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Segurança Desprotegidos, pequenos negócios são os principais alvos de ataques para roubo de segredos

Inovação atrai espiões ao Vale do Silício
Ashlee Vance e Michael Riley
Bloomberg Businessweek

Na véspera do último Natal,
um homem invadiu a sede da
Adara Networks em San Jose, na
Califórnia, usando cópias de cha-
ves físicas e eletrônicas. Ele pare-
cia saber exatamente o que esta-
va procurando. O ladrão deixou
fileiras de mesas intocadas en-
quanto se dirigia ao laboratório
que tinha o código-fonte do
software de rede para centro de
dados criado pela Adara. Feliz-
mente para a companhia, um
alarme no piso do laboratório
disparou e o homem fugiu.

Crimes do tipo “invasão e rou-
b o”, em que bandidos surrupiam
laptops, acontecem ocasional-
mente no Vale do Silício. Mas o
diretor-presidente da Adara, Eric
Johnson, percebeu que seu caso
era mais sério. A tecnologia de re-
de de nova geração da Adara po-
deria ser atraente para nações in-
teressadas em abocanhar uma
parcela maior do mercado glo-
bal de telecomunicações. Por is-
so, Johnson contratou profissio-
nais para vasculhar os escritórios
em busca de grampos, para o ca-
so de a companhia estar sendo
espionada por algum governo
estrangeiro. Os executivos da
Adara enviaram um e-mail para
os funcionários, detalhando a in-

vasão e solicitando maior vigi-
lância de todos, que foram orde-
nados a ficar confinados, segun-
do afirmam vários funcionários e
ex-funcionários, que não quise-
ram dar mais detalhes para não
contrariar Johnson. Por meio de
intermediários, o executivo disse
que não comentaria o assunto.

O Vale do Silício tem um longo
histórico de roubos e espiona-
gem. Um ano antes da invasão da
Adara, um ladrão arrombou uma
porta da companhia de softwares
de rede Nicira, uma concorrente
da Adara, em questão de segun-
dos. Ele seguiu diretamente para
a mesa do principal engenheiro
da companhia e roubou um com-
putador que tinha o código-fonte
de um dos mais promissores
softwares do Vale do Silício. (Pos-
teriormente, a Nicira foi compra-
da pela fabricante de softwares
VMware por US$ 1,2 bilhão.) Da-
do o alvo e a destreza com que o
crime foi praticado, investigado-
res federais americanos suspei-
tam que a Rússia ou a China este-
jam por trás da invasão.

Em décadas passadas, espiões
da KGB espreitavam em bares co-
mo o Walker’s Wagon Wheel, de
Mountain View, na Califórnia,
frequentado por engenheiros de
semicondutores. De 1994 a 1998,
o FBI manteve uma equipe deno-
minada “Valley Bear” (Urso do

Vale), cuja missão era proteger as
inovações da computação classi-
ficadas como importantes para o
futuro dos Estados Unidos, se-
gundo conta Terry Turchie, um
ex-agente de contraespionagem
do FBI. Nessa época, diz ele, Rús-
sia, China, Índia, Israel e outros
países tinham espiões trabalhan-
do no Vale do Silício. Os 12 espe-
cialistas em contraespionagem
que hoje fazem parte da equipe
do escritório do FBI em Palo Alto
concentram-se principalmente
na China, afirma uma pessoa a
par de suas operações.

guma propriedade intelectual
digna de ser roubada, a operação
propriamente dita geralmente é
fácil, uma vez que uma empresa
jovem típica sempre enfrenta li-
mitações orçamentárias e dá
prioridade a coisas como a entre-
ga de comida e o acesso irrestrito
ao escritório em detrimento de
uma segurança mais rígida.

Para dificultar as coisas para os
ladrões, algumas companhias es-
tão pagando pelos “testes de in-
v a s ã o”, contratando consultores
de segurança para analisar seus
sistemas de defesa. Os testes in-
cluem ingressar nas instalações
da companhia sem o crachá de vi-
sitante, deixar pen drives com ví-
rus no estacionamento, para que
funcionários incautos os encon-
trem e os conectem em seus com-
putadores, e até entregar na com-
panhia uma caixa enorme da Fe-
dEx (falsa) com uma pessoa den-
tro, equipada com aparato de res-
piração e um periscópio. (Esse úl-
timo truque é arriscado: em uma
ocasião, a caixa ficou fechada em
uma sala de correspondência su-
peraquecida da companhia que
era alvo do teste.) “Temos desde
empresas de 12 funcionários até
as maiores existentes que solici-
tam esse tipo de serviço”, diz Steve
Stasiukonis, um executivo da
consultoria Secure Network Tech-
nologies. “Geralmente, as empre-

sas que se preocupam mais são
aquelas que possuem proprieda-
de intelectual muito boa.”

Após a invasão da Adara, o
pessoal da limpeza do prédio foi
demitido e substituído, enquan-
to a segurança foi duplicada e os
vigias passaram a portar arma,
segundo afirmam funcionários
da empresa. Johnson contratou
investigadores particulares para
analisar mais a fundo gravações
de vídeo e conversar com vizi-
nhos. Em uma plataforma de
carga que fica do outro lado da
rua, trabalhadores disseram ter
visto o motorista de um carro
suspeito circulando pelo local
naquela noite, e tiraram fotogra-
fias da placa do veículo, segun-
do conta o tenente Michael Ster-
ner, da Rapid Enforcement Al-
lied Computer Team, uma força-
tarefa estadual que investiga cri-
mes relacionados ao setor de
tecnologia. Sterner diz que as fo-
tos da placa do carro ajudaram a
encontrar o suspeito.

A polícia acusou formalmente
Andrew Madrid, um gatuno do
Vale do Silício, pela invasão da
Adara. Madrid, um ex-consultor
de tecnologia da informação
(TI), foi condenado a dois anos
de prisão em 2009 por uma série
de roubos “h i g h - t e c h”, em que
ele invadia computadores em-
presariais e roubava dados pes-

soais como números de cartão
de crédito. Sterner diz que o acu-
sado mostrou ser um especialis-
ta em burlar sistemas de segu-
rança de complexos de escritó-
rios de pequenas empresas do
Vale do Silício.

De agosto de 2012 a abril deste
ano, Madrid invadiu mais de três
dezenas de empresas no Vale, in-
cluindo a Adara, segundo alegam
promotores públicos. “To d o
mundo precisa de um hobby e es-
se aí encontrou um”, diz Tom Flat-
tery, procurador-geral adjunto
do condado de Santa Clara.

Madri sofreu 45 novas acusa-
ções criminais, incluindo 31 de
roubos comerciais. Assim como
os espiões da China, Madrid se
concentrava em pequenos pro-
prietários que não investiam
muito em proteção, diz Sterner.
A polícia estima que ele roubou
bens avaliados em US$ 400 mil e
gastou milhares de dólares mais
com cartões de créditos rouba-
dos. Ele está sendo mantido pre-
so, sob uma fiança de US$ 1 mi-
lhão, enquanto aguarda uma au-
diência pré-julgamento; seu ad-
vogado não quis falar sobre o as-
sunto. Não se trata de espiona-
gem, mas ele poderá pegar mais
de 29 anos de cadeia. Phelan, do
FBI, continua alertando empre-
sas novatas que a segurança de-
veria ser sua maior prioridade.

Para testar
v u l n e ra b i l i d a d e s ,
companhias pagam por
‘testes de invasão’ em
ambientes e dispositivos

A outra grande mudança ocor-
rida desde os dias da “Va l l e y
Bear ”, segundo Kevin Phelan,
agente supervisor especial do FBI
que comanda a unidade de Palo
Alto, é que os espiões estrangei-
ros estão agora tão voltados às
empresas novatas e de pequeno
porte quanto às companhias de
computação já estabelecidas.
Eles chegam a criar empresas de
capital de risco para prospectar
oportunidades. Ao identificar al-

Executivo francês chega ao Brasil
para acelerar expansão do Carrefour

D I V U LG A Ç Ã O

Charles Desmartis comandará a holding da rede no Brasil e vai tentar impulsionar hipermercados e supermercados

Adriana Mattos
De São Paulo

O Carrefour nomeou o execu-
tivo francês Charles Desmartis,
diretor de controle financeiro do
grupo desde 2011, para supervi-
sionar a operação no Brasil, in-
formou a varejista na sexta-feira.
Desmartis será presidente da
holding, cargo que não existia
até o momento, e assume a fun-
ção no dia 4 de novembro. O Va -
lor apurou que Desmartis foi
transferido da sede para liderar,
ao lado do atual presidente, Luiz
Fazzio, um processo de cresci-
mento orgânico da operação de
varejo, que cresce mais lenta-
mente que o atacado. Ele foi es-
colhido por conhecer o mercado
brasileiro (já trabalhou no país) e
ter a confiança da matriz.

Segundo fontes próximas à em-
presa, como existe o plano de fazer
uma abertura de capital da com-
panhia no próximo ano, conforme
antecipado pelo Va l o r em 12 de
setembro, é importante para os
controladores franceses reforça-
rem a expansão das duas áreas —
atacado e varejo. Dessa forma, caso
avance o plano de oferta pública
inicial de ações no país, a empresa
poderá apresentar um negócio
com um potencial maior na área
de supermercados e hipermerca-
dos. Desmartis chega ao Carrefour
Brasil com esse objetivo. A empre-
sa nega a informação.

Em reunião do conselho de ad-
ministração da empresa em agos-

to, o Carrefour decidiu analisar a
hipótese de um IPO no país, den-
tro das opções possíveis para su-
portar a expansão da rede no
mercado brasileiro. Pelo menos
quatro grandes bancos contata-
ram a empresa para coordenar a
operação, como BTG Pactual e
Credit Suisse, apurou o Va l o r .

A companhia também fez uma
mudança na forma como a em-
presa é comandada, descentrali-
zando poder, o que pode criar
uma estrutura mais eficiente.

Até algumas semanas atrás, Luiz
Fazzio, presidente do Carrefour,
respondia pelas operações de vare-
jo e atacado. Em meados de setem-
bro, porém, o brasileiro José Ro-
berto Mussnich — presidente do
Atacadão até 2012, quando foi
transferido para o exterior — vol -
tou para São Paulo e novamente,
para o comando da rede de ataca-
do. O antigo presidente do Ataca-
dão, Gerard Scheij, no cargo até se-
tembro, respondia à Fazzio, que
por sua vez se reportava à matriz.

Agora, Fazzio torna-se respon-
sável pelo negócio de varejo e
Mussnich pelo Atacadão — o
maior negócio do grupo no Bra-
sil. Ambos se reportam à Des-
martis. Era pouco provável que
Mussnich, executivo com bom
conhecimento de atacado no
país, voltasse ao Brasil sem auto-
nomia de comando. E com a se-
paração das áreas, caso uma
abertura de capital avance, o gru-
po mostrará ao mercado uma
companhia com equipes focadas

em cada uma das suas divisões,
segundo conta uma fonte.

Na sexta-feira, surgiram infor-
mações no mercado de que Des-
martis poderia ter sido transferi-
do ao Brasil para ocupar a função
de Fazzio futuramente. Em nota
ao mercado a respeito dessa ques-
tão, a empresa informou que Faz-
zio “segue liderando o desenvolvi-
m e n t o” do negócio de varejo. “A
decisão de fortalecer ainda mais a
nossa gestão teve o objetivo de
consolidar a presença do grupo
no Brasil e entrar em um novo es-
tágio para os nossos negócios em
seus vários formatos.”.

Um dos focos do grupo com as
mudanças será retomar o proces-
so de expansão orgânica do ne-
gócio de varejo, que tem mais re-
formado lojas do que aberto.
Neste ano, a rede reformou entre
20 a 30 pontos, e não abriu ne-
nhum. Segundo relatório mun-
dial de resultados, em dezembro
de 2012, o grupo somava 196 hi-
permercados e 41 supermerca-
dos. Atualmente, o número de
supermercados é o mesmo e são
102 hipermercados.

Para analistas, é preciso fortale-
cer a expansão dos supermercados
da rede para não depender tanto
do desempenho do atacado. O Bra-
sil é um dos principais motores de
crescimento do Carrefour fora da
França. E jogar todas as fichas ape-
nas no atacado pode gerar uma de-
pendência em relação ao negócio.

O Grupo Pão de Açúcar, um
dos principais competidores de

grande porte dos franceses no
país, tem crescido no varejo ali-
mentar, em parte, por meio da
inauguração de pequenos super-
mercados. O Va l o r apurou que o
Carrefour teria um projeto de
abertura de minilojas no país, no
formado no Minimercado Extra,
mas que ainda não saiu do papel.

Segundo prévia de resultados
publicada pela empresa dias atrás,

a receita do Carrefour no país cres-
ceu 8,6% de julho a setembro em
relação ao mesmo período do ano
passado. O Carrefour cresce mais
do que o Walmart e o  Cencosud no
Brasil, mas ainda puxado pelo Ata-
cadão, apesar da melhoria nos re-
sultados dos supermercados e hi-
permercados após a entrada de Fa-
zzio no cargo em 2010. A rede no
país faturou R$ 31,5 bilhões de

reais em 2012 — €12,5 bilhões, ex-
pansão de 10,4% sobre 2011.

Desmartis, 56 anos, já foi dire-
tor de auditoria interna e tem ex-
periência na área financeira. Há
uma expectativa, segundo fontes
ouvidas, de que ele ainda possa
trabalhar mais de perto com esse
departamento na empresa. Des-
martis foi funcionário da Câmara
de Comércio França-Brasil.

Adriana Mattos
De São Paulo

Os controladores da varejista
on-line Comprafacil, do grupo
brasileiro Hermes, voltaram a pro-
curar interessados na empresa pa-
ra a sua venda. As empresas Nova
Po n t o c o m , Wa l m a r t . c o m e B2W já
analisaram o negócio nas últimas
semanas, mas as duas últimas já te-
riam desistido das negociações,
apurou o Va l o r . O Magazine Luiza
também teria sido sondado pelos
vendedores. Em 2012, surgiram as
primeiras informações sobre a
venda da companhia, mas o co-

mando negou o interesse e infor-
mou que naquele momento não
iria se desfazer da varejista.

A Hermes, comandada pela
família Bach (de origem alemã),
é uma empresa criada a partir
do negócio de venda por catálo-
go, sem relação com o grupo
francês de mesmo nome.

Atualmente, a empresa quer
vender o centro de distribuição, no
Rio de Janeiro, um dos maiores do
país para o varejo on-line, com cer-
ca de 170 mil metros quadrados,
além dos estoques. Há cerca de três
semanas, segundo fontes que esti-
veram em contato com a empresa,

as negociações envolviam a com-
pra dos estoques por cerca de R$
20 milhões e o centro de distribui-
ção por uma faixa entre R$ 130 mi-
lhões e R$ 150 milhões.

Com os recursos, a empresa pla-
neja quitar suas dívidas, que esta-
riam em cerca de R$ 200 milhões.
Ainda teria que ser feito um pe-
queno aporte de capital para qui-
tação total dos débitos. A venda
não deve incluir essas dívidas. O
Va l o r apurou que a família contro-
ladora do Comprafacil não quer
fazer novos investimentos de peso
no negócio on-line — área que re-
quer aportes constantes até atingir

o lucro — por isso decidiu se desfa-
zer do site, criado em 2003.

Os interessados avaliaram
uma carteira com cerca de 1 mi-
lhão de usuários e vendas que
atingiram cerca de R$ 1,7 bilhão
em 2011. Fonte que teve acesso
aos dados da empresa conta que
uma recente queda no ritmo de
vendas da companhia em 2013
teria desestimulado interessa-
dos no negócio. Os atrativos
maiores passararam a ser, por-
tanto, o centro de distribuição e
a carteira de clientes.

Também atrai algum interesse
de varejistas o contrato de venda

de produtos da Brahma para ba-
res e restaurantes por meio do
site, acessado pela página “Par -
ceiro Ambev”. O acordo atrai
tráfego e valores mais altos de
venda para o Comprafacil.

Consultada, a empresa afirmou
que não comentaria as informa-
ções sobre a venda do site, assim
como não se pronunciou a respei-
to do valor das dívidas.

No ano passado, o Va l o r infor -
mou que a empresa procurava
compradores, mas as conversas
não evoluíram e a companhia de-
cidiu voltar a focar as atenções no
plano de crescimento do negócio.

“Nós nunca tivemos o projeto
de vender. O fato é que o Com-
prafacil é a única das grandes do
setor que só tem operação on-li-
ne, sem negócio off-line [loja físi-
ca], sendo que o varejo eletrônico
cresce bem mais que o tradicio-
nal", afirmou, em entrevistada
no ano passado, Gustavo Bach,
presidente da empresa e filho de
Claudia Bach, empresária à fren-
te do grupo Hermes. "O que
acontece é que podemos, no fu-
turo, daqui dois, três anos, reava-
liar isso [ideia de não vender o
negócio]", disse o executivo ao
Va l o r em agosto de 2012.

Va re j o Centro de distribuição no Rio, um dos maiores do país no comércio eletrônico, é um dos atrativos

Dono do Comprafacil volta a negociar site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2013, Empresas, p. B15.




