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1.O sistema Android, usa-
do por várias fabrican-
tes, é considerado pou-
co seguro. Por isso, a

Samsung desenvolveu o Knox
para o mercado corporativo.

2.O Knox permite que
o usuário use duas
interfaces, separando
informações pessoais

e profissionais.

3.O objetivo da compa-
nhia é abocanhar par-
te do mercado cativo
da BlackBerry, que

opera com dificuldades.

Presidente
do Groupon
é demitido

Ben Protess
Susanne Craig
THE NEW YORK TIMES

As autoridades reguladoras dos
Estados Unidos intensificaram
uma investigação sobre transa-
ções suspeitas ocorridas antes
da venda da H. J. Heinz para o
investidor Warren Buffett e o
fundo 3G Capital, por US$ 23 bi-
lhões, há duas semanas. Há sus-
peitas de uso indevido de infor-
mações privilegiadas em uma
aposta em derivativos comple-
xos transitados por Londres.

A investigação se baseia numa
recente ação regulatória sobre

uma conta do banco Goldman
Sachs na Suíça que comprou con-
tratos de opções da Heinz. Na
semana passada, o FBI anunciou
ter aberto um inquérito criminal
também para apurar a aquisição.

Uma elevação incomum no vo-
lume de transações com opções
da Heinz um dia antes de o acor-
do de compra ser anunciado
atraiu a atenção dos investigado-
res. A Securities and Exchange
Commission (SEC, a comissão
de valores mobiliários dos EUA)
também está examinando flutua-
ções em transações com ações
ordinárias. A Financial Industry
Regulatory Authority, conheci-
da como Finra, a associação au-
torreguladora de Wall Street, en-
caminhou recentemente à SEC
um informe sobre transações
com ações suspeitas, segundo
uma das fontes.

Agora, a SEC está investigan-
do um canto mais obscuro do

mundo financeiro, examinando
um produto conhecido como
contrato por diferença, um deri-
vativo que permite que investi-
dores apostem em alterações no
preço de ações sem possuir as
ações. Esses contratos não são
regulamentados nos Estados
Unidos, mas são populares na
Grã-Bretanha. As autoridades re-
guladoras britânicas s abriram re-
centemente um inquérito sobre
transações com a Heinz, segun-
do uma das fontes mencionadas.

Sigilo. As transações com op-
ções suspeitas transitaram por
uma conta do Goldman Sachs
em Zurique, onde leis impedem
o banco de partilhar detalhes so-
bre a identidade do detentor da
conta. Numa queixa apresenta-
da duas semanas atrás, a SEC
congelou a conta de “um ou mais
traders desconhecidos”. Um
juiz federal sustentou esse con-

gelamento na semana passada,
uma medida que impedirá os tra-
ders de gastarem seus lucros ou
moverem o dinheiro.

A série de transações com op-
ções em períodos bem determi-
nados, apostas que produziram
US$ 1,7 milhão em lucros, ocor-
reu um dia apenas antes de a
Berkshire Hathaway, de Buffett,
a 3G Capital, dos brasileiros Jor-
ge Paulo Lemann, Marcel Telles
e Beto Sicupira, anunciarem que
tinham acertado a compra da fa-

bricante de ketchup. A notícia
do negócio provocou uma alta
das ações da companhia e do va-
lor dos contratos de opções.

A SEC considerou a operação
“altamente suspeita”, dado que
houve poucas transações com
opções da Heinz em meses ante-
riores. “Transações com opções
irregulares e altamente suspei-
tas antes de um anúncio de fusão
ou aquisição são uma séria ban-
deira vermelha”, disse Daniel M.
Hawke, diretor da unidade de

abuso de mercado da SEC. Ape-
sar de a identidade se manter se-
creta, o detentor da conta é um
cliente da divisão de gestão de
fortunas do Goldman, segundo
uma pessoa a par do assunto.

Executivos do Goldman em
Zurique conhecem a identidade
da pessoa, mas as leis proíbem
que esses executivos passem o
nome para os reguladores ameri-
canos e até para executivos do
banco de fora da Suíça.

A SEC contatou a Finma, a
agência reguladora suíça, na ten-
tativa de saber mais sobre as tran-
sações, e a agência prometeu aju-
dar. Mesmo assim, pode demo-
rar semanas para identificar os
operadores.

O Goldman contratou consul-
toria externa para aconselhá-lo
nesta situação, segundo as fon-
tes. O banco, que não é acusado
de irregularidades, está coope-
rando com a investigação. A SEC
não quis comentar o assunto. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Pela sexto ano consecutivo, a
Apple ficou em primeiro lugar
no ranking das companhias
mais admiradas do mundo feito
pela Fortune. A revista – que per-
guntou a 3,8 mil executivos e
analistas qual a melhor empre-
sa em seus setores – diz que a
companhia fundada por Steve
Jobs permanece no topo por
causa de seu potencial imbatí-
vel para fazer dinheiro.

Mesmo depois de apresentar
um aplicativo de mapas malsu-
cedido e de ver o preço de suas

ações caírem (ao ponto de per-
der momentaneamente o posto
de empresa mais valiosa do
mundo para a Exxon Mobil), a
empresa registrou lucro líqui-
do de US$ 13 bilhões no último
trimestre. “A companhia tem
uma base de consumidores fa-
náticos e ainda se recusa a com-
petir em preço, fazendo os icô-
nicos iPhone e iPad serem vis-
tos como produtos largamente
prestigiados”, afirma a Fortune.

Em 2007, a Apple ocupava o
sétimo lugar na lista das mais

admiradas do mundo. No ano
seguinte, ela saltou para a pri-
meira posição. Foi nesse inter-
valo que a companhia lançou o
iPhone, que praticamente intro-
duziu a categoria dos smartpho-
nes no mercado de celulares.
Na sequência, a empresa apre-
sentou novas versões do iPho-
ne e o tablet iPad, entre outros
produtos.

Hoje, a Samsung, que aparece
no 35.º lugar no ranking da revis-
ta, tem se revelado como a prin-
cipal concorrente da Apple. Es-

sa é, aliás, uma das razões pa-
ra analistas temerem que a
empresa americana fique
atrás da coreana no quesito
inovação. Um artigo da Fortu-
ne sugere que a Apple use os
US$ 137 bilhões que tem em
caixa – quantia equivalente
ao PIB da Hungria – para com-
prar empresas da área de con-
teúdo, fundir com algum for-
necedor de componentes ou
comprar o Facebook de
Mark Zuckerberg. / NAYARA
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Investigação sobre compra de
ações da Heinz chega a Londres

Apple é empresa mais admirada pela 6ª vez
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Samsung
agora quer
mercado do
BlackBerry
Com novo software, empresa promete mais
segurança e busca o mercado corporativo

Contratos de derivativos
envolvendo ações da
empresa americana
estão sendo investigados
no Reino Unido

Subida. Ações da Heinz tiveram alta expressiva com a venda

O Groupon demitiu ontem seu
presidente Andrew Mason, um
cofundador que ganhou as man-
chetes com seu estilo peculiar,
mas que não conseguiu reverter
um declinante preço das ações e
da gradual erosão de seus negó-
cios de promoções diárias. A lí-
der de negócios de compras cole-
tivas na internet agora lançou
uma busca por um novo líder pa-
ra reformular a companhia, no

mesmo dia em que o valor de
seus papéis despencou 24%.

Em uma serena carta após a
demissão, Mason – conhecido
por seu atípico senso de humor –
confessou estar atrapalhando a
companhia que ajudou a fundar
apenas alguns anos atrás, e que
fracassou em seu papel como lí-
der. “Após intensos e maravilho-
sos quatro anos como CEO do
Groupon, decidi que gostaria de
passar mais tempo com a minha
família. Brincadeira, eu fui demi-
tido hoje. Se você está tentando
adivinhar o motivo, você não es-
tava prestando atenção”, disse,
em um memorando para funcio-
nários do Groupon. / REUTERS

Desafio. Samsung terá de convencer gerentes de TI de empresas a trocar BlackBerry pelo ainda desconhecido sistema Knox

Brian X. Chen
Ian Austen
THE NEW YORK TIMES / BARCELONA

A Samsung, que continua irri-
tando a Apple, agora mira ou-
tro alvo: a BlackBerry. Os
smartphones da Samsung são
os mais vendidos do mundo,
mas, até pouco tempo atrás, o
foco da empresa era o consu-
midor final, e não as empre-
sas. Sem estardalhaço, a fabri-
cante sul-coreana vem desen-
volvendo desde o ano passado
um software próprio para ofe-
recer mais segurança ao mer-
cado corporativo.

O Knox – em referência ao For-
te Knox – foi lançado esta sema-
na em uma feira internacional da
indústria de telefonia celular em
Barcelona. A Samsung informou
que essa nova versão do Android
protege os usuários de progra-
mas maliciosos.

A companhia espera que o no-
vo software torne os seus smart-
phones atraentes para os depar-
tamentos de tecnologia da infor-
mação das empresas, preocupa-
dos com a possibilidade de rou-
bo de dados sigilosos por hac-
kers. Os gerentes de TI são al-
guns dos clientes mais fiéis à
BlackBerry justamente pela se-
gurança que essa marca oferece
às comunicações privadas.

A Samsung informou que fez
uma parceria com a General Dy-
namics, que trabalha para o exér-
cito, para garantir que seus apa-
relhos atendam às normas de se-
gurança mais rigorosas das agên-
cias governamentais. Executi-
vos da companhia disseram que
o Knox aparecerá inicialmente

num novo smartphone Galaxy,
no segundo trimestre. Esse tele-
fone provavelmente será o Ga-
laxy S IV, que deverá ser lançado
em Nova York, no dia 14.

Convencimento. A Samsung
tornou-se a maior fabricante de
televisores e celulares, mas será
complicado convencer os geren-
tes de TI a arriscar seus empre-
gos apostando em um novo siste-
ma de segurança. Os executivos
da BlackBerry insistem que ain-
da têm o melhor telefone para
uso profissional.

No entanto, a BlackBerry seen-
contra numa situação vulnerá-
vel. Em 2012, os telefones An-
droid e os iPhones, da Apple, su-
peraram os BlackBerrys entre os
trabalhadores que recebem uma
verba e podem escolher o seu
próprio celular. Com isso, a Sam-
sung, que é a principal fabrican-
te de telefones Android, estará
em condições de tornar-se a
maior fornecedora de empresas.

Para atrair o usuário corporati-
vo, a Samsung acrescentou re-
cursos especiais ao Android. Um
deles permite que o dono do tele-
fone crie “ambientes” separa-
dos, um para uso pessoal e outro
para uso corporativo, recurso
que também está presente no no-
vo BlackBerry 10.

No ambiente empresarial do
telefone, um funcionário de es-
critório pode usar aplicativos
aprovados e monitorados pelo
departamento de TI. No ambien-
te pessoal, pode armazenar fo-
tos pessoais, jogos e calendário
que não precisam ser vistos pelo
departamento de TI. Se o empre-
gado deixar a companhia e ficar

com o telefone, o gerente de TI
poderá apagar os dados corpora-
tivos, mantendo as informações
pessoais.

O ambiente corporativo tam-
bém tem uma camada de segu-
rança. Se um vírus infectar o tele-

fone, não conseguirá invadir os
aplicativos e os dados do ambien-
te corporativo, informou Rhee
Injong, vice-presidente sênior
do grupo Samsung que desenvol-
veu o Knox.

A Samsung também fez uma
parceriacom a AirWatch, compa-
nhia que produz ferramentas pa-
ra profissionais de TI gerencia-
rem os telefones. A AirWatch fa-
rá ajustes detalhados no ambien-
te corporativo de um aparelho
Samsung, como a criação de res-
trições para as redes Wi-Fi ou a
classificação de certos aplicati-
vos em uma “lista negra”.

Para John Marshall, diretor
executivo da AirWatch, o benefí-
cio da abertura da Samsung está
no fato de que as empresas po-
dem ter um software especial pa-
ra o seu telefone e também geren-
ciar melhor o uso dos aparelhos.
Segundo ele, isso foi necessário
porque, como a BlackBerry fabri-
ca seu próprio software de geren-
ciamento de TI, tem flexibilida-
de limitada. A BlackBerry, entre-
tanto, acrescentou que sua estra-
tégia oferece uma segurança

maior e mais consistente.
A Samsung está colaborando

também com os desenvolvedo-
res. Por exemplo, o Catch, aplica-
tivo de compartilhamento de no-
tas, usará o sistema pessoal para
permitir que as pessoas separem
as notas de maneira que as men-
sagens que elas compartilham
com amigos não apareçam nas
notas que compartilham com os
colegas de trabalho.

“Isso tornará muito mais fácil
o uso do aplicativo pelas pessoas
que o utilizam para a comunica-
ção pessoal com os familiares,
permitindo ainda que usem o
mesmo aparelho no trabalho”,
disse Andreas Schobel, diretor
executivo da Catch.

Transparência. Alex Stamos,
diretor de tecnologia da Artemis
Internet, uma empresa de segu-
rança em computadores, disse
que será necessária uma maior
transparência, além de meses de
estudos, para avaliar a segurança
geral do sistema da Samsung.
Ele disse que a possibilidade de
separar os dados e os aplicativos

corporativos dos dados pessoais
está disponível em todos os tele-
fones Android, só que forneci-
dos por outras empresas, como a
Google Technology e Fixmo.

Ele observou que os gerentes
de TI ficarão preocupados. “Vo-
cê terá de tentar proteger os cál-
culos que operam num contêi-
ner seguro de um sistema opera-
cional no qual você não confia”,
disse Stamos.

Mas, como a Samsung é uma
fabricante de celulares, seu novo
sistema terá um importante ele-
mento que o distinguirá de ma-
neira particular de outros produ-
tos de segurança para o Android.
Como o BlackBerry, disse Sta-
mos, a Samsung construirá um
“componente de confiança” no
hardware dos seus telefones que
verificará que a segurança e os
sistemas operacionais dos telefo-
nes não sejam infectados.

“Isso tornará mais difícil inva-
dir cada dispositivo”, comple-
tou o especialista. “E é algo bem
mais próximo do que a Black-
Berry está fazendo.” / TRADUÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




