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Cansadas de gastar milhões
de dólares para consertar defei-
tos de software, empresas que
são grandes compradoras de
tecnologia começam a pressio-
nar os fabricantes de progra-
mas a assumir responsabilida-
de pelos problemas e pagar
parte dos custos. 

O objetivo é fazer com que
empresas de informática como a
Microsoft Corp. repensem a
maneira como fazem e vendem
software. Executivos res-
ponsáveis por segurança
computacional de empresas
como a General Motors
Corp, a AT&T Corp. e a
Alcoa Inc. dizem que os for-
necedores de software deve-
riam começar a garantir
seus produtos tanto quanto
os de outros produtos.

Está tudo num estágio
inicial ainda. Mas a sim-
ples menção de responsabi-
lidade civil causa calafrios
à indústria do software. Até
agora, a maioria dos fabri-
cantes de software vendia
seus produtos sob a condição de
não se responsabilizarem se
algum defeito causasse danos,
fosse de panes nos computadores
ou de ataques de vírus que explo-
ram as falhas dos programas. O
custo de consertar tais falhas, ou
de reembolsar os clientes víti-
mas de ataques de hackers ou de
vírus, pode facilmente ficar na
casa dos bilhões de dólares.

Os clientes começam a desa-
fiar a tradicional isenção de
culpa, na esperança de que a
imposição de uma maior respon-
sabilidade civil force os fabri-
cantes de software a fazer pro-
dutos mais confiáveis e seguros.
A GM, por exemplo, tenta con-
seguir que os vendedores de
software e serviços computacio-

nais concordem em assinar
cláusulas nos novos contratos
que podem torná-los responsá-
veis caso os produtos e serviços
não sejam seguros o suficiente.

“Imagine se a GM produzis-
se um carro e dissesse:
‘Fizemos um belo serviço de
engenharia. Funcionou no labo-
ratório. Aqui está, cliente, você
faz o teste de acidentes’”, per-
gunta Eric Litt, diretor de segu-
rança de informações da unida-
de de sistemas e serviços de
informação da GM.

Cada vez que um fabricante
de software lança um “patch”
(literalmente um “remendo”)
para consertar uma falha, isso
é, “de certa forma, um recall”,
diz Alan Levine, diretor de
segurança de informação global
da Alcoa, a gigante do alumínio
de Pittsburgh. Levine sugere
que os fabricantes de software
deveriam cobrir os custos dos
clientes de instalar esses
remendos: “Ou pelo menos nos
ajudar a pagar por isso.”

O esforço é parte de uma
mudança mais ampla na balan-
ça do poder no mercado de com-
putadores, no qual o amadure-
cimento da tecnologia e a redu-
ção do ritmo de gastos com ela
cada vez dão mais poder de

barganha aos compradores.
Mas muitos clientes não podem
fazer a ameaça definitiva nas
negociações — a de trocar de
fornecedor. Isso porque a troca
cria custos consideráveis e uma
série de produtos de software,
como os da Microsoft, são prati-
camente monopólios. Isso ajuda
a explicar por que umas poucas
empresas conseguiram chegar
ao ponto de convencer fornece-
dores de software a concordar
em assumir o passivo das
falhas de seus produtos.

“Estou pagando a conta.
Outras empresas estão
pagando a conta”, diz Ed
Amoroso, diretor de segu-
rança de informações da
AT&T. “As empresas de
software não estão pagando
a conta.” Amoroso diz que a
AT&T gasta em torno de
US$ 1 milhão por mês ape-
nas para remendar os soft-
wares que possui. Testar e
instalar apenas um patch
em toda a rede da AT&T
pode exigir até 30 pessoas
trabalhando em tempo inte-
gral por vários dias. 

Amoroso chama de “absur-
das” as cláusulas dos contratos
de licenciamento que isentam a
Microsoft de culpa por danos
causados por defeitos dos pro-
gramas dela. A maioria das
outras fabricantes inclui cláusu-
las similares em seus contratos
de licenciamento. 

O presidente do conselho da
Microsoft, Bill Gates, diz que a
empresa gasta US$ 2 bilhões por
ano para resolver problemas de
segurança. Ira Rubinstein, um
diretor jurídico associado da
Microsoft, diz que a ameaça de
litígios desviaria recursos
necessários para os esforços
existentes de segurança e pode-
ria prejudicar produtoras de
software menores.

Clientes querem que indústria
do software pague por falhas
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AQWEST, telefônica
americana, revisou

sua oferta de cerca de US$
8 bilhões para comprar a
MCI — que já tem acordo
para ser vendida à Verizon
—, sem mudar o valor mas
dando um dividendo espe-
cial e oferecendo garantias
aos acionistas contra
queda das ações da Qwest.

* * *

n A Mittal Steel, maior
grupo siderúrgico do
mundo, com sede na
Holanda e operações em
quatro continentes, disse
que quer reduzir sua força
de trabalho, hoje de
155.000, em 40% até 2010. 
n O aumento de mais de
70% do preço do minério de
ferro negociado esta sema-
na pela Vale do Rio Doce
com siderúrgicas asiáticas
vai prejudicar o desenvol-
vimento do setor siderúrgi-
co global no longo prazo,
disse a Baosteel, maior
siderúrgica da China.

* * *

n A IBM disse que reduziu
sua receita no balanço de
2004 em US$ 210 milhões,
devido a erros contábeis de
funcionários no Japão que
serão punidos. O ajuste não
reduzirá o lucro bruto nem
o fluxo de caixa, disse.

n A Nestlé, maior fabri-
cante de produtos alimen-
tícios do mundo, disse
que seu lucro subiu 8% em
2004, para US$ 5,8
bilhões, um crescimento
considerado pequeno. A
firma suíça disse não ver
grandes aquisições no
futuro próximo.

* * *

n O GAO, o tribunal de
contas americano, disse
que a Força Aérea benefi-
ciou indevidamente a
Boeing num contrato de
US$ 4 bilhões para reforma
de aviões de carga, e terá
de rever licitações e com-
pensar as concorrentes
que foram prejudicadas.

* * *

n Japão, China e outros
países asiáticos decidiram
criar um grupo para aju-
dar a coordenar políticas
cambiais entre BCs e equi-
pes econômicas, num sinal
da crescente preocupação
com a fraqueza do dólar.

* * *

n A Ryanair, companhia
aérea barateira irlandesa,
anunciou a encomenda de
70 jatos, com opção para
outros 70, da Boeing, ava-
liada em US$ 4 bilhões a
preço de tabela, para entre-
ga a partir de 2008.

I NTERNAC IONAL

ACIONISTAS da cerve-
jaria Bavaria, da

Colômbia, estudam uma
fusão ou parceria estratégi-
ca com uma grande concor-
rente global, disse o presi-
dente da empresa, Ricardo
Obregón. Boatos sobre uma
possível fusão com a britâ-
nica SABMiller ou a belga
InBev — dona da AmBev —
fizeram as ações da
Bavaria subir 42% este ano.

* * *

n O Carso, conglomerado
mexicano, disse que seu
lucro mais que quintupli-
cou no quarto trimestre
ante igual período de 2003
para US$ 294,6 milhões. 

* * *

n A Venezuela perdoou a
dívida de US$ 1,5 milhão
da Dominica, o país mais
pobre do Caribe, e doou à
ilha US$ 10,1 milhões para
reforma do aeroporto.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O governo argentino
disse que não renovará
um acordo de cooperação
firmado há um ano e
meio entre a companhia
aérea privada Southern
Winds, envolvida num
escândalo de tráfico de
drogas, e a estatal Lafsa,
que será colocada à
venda em seguida. 
n As companhias aéreas
da América Latina trans-
portaram 68 milhões de
passageiros em 2004, um
aumento de 10% ante 2003,
disse a associação Aital.

* * *

n A TMGI, fundição
sueca, disse que vai inau-
gurar no meio do ano sua
primeira linha de produ-
ção de autopeças numa
nova fábrica no México.

R E G I O N A L

Insegurança de rede

Fonte: Computer Security Institute/Pesquisa de Segurança e Crimes 
Computacionais do FBI , 2004 
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Vírus

Segundo pesquisa com 269 instituições, elas gastaram 
mais de US$ 140 milhões com ameaças aos computadores 
em 2004. Os problemas mais caros (em US$ milhões): 
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Os bônus dos diretores-presi-
dentes de empresas americanas
subiram 46% no ano passado,
para uma mediana de US$ 1,14
milhão, o maior aumento e o
nível mais alto em pelo menos
cinco anos.

Grandes ganhadores incluem
capitães que enfrentaram águas
turbulentas no ano passado:
Michael Eisner, da Walt Disney
Co., na qual 45% dos acionistas
votaram contra sua reeleição
para presidir o conselho em
2004; e John Tyson, da Tyson
Foods Inc., que foi alvo de um
inquérito recente da Securities
and Exchange Commission (a
comissão de valores mobiliários
dos EUA) para saber se a empre-
sa contabilizou de maneira
imprópria os mimos dados a Don
Tyson, pai e antecessor de John.

A nova alta dos bônus foi
detectada numa pesquisa exclu-
siva realizada pela Mercer
Human Resource Consulting,
que começou a acompanhar os
mais recentes relatórios contá-
beis de cem grandes empresas
americanas para o Wall Street
Journal em 1999.

O estudo da Mercer também
revelou que a mediana do bônus
de 2004 é equivalente a 141% do
salário anual, outro recorde, e
uma diferença gritante em rela-
ção aos bônus do pessoal dos
escalões inferiores. O pessoal de
apoio técnico e administrativo
ganhou um bônus médio de 5%
de seu salário do ano passado
em empresas que deram bônus
para todos os funcionários, indi-
cam outras pesquisas. 

O aumento dos bônus amplia-
rá a disparidade entre o paga-
mento recebido por altos execu-
tivos e funcionários dos escalões
inferiores. A mediana do salário
e bônus anuais dos chefes de
alto escalão analisados pela
Mercer foi de US$ 1,96 milhão —
mais de 70 vezes o valor médio
que ganhou um trabalhador da
produção nos EUA no ano passa-
do. O incremento também deve
botar lenha na fogueira dos pro-
testos contra a remuneração
excessiva aos executivos.

“Essa não é uma boa tendên-
cia porque os bônus tradicional-
mente não estão ligados ao
desempenho”, diz Lucian
Bebchuk, professor de Direito da
Universidade de Harvard e co-
autor do livro recente Pay
Without Performance (Remune-
ração sem Desempenho). Os
comitês de remuneração dos con-
selhos administrativos das
empresas têm bastante liberdade
para definir e modificar progra-
mas de bônus para executivos.

Os conselhos defendem que o
aumento nos bônus dos direto-
res-presidentes é um sinal da
melhora dos lucros e da redução
da popularidade das opções de
ações como forma de remunera-
ção. Mas investidores ativistas e
defensores da governança cor-
porativa contestam que os prê-
mios aumentados não costumam
ter justificativa. 

O estudo da Mercer concluiu
que os bônus de diretores-presi-
dentes cresceu mais rápido do
que o lucro líquido de seus
empregadores, cuja mediana de
aumento no ano passado foi de
25%. A diferença entre os paga-
mentos aos comandantes das
empresas e a lucratividade
aumentou entre os 61 diretores-
presidentes com um bônus maior
em 2004 do que em 2003. A media-
na de aumento de seus bônus foi
de 76%, de longe muito mais alta
do que a de lucros, de 46%.

Na Disney, Eisner embolsou
um bônus em dinheiro de
US$ 7,25 milhões para os 12
meses encerrados em 30 de
setembro, quando no ano ante-
rior ganhou quase nada. Os
membros do conselho da Disney
o recompensaram por uma
robusta recuperação dos lucros.

Bônus de
executivos
americanos
é recorde

A fórmula do Oscar
Com a ajuda do
economista
Andrew Bernard,
elaboramos um
método científico
de prever o 
vencedor
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ÉHORA de Oscar de novo, e dos
estúdios de Hollywood às casas de
apostas, todo mundo tem uma teo-

ria sobre quem vai ganhar e por quê.
O ator Tom Skerritt, por exemplo, gosta

de Menina de Ouro porque tem impacto
emocional. (Nosso crítico Joe Morgenstern
e nosso colunista de Hollywood John
Lippmann também apostam que Menina
de Ouro ganhará.) O produtor Peter Guber
diz que será O Aviador, em parte porque o
diretor Martin Scorsese nunca ganhou
uma estatueta de melhor filme.

Contudo, pensamos: pode haver uma
maneira mais científica de escolher um
vencedor? Afinal, o filme do ano será
escolhido basicamente pelas mesmas
figuras de Hollywood, aproximadamente
5.800 membros votantes da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas, que o
fazem todos os anos. Então, o Wall Street
Journal procurou padrões específicos
nas votações do passado: pesquisamos
dezenas de fatores que os vencedores do
Oscar pareciam ter em comum e demos
a cada um equivalente numérico. Aí cha-
mamos um economista para transformar
isso numa equação matemática. 

O resultado: a fórmula do Oscar do
Wall Street Journal. Pode não ser o pró-

ximo teorema de Pitágoras, mas o mode-
lo impressiona. Aplicando-o a prêmios de
20 anos passados, ele conseguiu acertar
90% dos vencedores. Quando o aplicamos
aos indicados deste ano, a fórmula diz
que o Oscar de Melhor Filme vai para…

A gente chega lá. 
Para chegarmos à fórmula, pesquisa-

mos indicados a melhor filme e vencedo-
res de 20 anos passados — 100 filmes ao
todo. Isolamos mais de 20 fatores que
achamos ter alguma relação com o suces-
so do filme no prêmio, e calculamos tudo
para cada filme, de duração e data de lan-
çamento até número de outras indicações.
Contamos detalhes do roteiro que pare-
cem ter influído nos votos, destacando se
cada filme possuía elementos de guerra,
História ou esporte no roteiro. Até verifi-
camos se o filme incluía um gênio ator-
mentado, um roteiro inspirado na
História, um protagonista britânico ou
uma personagem principal que anda a
cavalo. (Lembra de Coração Valente?)

Armados com planilhas cheias de
milhares de dados, voltamo-nos a
Andrew Bernard, professor de Economia
da Escola de Administração Tuck do
Dartmouth College em New Hampshire.
Escolhemos Bernard em parte porque ele
já usou modelos estatísticos para prever
coisas como quantas medalhas um país

ganharia nas Olimpíadas de 2004 — ele e
seu colega ficaram a três medalhas de
uma previsão exata para 23 dos 34 países
que acompanharam. Para processar nos-
sos dados ele utilizou o que os matemáti-
cos chamam de modelo “binário bivaria-
do”, um método estatístico comum que
determina o grupo de fatores mais proxi-
mamente relacionados a vitórias ante-
riores e o grau dessa relação. 

Para a fórmula do Wall Street Journal,
Bernard procurou padrões matemáticos
nos fatores que escolhemos — e rapida-
mente excluiu a maioria deles. A duração
de um filme e sua data de lançamento se
provaram pouco confiáveis para prever
um ganhador, diz. Ele não encontrou cor-
relação significativa entre os filmes ven-
cedores e os roteiros que envolvem —
perdoe-nos Menina de Ouro — esportes ou
a morte da personagem principal.

Mas Bernard nos ajudou a isolar três
fatores que tinham forte relação com o
sucesso no Oscar. Primeiro: vencedores
de Oscar de melhor filme de anos anterio-
res em geral acumulavam altos números
de indicações para o Oscar em geral.
Segundo: os ganhadores tendem a ser fil-
mes que ganharam muitos Globos de
Ouro. Por fim, a fórmula trouxe más notí-
cias para os fãs de Sideways – Entre Umas
e Outras: os membros da Academia não

parecem gostar
muito de comé-
dias. Nos últimos
20 anos, nenhuma
das dez comédias
indicadas conseguiu
o grande prêmio.

Em seguida,
Bernard combinou os
três fatores numa fórmu-
la, que inclui pesos para
cada fator e uma impres-
sionante lista daquelas
letras gregas que
sempre aparecem
nos livros de física. 

É certo que
nenhum modelo pode
prever o futuro. Mas Bernard destaca
que, como o comportamento da Academia
foi previsível nos últimos 20 anos, os
padrões desse universo particular podem
ser úteis para explicar como eles vão se
comportar no futuro.

E o ganhador deste ano é…
O Aviador.
Segundo a fórmula, o filme de

Scorsese tem 84,6% de chances de ganhar,
à frente dos 13,5% de Menina de Ouro.

A preferência pessoal de Bernard?
Ele não pode dizer. “Não vi nenhum dos
filmes indicados ainda.”
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 25 fev. 2005. Economia, p. B17.




