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Ligia Aguilhar

Daniel Singer é fundador do
aplicativo Backdoor, que tem
ganhado popularidade entre
adolescentes e chamado a
atenção no Vale do Silício,
berço das maiores empresas
de tecnologia. Essa seria ape-
nas a história de mais uma
startup promissora dos Esta-
dos Unidos, não fossem dois
detalhes: Daniel tem 13 anos
e é brasileiro.

Filho de uma mineira e de
um israelense, o adolescente
nasceu e cresceu em Los Ange-
les, acompanhando as empre-
sas de tecnologia da Califór-

nia. Aos dez anos, empolgado
com games, começou a buscar
tutoriais para criar seu próprio
canal no YouTube. Aprendeu
tanto sobre design e programa-
ção que desistiu do canal para
se aprofundar na área. Aos on-
ze, já participava de competi-
ções de programação.

Ao contrário de seus ami-
gos, que gastam horas jogando
Candy Crush ou Angry Birds, a
diversão de Daniel é criar os
próprios games e aplicativos.
“Gosto de olhar o código do si-
te das outras pessoas e apren-
der com eles”, diz.

Em novembro do ano passa-
do, lançou sua primeira em-
preitada, o site YouTell.com,
em que o usuário faz pergun-
tas e recebe respostas anôni-
mas de amigos, familiares e co-
legas de trabalho. O site ultra-
passou a marca de 2 milhões
de usuários e serviu de inspira-
ção para criar o aplicativo

Backdoor, lançado em julho.
O programa permite enviar

mensagens anônimas para a lis-
ta de amigos das redes sociais
Facebook e Google Plus. Para
descobrir o remetente, o desti-
natário recebe pistas sobre a
pessoa até descobrir sua identi-
dade. As primeiras dicas são
gratuitas e as adicionais são
vendidas em pacotes que vão
de US$ 0,99 a US$ 1,99.

Quinze dias depois do lança-
mento, o Backdoor ficou entre
os aplicativos gratuitos mais
baixados da App Store norte-
americana e já tinha mais de
500 mil interações. A mãe de
Daniel, Roseli, ajudou a tradu-
zir o app para português – Da-
niel diz que entende o idioma,
mas não fala. Já o pai, Uri Sin-
ger, produtor de filmes em
Hollywood, ajudou a criar a es-
tratégia de marketing.

Para divulgar o app no Bra-
sil, fizeram parcerias com cele-

bridades como a cantora
Sandy e os atores Fernanda
Paes Leme, Giovanna Lancel-
lotti e André Marques, que
falam do produto nas redes
sociais. Daniel não revela nú-
meros sobre o sistema. Diz
que não quer atrapalhar ne-
gociações com investidores.

Prodígio. Daniel passa a ma-
nhã e a tarde na escola.
Quando chega em casa, cui-
da de suas empresas. “Não
tenho uma rotina de traba-
lho. Meu escritório é no
meu quarto”, diz. Para dar
conta da demanda, o jovem
empreendedor contratou
três programadores para aju-
dá-lo. Por enquanto, o
Backdoor só tem versão pa-
ra o sistema iOS, mas deve
chegar ao Android.

O aplicativo chamou a
atenção de empresas. Da-
niel diz ter tido duas reu-
niões no Google, além de
conversar com outras com-
panhias. “Se eu por um aca-
so for para a universidade fa-
rei ciência da computação,
mas estou mais interessado
em criar startups e explorar
esse mercado”, diz.

STARTUP DA SEMANA

Grupo Traffic vende ‘Diário de S. Paulo’
Publicação e a rede de jornais ‘Bom Dia’ passam para empresa de Mário Cuesta; segundo fontes, valor do negócio é de R$ 30 milhões

Ex-Nokia criam
nova empresa:
a Newkia

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO /
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O Grupo Traffic anunciou on-
tem a venda do jornal Diário
de S. Paulo e da rede de jor-
nais Bom Dia. O comprador
foi o grupo Cereja Comunica-
ção Digital, de Mário Cuesta.
O anúncio da venda foi divul-
gado na capa dos sete jornais
da rede Bom Dia e do Diário
de S. Paulo. A venda foi fecha-
da no dia 2, mas os valores
não foram revelados. Segun-
do fontes próximas a J. Hawil-
la, dono do Grupo Traffic, o
negócio ficou em torno R$ 30
milhões e incluiu o parque
gráfico do Diário de S. Paulo.

Cuesta não foi localizado pa-
ra falar sobre o assunto, mas há
duas semanas ele vinha partici-
pando das atividades do Diário
de S. Paulo, onde já atuou como
CEO no fim de 2011, informou o
diretor de redação do jornal,
Carlos Alencar.

Segundo Alencar, a transfe-
rência deve abrir novas possibi-
lidades de receita para o Diário
de S. Paulo e para os jornais do
Bom Dia. “A experiência que o
novo proprietário tem com o se-
tor gráfico e o conhecimento
que possui com grandes empre-
sas de varejo abrem perspecti-
vas de uma condição melhor pa-
ra os jornais, inclusive de au-
mento de receita”, diz Alencar.

Cuesta, que já possui uma grá-
fica, a GMA, também é dono de
uma editora, a RMC, em Jarinu
(SP). Já a Cereja Digital é uma

empresa de mídia “out of ho-
me”, que possui monitores de
anúncios publicitários em pon-
tos de vendas (PDV) de varejo.
Entre seus clientes está a rede
de hipermercados Extra, que
possui monitores da Cereja em
87 lojas de 17 Estados.

Segundo Alencar, o negócio
não vai interferir na continuida-
de da circulação dos veículos.
Há até a possibilidade, com o
incremento do parque gráfico,
de que a lista desses produtos
possa até aumentar. Por en-
quanto, segundo ele, a rotina
dos jornais deve continuar a
mesma, inclusive com a manu-
tenção do modelo de fechamen-
to dos jornais.

O Diário de S. Paulo centraliza
o fechamento de toda a produ-
ção dos sete títulos da rede Bom
Dia, que possui jornais em Bau-
ru, Sorocaba, Jundiaí, ABC e
São José do Rio Preto, além de
afiliados em Marília e Itatiba.

Saída. O negócio põe fim a
uma empreitada de oito anos de
J. Hawilla pelo setor de impren-
sa escrita. Em 1979, depois de
participar de uma greve dos jor-
nalistas, J. Hawilla é despedido
de um cargo de chefia da TV Glo-
bo, onde começou a carreira de
jornalista esportivo.

Mesmo sendo recontratado,
ele deixa a emissora e funda a
Traffic, empresa de marketing
esportivo, com a qual ganha di-
nheiro para adquirir a TV Pro-
gresso, afiliada da Globo em
São José do Rio Preto. Em 2002,
já era dono de mais outras três

praças afiliadas da Globo, em
Bauru, Sorocaba e Itapetininga,
pelas quais teria pago R$ 120 mi-
lhões.

Em maio de 2005, alavancado
pelo sucesso das emissoras de
TV, Hawilla resolve expandir

seus negócios para a imprensa
escrita. Adquire o jornal Folha
de Rio Preto por R$ 5,5 milhões.
A partir do jornal de Rio Petro,
inicia a estratégia de adquirir vá-
rios jornais próprios e fundar o
que seria hoje a Rede Bom Dia
de Comunicações. No mesmo
ano, abre o Bom Dia Rio Preto, o
primeiro da rede, que viria a
crescer meses depois com jor-
nais em Bauru, Sorocaba e Jun-
diaí.

Em 2009, Hawilla adota o mo-
delo de franquias e em outubro
do mesmo, com a rede Bom Dia
já com nove títulos, Hawilla dá
outro salto e compra o jornal
Diário de S. Paulo. O jornal era

publicado desde 2001 pela Info-
globo, empresas das Organiza-
ções Globo, que havia adquiri-
do o jornal das mãos do ex-go-
vernador Orestes Quércia. Ha-
willa teria pago R$ 100 milhões
pelo jornal, valor bem abaixo
dos R$ 180 milhões que teriam
sido pagos pela Globo a Quér-
cia.

O jornal, nascido republica-
no e abolicionista em 1884, ti-
nha o nome de Diário Popular,
que foi substituído por Diário de
S. Paulo na época que perten-
cia à Globo, em 2001.

Reestruturação. Mas em 2011,
sem conseguir melhorar as re-

ceitas dos negócios, Hawilla im-
pôs uma reestruturação ao Diá-
rio e aos jornais do Bom Dia. Jor-
nalistas e funcionários dos de-
partamentos comercial e de cir-
culação foram demitidos e a se-
de do jornal mudou para Osas-
co, onde já funcionavam as ope-
rações da Rede Bom dia.

Na rede, o corte também foi
radical, atingindo a maioria dos
trabalhadores dos jornais, de to-
dos os departamentos. Tanto
que as redações das publica-
ções da rede no interior foram
transferidas para dentro dos es-
critórios da TV Tem, onde fun-
cionam hoje com apenas dois
ou três jornalistas que enviam a
produção para ser fechada no
Diário.

Atualmente, a rede comporta
somente cinco títulos (Jundiaí,
Bauru, Rio Preto, ABC e Soroca-
ba) e apenas dois jornais fran-
queados (Itatiba e Marília).

Por enquanto, as redações
continuarão funcionando nas
TVs. “Há um prazo para a trans-
ferência delas”, disse o diretor
de redação do Diário de S. Paulo.

No total, os jornais empre-
gam 70 jornalistas, cujos qua-
dros, segundo Alencar, não se-
rão reduzidos. De acordo com a
direção da empresa, o Diário
tem circulação de 73.628 exem-
plares, medidos pelo Instituto
Verificador de Circulação
(IVC), e os jornais do Bom Dia,
circulam com outros 29 mil
exemplares.

O empresário J. Hawilla não
foi localizado para comentar o
assunto.

é a circulação média diária do jornal ‘Diário de S. Paulo’, segundo dados do
Instituto Verificador de Circulação (IVC); equipe da publicação tem 70 jornalistas

Fausto Macedo

A Justiça Federal decretou mul-
ta de R$ 650 mil à Microsoft In-
formáticaLtda pelo não cumpri-
mento de ordem judicial de que-
bra de sigilo de dados de uma
conta de e-mail. A intercepta-
ção havia sido determinada pe-
la 9.ª Vara Federal Criminal em
São Paulo no âmbito de um pro-

cedimento de investigação que
corre sob segredo de justiça.

Segundo a decisão, a Micro-
soft deveria monitorar a conta
por 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 50 mil. Por conside-
rar a determinação ilegal e abu-
siva, a empresa recorreu ao Tri-
bunal Regional Federal da 3.ª Re-
gião (TRF3) por meio de manda-
do de segurança. A Microsoft
alegou no recurso que não teve
acesso à íntegra da decisão e
por isso não pôde verificar a le-
galidade dos fundamentos do
pedido de quebra de sigilo.

A empresa sustentou tam-
bém que, por não ser parte na
investigação criminal, a multa

estipulada seria inaplicável.
No julgamento de mérito da

ação, os desembargadores do
Tribunal Regional Federal con-
sideraram que “não cabe à impe-
trante (Microsoft) exercer o
controle da legalidade sobre os
fundamentos utilizados pela au-
toridade impetrada (juiz de pri-
meiro grau), uma vez que é me-
ra executora da referida ordem,
sendo certo que o controle será
oportunamente realizado pela
parte que possui legitimidade
para tal”.

Legislação. Segundo acórdão
do TRF3, por exercer atividade
no País a empresa deve se sujei-

tar à legislação brasileira, “espe-
cialmente no que tange às deter-
minações judiciais que visam à
apuração de delitos ocorridos
em território nacional”. O tribu-
nal federal ressalta que, tanto o
Código de Processo Penal co-
mo o de Processo Civil, autori-
zam a fixação da multa diária
em caso de descumprimento.

Os valores foram estipulados
com base nos “reiterados des-
cumprimentos de ordens judi-
ciais em casos semelhantes por
parte da empresa”. Assim, o re-
curso foi indeferido e o proces-
so originário seguiu com a tra-
mitação na primeira instância.

Na terça feira, o juiz federal

Hélio Egydio de Matos Noguei-
ra, titular da 9.ª Vara Federal
Criminal, determinou à Micro-
soft o imediato cumprimento
da ordem de interceptação de
dados e o recolhimento da mul-
ta pelos dias em que a decisão

deixou de ser cumprida, totali-
zando R$ 650 mil.

Além disso, ordenou o juiz,
deverá ser somado àquele valor
outros R$ 50 mil para cada dia
em que persistir o não atendi-
mento da ordem judicial, conta-
dos a partir do dia 3.

Compromisso. A Microsoft
pretende recorrer. “Com rela-
ção à multa imposta à Micro-
soft Brasil pelo juiz federal, a
companhia entende que ainda
há questões a serem esclareci-
das e, desta forma, apresentará
seus argumentos perante o Po-
der Judiciário”, informou a em-
presa. “A Microsoft reforça seu
compromisso com a proteção à
privacidade dos dados de seus
clientes.”/ COLABOROU FILIPE

SERRANO

Microsoft é multada por descumprir ordem judicial

73,6 mil
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Jovem brasileiro faz sucesso com
programa de recados anônimos

Carreira, J. Hawilla foi repórter, virou empresário e comprou seu primeiro jornal em 2005

A compra da Nokia pela Micro-
soft no início da semana pegou
o mercado de surpresa. Um gru-
po de ex-funcionários insatisfei-
tos com o rumo da empresa, de-
cidiu reunir os conhecimentos
adquiridos na companhia para
fundar, no mesmo dia, a New-
kia, uma nova fabricante de
smartphones inspirada na mar-
ca finlandesa.

Com a empreitada, eles espe-
ram corrigir o que consideram
ter sido o fator preponderante
para a Nokia perder espaço no
mercado: os aparelhos da New-
kia vão rodar o sistema An-
droid, e não o Windows Phone.

Em entrevista ao site ZDNet,
Thomas Zilliacus, ex-CEO da di-
visão da Nokia na Ásia e no Paci-
fico, que trabalhou na Nokia
por 15 anos e saiu da empresa
em 1993 para fundar a Future-
Works, disse que a Newkia foi
criada no dia em que a Nokia
vendeu sua divisão de telefones
móveis para a Microsoft. “Foi o
dia em que a Nokia morreu na
Finlândia, e a nova Nokia nas-
ceu na Newkia.”

Zilliacus criou a Newkia em
parceria com Jorma Nieminen,

ex-diretor da divisão móvel da
Nokia, e Sven-Christer Nils-
son, ex-diretor da Ericsson. O
grupo já havia tentado comprar
a Nokia em 2012, mas na época
não conseguiu levantar o di-
nheiro para a negociação.

Com a venda para a Micro-
soft, ex-funcionários da Nokia
já se comprometeram a traba-
lhar para a nova empresa, que
terá sede em Cingapura, no su-
deste asiático. Zilliacus diz que
está conversando com outros
tantos que estão “ansiosos para
trabalhar com Android”.

Para ele, a Nokia faz os melho-
res telefones do mundo e a li-
nha Lumia seria um exemplo de
produto bem recebido no mer-
cado. “A questão é que os consu-
midores simplesmente não que-
rem o sistema operacional Win-
dows porque não há serviços e
apps suficientes para a platafor-
ma, algo crucial para o consumi-
dor hoje em dia”, disse.

Ao lado da chinesa Xiaomi,
que acaba de contratar o enge-
nheiro brasileiro Hugo Barra,
ex- Google, para ser vice-presi-
dente da empresa , a Newkia
quer se tornar um novo nome de
destaque no mercado mundial
de smartphones nos próximos
anos. Para atingir o objetivo,
quer usar o “conhecimento, a
tecnologia e o design da Nokia e
criar os melhores smartphones
do mundo”, disse Zilliacus. / L.A.

Filho de brasileira e criado
nos EUA, garoto de 13
anos chama atenção de
investidores e empresas
no Vale do Silício

Backdoor

● RecursoEmpresa foi multada em
R$ 650 mil pela Justiça
por não cumprir ordem
para monitorar uma
conta investigada

● Mudanças

“A companhia entende que
ainda há questões a serem
esclarecidas e, desta forma,
apresentará seus
argumentos perante o
Poder Judiciário”
Microsoft Brasil
EM COMUNICADO À IMPRENSA

“(O negócio abre)
perspectivas de uma
condição melhor para os
jornais, inclusive de
aumento de receita.”
Carlos Alencar
DIRETOR DE REDAÇÃO DO JORNAL

‘DIÁRIO DE S. PAULO’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 set. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




