Lei.

“Críticas arbitrárias baseadas
em dados rudimentares são ir-
responsáveis, antiprofissionais
e não são úteis para resolver a
questão.”

Hong citou um estudo chinês
segundo o qual os EUA são res-
ponsáveis por ataques a compu-
tadores na China. “Dos supraci-
tados ataques na internet, os
ataques originários nos Estados
Unidos estão em primeiro lu-
gar”. O Ministério da Defesa da
China não respondeu de imedia-
to a perguntas por fax sobre o re-
latório. A Unidade 61398 fica no
bairro de Pudong, polo bancá-
rio e financeiro da China, e lá
trabalham talvez milhares de
pessoas fluentes em inglês,
além de programadores e opera-
dores de redes digitais, segundo
o relatório da Mandiant.

A unidade, segundo o texto,
se apropriou de “centenas de te-
rabytes de pelo menos 141 orga-
nizações espalhadas por um
conjunto diverso de setores eco-
nômicos, já a partir de 2006”.

A maioria das vítimas estava
nos EUA, com números menores
no Canadá e Grã-Bretanha. A in-
formação subtraída incluía deta-
lhes sobre fusões e aquisições e
emails de funcionários gradua-
dos, segundo a empresa. ■

A Dell anunciou na semana pas-
sada, em um arquivo enviado à
Securities and Exchange Com-
mission (SEC, a Comissão de Va-
lores Mobiliários dos Estados
Unidos), que considerou como
alternativa estratégica a venda
de seu negócio de PCs ou servi-
ços financeiros antes de definir
o fechamento de capital.

Conforme o documento, o po-
sicionamento era uma resposta
às questões sobre o processo
que levou à aprovação do conse-
lho diretor pelo fechamento de
capital da companhia e ao pro-
cesso de recompra de ações, no
valor de US$ 24 bilhões. O mate-
rial também tinha como objeti-
vo indicar o papel de Michael
Dell, CEO e fundador da compa-
nhia, após o movimento.

O arquivo na SEC também
veio após vários investidores te-
rem se recusado a apoiar os pla-
nos de privatização da compa-
nhia. Os acionistas expressaram
suas preocupações de que esse
movimento poderia subvalori-
zar seus investimentos.

Em agosto de 2012, Michael
Dell disse ao conselho da direto-
ria da empresa que considerava
fechar o capital da fabricante.
Após o anúncio, o grupo for-
mou um comitê especial de qua-

tro diretores independentes pa-
ra avaliar a proposta do CEO e
as alternativas possíveis.

O comitê especial (que se en-
controu mais de 25 vezes além
de realizar mais seis reuniões
com outros diretores indepen-
dentes) reuniu-se com três dife-
rentes interessados, que foram
autorizados a realizar diligên-
cias e apresentar propostas para
adquirir a empresa.

Essas empresas não puderam
interagir uma com as outras e
não poderiam fechar nenhum
acordo com Michael Dell sem o
consentimento prévio do comi-
tê especial. O fundador da fabri-
cante também concordou em
trabalhar de boa fé com qual-
quer concorrente e avaliaria es-
tratégias alternati-
vas ao fechamento
de capital.

As alternativas
consideradas suge-
riam: que a Dell con-
tinuasse como em-
presa pública, sem
mudança no plano
de negócios; modifi-
casse o plano de negócios, seg-
mentando a área de PCs em
uma organização separada, eli-
minando a área de serviços fi-
nanceiros, acelerando sua trans-
formação de negócios com mais
aquisições; ou, ainda, a venda/
fusão com um comprador estra-
tégico, escreveu a Dell no regis-
tro na SEC.

“Após essa análise, que du-
rou mais de cinco meses e envol-

veu a participação ativa dos con-
sultores financeiros e o consul-
tor de gestão do Comitê Espe-
cial, foi concluído por unanimi-
dade que a operação de fecha-
mento de capital era de melhor
interesse para os acionistas da
Dell”, escreveu a fabricante.

A decisão da Dell de conside-
rar o spinning out ( separação
de uma parte da empresa em
um novo negócio; N. da T.) de
sua área de PCs foi similar ao
anúncio de 2011 de sua rival
Hewlett-Packard. Entretanto,
diferentemente da HP, que per-
deu muito da confiança de in-
vestidores e muito de sua capita-
lização de mercado antes de fi-
nalmente abrir mão dos planos
de se dividir, a Dell manteve

seus planos em se-
gredo até a inscri-
ção da SEC.

Para garantir aos
investidores que es-
te seria o melhor
acordo possível nos
planos de privatiza-
ção da Dell, o comi-
tê especial, assisti-

do pela Evercore Group, uma
empresa independente de con-
sultoria de investimentos com
base em Nova York, ajustou um
período de 45 dias para solicita-
ção de “venda”. Uma reunião
com os acionistas para votar so-
bre a proposta final é esperada
para junho ou julho, dependen-
do em parte do tempo do pro-
cesso de análise do SEC, escre-
veu a Dell. ■
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Veeam Software lança serviços no Brasil

A Veeam Software, fornecedora de soluções de proteção de dados

em ambientes virtualizados, anunciou o lançamento de soluções na

modalidade de Software como Serviço (Saas) também no mercado

brasileiro. Já disponível em outros países, o modelo é conhecido

por Rental Model. "Os produtos são os mesmos do licenciamento

tradicional, mas com vantagens como flexibilidade, escalabilidade

e proteção de preços", contou Rodrigo Aliaga, gerente da empresa.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Empresas, p. 19.




