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Gestão

Vinicius Neder / RIO

A pouco menos de um
mês da reunião que
poderáalçá-lo à posi-
ção de presidente

do conselho de administra-
ção da BRF, fabricante de ali-
mentos e dona das marcas Sa-
dia e Perdigão, o empresário
Abilio Diniz, do Grupo Pão de
Açúcar, disse ontem, no Rio,
que a mudança dá “um pou-
quinho de frio na barriga”. Ele
falou pela primeira vez publi-
camente sobre sua estratégia
relativa à BRF durante evento
do instituto Endeavor e da
fundação Kauffman.

Em junho de 2012, o empre-

sário entregou o controle do Pão
de Açúcar ao sócio francês Casi-
no, conforme previsto em con-
trato firmado entre as partes. An-
tes disso, porém, o empresário
se envolveu numa série de dispu-
tas com o grupo – que ainda não
cessaram. O estopim foi a tenta-
tiva do empresário de fundir as
operações do Pão de Açúcar às
do Carrefour, negócio vetado pe-
lo Casino.

Agora, a ida de Abilio para a
BRF também está cercada de po-
lêmica. Como o empresário quer
permanecer na presidência do
conselho do Pão de Açúcar mes-
mo após assumir o cargo na BRF,
o Casino já disse publicamente
que vê um conflito de interesse,

uma vez que o Pão de Açúcar é
um dos maiores clientes da BRF.

Abilio, no entanto, não vê con-
flito algum. “Não há nenhuma le-
gislação, nenhuma regulamenta-
ção que impeça uma pessoa de
ser presidente do conselho de ad-
ministração de uma grande com-
panhia e de outra também”, afir-
mou ontem o empresário, ressal-
tando que os dois cargos são
“perfeitamente compatíveis”.

Geralmente, quando exerce
cargo no conselho de mais de
uma empresa, um executivo ten-
de a não participar de tomadas
de decisões que envolvem o rela-
cionamento dessas duas compa-
nhias. No caso da BRF e do Pão
de Açúcar, há potencial para isso
ocorrer com frequência.

Mas Abilio não tocou direta-
mente nesse assunto ontem, du-
rante sua palestra. “Posso contri-
buir enormemente para as duas
companhias. E mais: contribuir
para um desenvolvimento me-
lhor entre fornecedores e distri-
buidores, que sempre têm atri-

tos”, completou Abilio.

Novo setor. Para abrir as por-
tas na BRF, Abilio Diniz teria
comprado mais de R$ 1 bilhão

em ações da companhia. Além
disso, o empresário de 76 anos
articulou o apoio dos fundos Pre-
vi (caixa de aposentadoria dos
funcionários do Banco do Bra-

sil) e Tarpon – detentores, res-
pectivamente, de 12,19% e
8,02% da BRF – para articular
sua “campanha” à presidên-
cia do conselho da compa-
nhia. A operação começou a
ser articulada em janeiro.

Ontem, Abilio Diniz disse
ainda que está “confiante” em
relação à sua entrada em um
novo segmento. “Sempre esti-
ve na distribuição, sempre es-
tive no comércio; de repente,
vou para a indústria”, disse.

A indicação de Abilio à presi-
dência do conselho da BRF foi
confirmada em 21 de feverei-
ro. Para assumir o cargo, ele
tem de ser eleito em assem-
bleia geral de acionistas, mar-
cada para o próximo dia 9.

Abilio disse que “fará o me-
lhor” para ter o nome ratifica-
do. “Estou muito feliz com es-
se desafio. Também me tor-
nei um pequeno acionista (da
BRF) e estou muito feliz com
a confiança depositada em
mim”, completou.

Samsung segue
Apple e também
estuda ‘relógio’

Nayara Fraga

Enquanto as previsões para a
venda de smartphones e tablets
no Brasil são de crescimento, as
estimativas para os PCs são nega-
tivas. Pesquisa divulgada ontem
pela consultoria IDC aponta que
foram comercializados em 2012
no País 15,5 milhões de computa-
dores, quantidade 2% inferior à
de 2011. Para este ano, a queda
projetada é ainda maior: de 7,2%.

Esta é a primeira vez, segundo
a consultoria, que o número de

PCs vendidos no País registra
queda em um cenário de econo-
mia estável. Até então, o merca-
do brasileiro só havia visto recuo
em 2009, na época da crise mun-
dial, quando as vendas caíram
3% na comparação com 2008.

Agora, o Brasil voltou para a
quarta posição no ranking mun-
dial do mercado de PCs, atrás de
Estados Unidos, China e Japão.
Em 2011, o Brasil havia superado
os japoneses. A perda do tercei-
ro lugar se deu por cerca de 200
mil unidades vendidas a menos.

Entre as razões que contribuí-
ram para a queda está o resulta-
do ruim do quarto trimestre, pe-
ríodo em que saíram das pratelei-
ras das lojas um volume 8% me-
nor que o verificado no trimes-
tre imediatamente anterior. A
surpresa está no fato de os últi-

mos quatro meses do ano apre-
sentarem, geralmente, cresci-
mento nessa indústria.

Outro motivo para o recuo
dos PCs – categoria em que estão

notebooks, netbooks, ultra-
books e desktops – é o crescimen-
to da adoção de equipamentos
que cumprem parte das funções
dos computadores e são mais ba-
ratos, como smartphones e ta-
blets. Neste ano, a IDC aposta na
venda de 5,8 milhões de tablets e
de 28,8 milhões de smartphones.

Uma das reclamações mais fre-
quentes dos fabricantes de PCs
nos últimos anos tem sido a bai-
xa margem de lucro obtida com a
venda desses equipamentos. Es-
pecialmente em 2012, com a
competição mais acirrada, as em-
presas se viram forçadas a baixar
seus preços, segundo Camila
Santos, analista de mercado da
IDC. É por conta desse movimen-
to no mercado que surgiu a ten-
dência de levar os negócios para
além da produção de computa-

dores. “Estamos percebendo
que as empresas estão inves-
tindo em novas tecnologias,
como smartphone, tablet,
smart TV e também servi-
ços”, diz Camila.

A Dell, por exemplo, tem se
apresentado cada vez mais co-
mo uma fornecedora de servi-
ços de TI. A empresa vende
computadores e tablets ao
mesmo tempo em que investe
em armazenamento e compu-
tação em nuvem. Faz até pa-
pel de consultoria de TI. Já a
Positivo, líder no mercado de
PCs do Brasil há oito anos, op-
tou pela produção de tablets e
cinco modelos de celular
(três são smartphones).

Apesar da queda no merca-
do de computadores, a IDC
prevê um 2013 com preços
mais salgados para o consumi-
dor. É que os PCs deverão ter
recursos mais inovadores, co-
mo a tela sensível ao toque.

Venda de PCs no Brasil recuou 2% em 2012
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Governo dos EUA
investiga Microsoft
em caso de suborno
Empresa é acusada de pagar comissão a funcionários estrangeiros
para fechar a venda de software em países como China e Itália

A Samsung está desenvolvendo
um aparelho digital parecido
com um relógio de pulso, disse
uma fonte do setor de tecnolo-
gia. Assim como a Apple, vai ten-
tar criar mais produtos para com-
pensar a desaceleração do cresci-
mento nas vendas de smartpho-
nes, que vêm afetando as ações
das fabricantes de aparelhos.

A novidade da Samsung deve-
rá executar muitas das tarefas de
um smartphone, segundo a fon-
te. Um mês atrás, o New York Ti-
mes noticiou que a Apple esta-
ria testando um aparelho pareci-
do com um relógio de pulso, que
operaria na mesma plataforma
do iPhone. A Samsung não quis
comentar o assunto. / REUTERS

BRF DÁ ‘FRIO NA
BARRIGA’, DIZ ABILIO
Empresário deve presidir o conselho da empresa

ASSOCIATED PRESS
REDMOND, WASHINGTON

A Microsoft está envolvida nu-
ma investigação do governo
dos Estados Unidos que apura
a possibilidade de a fabricante
de software e alguns dos seus
parceiros terem recorrido a su-
bornos para fechar negócios
na China, Romênia e Itália.

Citando fontes anônimas que
estão a par da questão, o Wall
Street Journal informou que o
Departamento de Justiça e a Se-
curities and Exchange Commis-
sion (SEC, a Comissão de Valo-
res Mobiliários americana) ten-
tam averiguar se foram pagas co-
missões a funcionários estran-
geiros para ajudar a fechar a ven-
da de software.

Entre os alvos da investigação
estão revendedoras de software
da Microsoft, consultores da
companhia e os funcionários da
empresa de fora dos Estados Uni-
dos. O jornal enfatizou que a in-
vestigação se encontra num está-
gio inicial e que não foi feita ne-
nhuma acusação formal contra a
companhia.

Em uma mensagem postada
em seu blog, John Frank, advoga-
do da Microsoft, disse que as
questões levantadas no artigo
são importantes e merecem um
profundo exame por parte da
companhia de Redmond e pelo
governo federal. “Analisamos a
fundo todas as acusações trazi-
das à nossa atenção e pretende-
mos cooperar plenamente com
toda investigação oficial”, escre-

veu Frank, vice-consultor jurídi-
co da empresa. “Como outras
grandes companhias com opera-
ções em todo o mundo, às vezes
recebemos acusações sobre pos-
sível má administração de fun-
cionários ou de parceiros de ne-
gócios, e sempre as investiga-
mos com atenção, independen-
temente da fonte.” Tanto o de-
partamento de Justiça quanto a
SEC não quiseram fazer comen-
tários.

Mais uma briga. A investigação
constitui mais uma possível dor
de cabeça jurídica para a Micro-
soft, que há 20 anos briga com as
autoridades reguladoras ameri-
canas e europeias. A maior parte
das batalhas no âmbito da regula-
mentação procura determinar
se a Microsoft abusou de sua po-
sição de líder no setor de produ-
ção de software para PCs a fim
de impedir a operação das con-
correntes. A Microsoft sofreu
seu mais recente revés no início

deste mês, quando as autorida-
des reguladoras europeias a mul-
taram em US$ 733 milhões, por
ter violado um acordo que esta-
belecia que os usuários de PCs
que rodam o seu sistema opera-
cional Windows receberiam
uma alternativa para o navega-
dor Internet Explorer.

A investigação mencionada pe-
lo jornal diz respeito à Lei de Prá-
ticas de Corrupção no Exterior,
sancionada há 36 anos, que proí-
be as companhias americanas de
subornar funcionários estrangei-
ros para fechar acordos. Um in-
formante anônimo, que ajudou a
Microsoft a concluir vendas na
China, ofereceu as acusações de
má conduta em vendas às autori-
dades reguladoras americanas
no ano passado, sempre segun-
do a publicação. Ele alegou que
um executivo que trabalhava na
subsidiária chinesa da Microsoft
autorizou o pagamento de subor-
no para a conclusão das vendas,
segundo a reportagem.

A Microsoft contratou um es-
critório de advocacia externo pa-
ra estudar as mesmas acusações
durante uma investigação que
durou dez meses e se encerrou
em 2010, sem que fosse desco-
berto qualquer crime.

As autoridades reguladoras
americanas também estão anali-
sando se os subornos foram pa-
gos em troca de contratos para a
venda de software na Romênia e
na Itália, disse o jornal.

Em seu blog, Frank afirmou
que a Microsoft tem como com-
promisso “respeitar os mais ele-

vados padrões legais e éticos nos
negócios”. Entretanto, reconhe-
ceu que lapsos podem ser inevitá-
veisnuma companhia das dimen-
sões da Microsoft, que emprega

cerca de 98 mil pessoas e tem li-
gações com 640 mil parceiros de
negócios espalhados por 112 paí-
ses. Cerca de 170 funcionários
da Microsoft analisam o cumpri-

mento dos padrões internacio-
nais, incluindo mais de 50 desta-
cados para investigar principal-
mente as acusações de má admi-
nistração.

Dupla função. Abilio nega conflito de interesses em cargos

Suspeitas. Steve Ballmer, presidente da Microsoft: investigação de pagamento de propinas

● Investigação interna

● MercadoQueda é atribuída
principalmente ao
crescimento das vendas
de aparelhos como
smartphones e tablets

JOHN FRANK
VICE-CONSULTOR
JURÍDICO DA MICROSOFT
“Como outras grandes empresas
com operação em todo o mundo,
às vezes recebemos acusações
sobre possível má administração
de funcionários ou de parceiros
de negócios, e sempre as
investigamos com atenção,
independentemente da fonte.”

15,5 milhões
de computadores foram
vendidos no Brasil em 2012

2%
é quanto caíram as vendas, em
unidades, entre 2012 e 2011

7,2%
é quanto o IDC prevê que esse
mercado deve encolher em 2013
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