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A estatal chinesa Cnooc con-
cluiu a compra da canadense
Nexen por US$ 15,1 bilhões,
após aprovações de órgãos regu-
ladores canadenses, britânicos
e americanos. O negócio dá à
terceira maior produtora de pe-
tróleo da China controle de pro-
dução de enormes reservas de
gás de xisto da província cana-
dense Columbia Britânica e de-
pósitos de petróleo no Mar do
Norte. A Nexen disse que Kevin
Reinhart seguirá o executivo-
chefe da companhia, enquanto
o CEO da Cnooc, Li Fanrong,
será o presidente do conselho.
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O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) suspendeu ontem o julga-
mento de ação que envol-
ve uma disputa entre
as famílias Ode-
brecht e Gradin por
ações da Odbinv –
controladora da
Odebrecht. O mi-
nistro Raul Araújo
Filho pediu vista do
processo. O que está
em questão, neste momen-
to, é se a disputa será resolvida
no Judiciário, como quer a Ode-
brecht, ou por arbitragem, co-
mo defendem os Gradin.

Chinesa Cnooc conclui
compra da Nexen

O JPMorgan Chase planeja cor-
tar entre 3 mil e 4 mil empregos

na sua divisão de banco de
varejo neste ano, o equi-

valente a 1,5% do qua-
dro total da institui-
ção. Os cortes ocor-
rerão principalmen-
te por vagas que

não serão repostas,
disse a porta-voz Kris-

tin Lemkau. O JPMor-
gan Chase tinha 259 mil fun-

cionários em 2012. O banco afir-
mou, em apresentação, que tem
como objetivo cortar suas des-
pesas em US$ 1 bilhão este ano.

A companhia espanhola Repsol
vai vender parte de seus ativos
de gás natural liquefeito para a
Royal Dutch Shell por US$ 6,7
bilhões, aumentando a exposi-
ção da Shell ao produto e aju-
dando a Repsol a reduzir seu
pesado endividamento. A Shell
vai pagar US$ 4,4 bilhões à vista
e assumir US$ 2,3 bilhões em
passivos financeiros em troca
de um pacote de ativos que ex-
cluiria o terminal canadense de
importação de gás natural que a
Repsol tinha colocado original-
mente à venda. As instalações

da companhia espanhola no Pe-
ru e em Trinidad e Tobago, jun-
to com o terminal de importa-
ção da Espanha, fazem parte do
acordo. A venda vai gerar ganho
de capital de US$ 3,5 bilhões,
antes de impostos, à Repsol.

DISPUTA

Google discute direito
de manter informações

Julgamento do caso
Odebrecht é suspenso

BB entra com pedido de
IPO do BB Seguridade

Tatiana de Mello Dias

A Nintendo diz estar sofrendo
“grandes perdas” com a distri-
buição não autorizada de games
e, por isso, quer agora que os Es-
tados Unidos forcem outros paí-
ses a lutar contra a pirataria. O
Brasil, para a desenvolvedora de
games, merece atenção especial.

Em carta ao Representante Co-
mercial dos Estados Unidos (es-
pécie de ministro do Comércio
Exterior), a Nintendo solicita a
inclusão do Brasil na lista dos
maiores piratas do mundo, ao la-
do de Espanha, China e México.
Esses países, para a empresa,

não tomam medidas adequadas
contra a pirataria.

Entre as sugestões da Ninten-
do estão penas mais duras con-
tra os piratas brasileiros, espe-
cialmente no ambiente digital, e
a divulgação de casos de punição
– para servirem de alerta. A em-

presa também sugere a imple-
mentação de uma lei brasileira
que torne os provedores de inter-
net e serviços os responsáveis pe-
la pirataria. Em termos práticos,
a Nintendo pede que o Brasil ado-
te definitivamente o mecanismo
de notificação e retirada. Isso sig-

nifica que os provedores têm
de remover um conteúdo pira-
ta ao receber a notificação do
detentor de direitos autorais.
Já aos espanhóis a Nintendo
pede o bloqueio de sites es-
trangeiros de troca ou hospe-
dagem de arquivos.

Por trás das sugestões da
Nintendo está o interesse no
Special 301, relatório anual
que revela o ranking dos paí-
ses piratas. A desenvolvedora
de games quer que os EUA –
que produzem o documento
– acatem suas recomenda-
ções na elaboração do próxi-
mo relatório. O Special 301
mostra a visão dos EUA sobre
as políticas antipirataria de vá-
rios países. O documento ser-
ve de instrumento de pressão
para acordos internacionais.

A empresa japonesa sugere,
por exemplo, que sites de
compartilhamento de arqui-
vos sejam bloqueados e as pes-
soas flagradas pirateando se-
jam alvo de ação criminal. Se-
gundo a Nintendo, nos últi-
mos anos, o escopo da pirata-
ria online para a empresa cres-
ceu “dramaticamente”.
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Nintendo pede penas mais duras
para os ‘piratas’ brasileiros
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Shell paga US$ 6,7 bilhões por ativos
de gás natural liquefeito da Repsol
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JP Morgan pode cortar
até 4 mil empregados

O Banco do Brasil protocolou
ontem, na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o pedido de
registro de companhia aberta
da BB Seguridade Participações
na categoria “A”, que permite a
emissão de ações. O próprio BB
protocolou o registro de distri-
buição pública secundária de
ações ordinárias de emissão da
BB Seguridade e titularidade do
Banco do Brasil.

Em Taiwan,
as duas
faces da
tecnologia
Asus lucra com design e inovação, enquanto
Acer parou no tempo dos PCs ‘commodity’

BRUXELAS

O Google enfrentou a autorida-
de de proteção de dados espa-
nhola na mais alta corte euro-
peia, num caso com implicações
globais que espelha uma das
questões mais difíceis na era da
internet: quando informações
são realmente privadas? A ques-
tão apresentada ao Tribunal Eu-
ropeu de Justiça (ECJ, na sigla
em inglês) é a seguinte: se uma
pessoa tem sua casa leiloada por
inadimplência, ela tem o direito
de forçar o Google a deletar essa
informação nas buscas?

Por trás dessa questão há argu-
mentos complexos sobre liber-

dade de informação, o direito de
proteger dados, o que significa
ser um editor e quem, em última
instância, policia a internet.

O Google argumenta que não
deveria ser obrigado a apagar de
seu banco de dados conteúdo le-
gal que não criou. Autoridades
espanholas argumentam que o
Google deveria deletar as infor-
mações quando a privacidade de
alguém for desrespeitada.

Após a audiência de ontem
num tribunal em Luxemburgo,
um advogado-geral do ECJ vai
publicar um parecer sobre o as-
sunto em 25 de junho. Os juízes
devem emitir um veredicto até o
fim do ano. O caso tem origem
na queixa de um espanhol que
fez uma busca no Google por seu
nome e encontrou um anúncio
de jornal de anos antes afirman-
do que uma propriedade dele se-
ria leiloada por causa do não pa-
gamento de contribuições para a
seguridade social. / REUTERS

Preparação. Jonney Shih (D), presidente do conselho da Asustek, afirma que a empresa havia previsto a revolução móvel

1,5%

Caso levado ao Tribunal
Europeu de Justiça
debate os limites da
informação e a distinção
entre público e privado

Taiwan Lin Yang
THE NEW YORK TIMES
TAIPEI, TAIWAN

Duas fabricantes vizinhas de
computadores na economia
com vocação tecnológica de
Taiwan parecem seguir em di-
reções opostas. Peso pesado
de Taiwan, a Acer sofreu quan-
do as vendas de computado-
res pessoais tiveram forte que-
da em todo o mundo enquanto
proliferavam os smartphones
e tablets. A Acer deve registrar
um novo prejuízo anual em
2012, depois de já ter perdido
ou US$ 223 milhões em 2011.

No entanto, sua vizinha Asus-
tek, que vende computadores
com a marca Asus, registrou alta
de 43% no lucro líquido no tri-
mestre encerrado em setembro,
para US$ 226 milhões. As vendas
de computadores da companhia
cresceram 6,4%, enquanto as
vendas gerais de PCs do setor caí-
ram 4,9% nos três meses finais
de 2012, segundo a empresa de
pesquisa Gartner.

A situação divergente das
duas companhias expõe tanto os
erros quanto as oportunidades
para fabricantes de PCs na mu-
dança do modo como os consu-
midores usam a tecnologia.

Por mais de uma década, em-
presas como Acer, Dell e
Hewlett-Packard (HP) trataram
o PC como uma commodity: to-
das as suas máquinas usavam os
mesmos chips da Intel e softwa-
re da Microsoft, e tinham até a
mesma aparência. Nesse am-
biente, os fabricantes de PCs ga-

nhavam dinheiro basicamente
cortando custos.

Para a Acer, boa parte dessa
estratégia foi impulsionada pelo
ex-diretor presidente Gianfran-
co Lanci, que comandou a em-
presa de 2004 a 2011. Durante
seu mandato, a empresa se con-
centrou somente em marketing
e distribuição, de acordo com
analistas, enquanto eliminava
pesquisa e desenvolvimento
(P&D) e terceirizava design e
produção.

Agora, os consumidores estão
se concentrando cada vez mais
no visual e no manuseio de seus
aparelhos, seu grau de mobilida-
de e a que conteúdo eles podem
dar acesso.

“No momento, o mercado de
PCs está saturado”, disse Tracy
Tsai, uma analista da Gartner.
“Quando a maioria dos usuários
tem um PC, ela não sai atrás de
um laptop mais barato. Quer al-
guma coisa melhor.” Por causa
de seus cortes na pesquisa e de-
senvolvimento, a Acer está ten-
do dificuldade para produzir
smartphones e tablets que pos-
sam competir com os produtos
atraentes de potências como
Amazon, Apple e Samsung, se-
gundo analistas.

A Asustek, porém, seguiu uma
estratégia que enfatizou o de-
sign e a inovação. O avanço de
seu computador pessoal em
2012 foi puxado pelo Zenbook,
um laptop ultrafino com acaba-
mento metálico, alto-falantes es-
téreos e teclas iluminadas.

Jonney Shih, presidente do
conselho da Asustek, disse que

havia previsto a revolução mó-
vel e quis que sua empresa se dife-
renciasse da concorrência. “Há
dez anos eu já sabia que teria de
estar preparado”, disse Shih.

Ele acrescentou que, com o en-
colhimento da arquitetura de
computadores e dos chips, ele
havia percebido que “o ‘compu-
tador telefone’ ia acontecer”.
Shih instigou seus trabalhado-
res a valorizar a “ideia do design”
e chegou a incorporar uma cate-
goria de talento artístico para o

design no sistema de avaliação
de seus funcionários.

Inovação. Os números de fatu-
ramento da Acer e da Asustek
são parecidos: no terceiro tri-
mestre de 2012, a Acer faturou
87,4 bilhões de dólares taiwane-
ses (cerca de US$ 3,045 bilhões),
ante 96 bilhões (cerca de US$
3,345 bilhões) da Asustek, segun-
do dados da Bloomberg.

Mas a Asustek investe cerca de
3% de sua receita anual em P&D,
segundo Shih. Por comparação,
a Acer gastou 0,7% da receita em
P&D em 2012, segundo Henry
Wang, um porta-voz da Acer.

“A Asus se dedicou à pesquisa
e desenvolvimento”, disse Tsai.
“P&D é a sua competência cen-
tral.” O resultado tem sido no-
vos aparelhos da Asustek que
combinam as funções de diferen-
tes tipos de engenhocas em um
único aparelho.

O PC Eee, lançado em 2007,
foi o primeiro netbook do merca-
do e levou outras empresas a
construir seus próprios minilap-

tops com preços equivalentes a
US$ 400 ou até mais baratos. Es-
sa experimentação nem sempre
foi bem-sucedida: o Padfone,
único smartphone da Asus, que
pode ser acoplado a um tablet,
não emplacou. A Asustek espera
vender entre 1 milhão e 1,5 mi-
lhão de smartphones em 2013.

Apesar dos reveses, novas
ideias continuam a surgir. A com-
panhia é hoje a terceira maior fa-
bricante mundial de computado-
res em participação de mercado,
atrás apenas da HP e da Lenovo.

“De alguma forma, eles cria-
ram uma cultura em que experi-
mentam um bocado, tentam coi-
sas e as colocam na roda para ver
se elas funcionam ou não funcio-
nam”, disse Willy Shih, profes-
sor da Harvard Business School
especializado no setor de tecno-
logia. “Não se vê outras empre-
sas fazendo isso nesse ritmo.”

Willy Shih, que afirma não ter
nenhum parentesco com o chair-
man da Asustek, disse que um
desses experimentos chamou a
atenção do Google.

A Asustek anunciou um tablet
de 7 polegadas em janeiro de
2012, e o Google viu uma oportu-
nidade. O tablet Nexus 7, do Goo-
gle, traz na verdade a tecnologia
usada nos computadores Asus.

Essa parceria reforçou o suces-
so da Asustek em tablets. A em-
presa vendeu 3,1 milhões de ta-
blets no quarto trimestre, um
crescimento de 402% sobre o
mesmo período do ano anterior,
segundo a empresa de pesquisas
IDC. Ela agora detém 5,8% do
mercado de tablets, atrás de
Apple, Samsung e Amazon.

Pegadas. Todo o sucesso da
marca Asus levou sua rival de Tai-
wan a seguir seus passos. A Acer,
que dependia de parceiros para
projetar os componentes de
suas máquinas, lançou em outu-
bro o Aspire S7, o primeiro note-
book totalmente projetado den-
tro da empresa em mais de uma
década. Ela pretende aumentar
seus gastos com P&D para mais
de 1% da receita em 2013. /
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Rede. Nintendo diz que pirataria cresceu ‘dramaticamente’

É O PORCENTUAL
DE EMPREGADOS

QUE O JP MORGAN
PRETENDE CORTAR

● Tendência

Em carta ao governo dos
EUA, empresa diz que
Brasil deve ser incluído
na lista dos que mais
distribuem cópias ilegais

TRACY TSAI
ANALISTA DA GARTNER
“Quando a maioria dos
usuários tem um PC, não
sai atrás de um laptop
mais barato. Quer alguma
coisa melhor.”

“A Asus se dedicou à pesquisa
e desenvolvimento. P&D é
a sua competência central.”
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