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O website da American Eagle
Publications Inc. tem um apelo publici-
tário provocativo para seus CDs. “O
software contido neste CD-ROM é res-
ponsável por ter causado literalmente
bilhões de dólares em prejuízo”, diz a
chamada de um deles.

O CD em questão, chamado Outlaws
of the Wild West e com preço de US$
49,95, contém o código-fonte — o equi-
valente a uma receita — de 14.000 tipos
de vírus, segundo o website. Ele tam-
bém inclui ferramentas para a criação
de vírus, boletins sobre “códigos des-
truidores” e uma base de dados que
descreve como os vírus funcionam. 

A American Eagle Publications,
cujo site está registrado em Show Low,
Arizona, é só um de vários pequenos
varejistas online que vendem kits
“faça você mesmo” para criação de
vírus. Muitos websites até disponibili-
zam receitas de vírus de graça.

Numa época de crescente preocupa-
ção pública sobre o furto de identidade,
“phishing” e outras formas de crime
eletrônico, especialistas em segurança

de computadores reclamam que a pro-
liferação cada vez mais destemida de
guias que ensinam como escrever vírus
é destrutiva. Mas, acrescentam, há
pouco que a polícia possa fazer para
combater isso.

O motivo está na legislação. Nos
Estados Unidos, publicar código-fonte
que possa ser usado para a construção
de vírus não é ilegal. O que é ilegal, de
acordo com a Lei da Fraude e Abuso
por Computador, de 1986, é distribuir
um vírus com o conhecimento de que
ele prejudicará outras pessoas.

“Não há nada ilegal em colocar o
código dos vírus na internet”, diz o agen-
te especial do FBI, a polícia federal ame-
ricana, Jeff Lanza. A liberdade de
expressão, garantida pela Primeira
Emenda da Constituição americana, diz
ele, implica que não há nada que a polí-
cia tenha feito ou possa fazer para
mudar a legislação nesse aspecto. 

É “extremamente frustrante”,
acrescenta Lanza. “Já temos pessoas
demais que mandam vírus pela net que
sabem como fazê-lo. Não precisamos
de iniciantes recebendo um guia de
operações completo.”

Lanza diz que o FBI está ciente de
alguns sites que disponibilizam códigos
de vírus, mas não os vigia. Um site pode
sofrer uma investigação do FBI se um
vírus lançado na internet tiver sua ori-
gem nesse site. Mas mesmo nesse caso,
diz, não é possível responsabilizar cri-
minalmente uma pessoa simplesmente
por colocar a receita do vírus no domí-
nio público onde outros podem pegá-la.

Da sua parte, a American Eagle
Publications reconhece a — aliás, se
gaba da — natureza polêmica de seus
produtos. “Pessoas foram presas por
escrevê-lo”, diz o site sobre o conteú-
do de seu Outlaws of the Wild West
Virus CD-ROM. Mas o site argumenta
que os CDs que vende são protegidos
pelo direito à liberdade de expressão.
O site é registrado em nome de Mark
Ludwig, o autor de vários livros sobre
vírus. Ludwig não pôde ser contatado
para comentar.

Uma porta-voz da Procuradoria do
Estado do Arizona não quis comentar.

Especialistas em segurança dizem
que é difícil estimar quanta informa-
ção sobre vírus é vendida ou distri-
buída online. Entre os websites que

oferecem códigos de graça
há o de um grupo de criadores de
vírus chamado 29A. Com mem-
bros no Brasil, Rússia e ou-
tros países da Europa o
29A é famoso em círculos
de segurança de redes
de computadores por
seus vírus inovado-
res. O grupo argu-
menta que escreve
os vírus pelo desafio
acadêmico de fazê-
lo e geralmente se
opõe a divulgá-los.
Mas o site do grupo diz
que não proíbe seus
membros de espalha-
rem os vírus. 

Perguntado como o
grupo responde àqueles
que dizem que é irrespon-
sável tornar os vírus
disponíveis, um mem-
bro do grupo 29A, da
Espanha, que usa o
apelido VirusBuster,
disse num e-mail:
“Nós os ignoramos.”
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MADRI — O Ano passado foi excelente
para as petrolíferas — mas não para a
gigante espanhola Repsol-YPF SA.

Enquanto suas concorrestes divulgavam
lucros recordes, graças à disparada dos pre-
ços do petróleo e gás, a Repsol viu seu resul-
tado afundar. Agora, analistas acreditam
que a quinta maior petrolífera da Europa
em valor de mercado esteja finalmente pre-
parando uma retomada sob o comando do
presidente da empresa, Antonio Brufau.

Em outubro, Brufau, de 56 anos, sucedeu
a Alfonso Cortina, que liderou a aquisição
da argentina YPF pela Repsol em 1999. Sua
estratégia, da qual deu pistas em apresen-
tações a investidores e teleconferências
mas que só vai anunciar oficialmente em
maio, é usar as modestas, mas confiáveis
operações da Repsol na América Latina,
que são geradoras de caixa, para financiar
a ampliação da empresa para outros conti-
nentes e uma expansão de suas operações
de refino e de gás natural liquefeito, segun-
do analistas. 

Esta semana, a Repsol fechou um acordo
com a Petróleos de Venezuela SA para criar
joint ventures. A empresa espanhola disse
que o negócio vai aumentar sua produção de
combustíveis fósseis na Venezuela em 60%,
para até 160.000 barris por dia, e dobrar
suas reservas no país, hoje em 233,5
milhões de barris de petróleo equivalente. A
ChevronTexaco Corp. também disse ontem
que assinou uma carta de intenções com a
Repsol e a Venezuela para desenvolver um
projeto de petróleo bruto pesado na região
do Rio Orinoco, que é rica em petróleo, mas
não deu detalhes. 

“É uma empresa diferente do que era
seis meses atrás, por causa de Brufau”,
disse J. Robinson West, presidente da con-
sultoria PFC Energy, especializada na
indústria do petróleo. “Ele limpou a direto-
ria e fez baixas contábeis decisiva e eficaz-
mente. Temos um novo concorrente sério na
indústria do petróleo européia.”

A Repsol não deixou Brufau e outros exe-
cutivos disponíveis para comentar. 

A Repsol atribuiu a culpa dos resultados
decepcionantes do ano passado a um con-
junto extraordinário de provisões e baixas
contábeis de Œ 667 milhões (US$ 863,7
milhões) relacionado a responsabilidades
contratuais, contingências na Espanha e
Argentina e depreciação de postos de gaso-
lina no Brasil e no Peru. Ela também cortou

suas reservais estimadas de petróleo em
4,1%, para 4,93 bilhões de barris de óleo
equivalente, para alinhar seus padrões con-
tábeis com as diretrizes da Securities and
Exchange Commission (SEC), a comissão
de valores mobiliários americana.

O valor de mercado da empresa, de Œ 25
bilhões (US$ 32,3 bilhões), ainda está mais
de 10% abaixo de seu nível mais alto, atin-
gido em 1999. Isso contrasta com o ganho de
aproximadamente 35% da francesa Total SA
e de 100% da italiana Eni SpA no mesmo
período. Ano passado, a Repsol divulgou
uma queda de 3,5% no lucro líquido, para Œ
1,95 bilhão, comparado a um aumento de
35% da Total e de 30% da Eni.

Brufau disse numa recente teleconferên-
cia com analistas que “será difícil” cumprir
sua estratégia de crescimento orgânico. 

Mesmo dando crédito a Brufau, alguns
observadores temem que a Repsol não este-
ja avançando o bastante. Analistas do setor
de petróleo e gás no Credit Suisse-First
Boston recentemente advertiram que, à
medida que o mercado de energia se expan-
de, a pequena presença da Repsol na Ásia
pode prejudicar sua capacidade de concor-
rer com empresas maiores que têm portfó-
lios de recursos energéticos mais interna-
cionalmente dispersos, e menos arriscados.
As operações da empresa, disse o CSFB, são
concentradas demais na América Latina. 

A Repsol reduziu sua dependência da
Argentina para produção de petróleo e gás
de 72% da produção em 2002 para 67% em
2004, expandindo em outras partes da
América Latina e no norte da África.
Brufau quer reduzir esse porcentual para
56% até 2007, embora ainda concentrando-se
na América Latina e no norte da África.
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AQWEST, telefônica
americana, disse que

aumentou sua oferta de
compra da MCI para US$
8,9 bilhões. Nesta semana,
a MCI decidiu aceitar a
oferta da Verizon, que é
uns 20% mais baixa que a
da Qwest. A Verizon disse
que convocará voto dos
acionistas da MCI para
escolher o vencedor.

* * *

n A Coca-Cola disse que
comprará a Multon, fabri-
cante de sucos russa.
Analistas avaliam o negó-
cio em US$ 650 milhões, um
dos maiores investimentos
estrangeiros na Rússia
fora do setor petrolífero.

* * *

n A Sony, fabricante de ele-
trônicos japonesa, disse
que formou joint venture no
Japão com o conglomerado
Toyota Industries para
fabricar telas de cristal
líquido para suas câmeras.

* * *

n A Mercedes-Benz disse
que fez recall de 1,3 milhão
de veículos, o maior de sua
história. Há pouco tempo,
executivos da Daimler-
Chrysler, dona da monta-
dora alemã, diziam que os
problemas técnicos da
Mercedes haviam acabado.

n A Bombardier, rival
canadense da Embraer,
divulgou lucro de US$ 56
milhões no quarto trimes-
tre fiscal, encerrado em 31
de janeiro, sendo que teve
prejuízo no mesmo período
do ano anterior. Mas, na
divisão aeroespacial, a
receita caiu em US$ 100
milhões por causa da redu-
ção das vendas de jatos
regionais de 50 lugares.

* * *

n A Telefónica, da
Espanha, venceu leilão de
privatização da checa
Cesky Telecom, com oferta
de US$ 3,6 bilhões por 51%
da Cesky. Ela terá de fazer
oferta pelo resto se prosse-
guir no negócio.

* * *

n A Enel prevê utilizar até
US$ 26 bilhões de seu fluxo
de caixa nos próximos
cinco anos para dividendos
e aquisições. A empresa
italiana de energia investi-
rá outros US$ 26 bilhões
em suaas usinas atuais.

* * *

n O conselho do Banco
Mundial aprovou unanima-
mente ontem o vice-secre-
tário de Defesa americano,
Paul Wolfowitz, um arquite-
to da guerra no Iraque,
para sua presidência.

I NTERNAC IONAL

AARGENTINA adiará a
emissão nos EUA,

antes prevista para sexta-
feira, de novos títulos para
substituir seus US$ 103
bilhões de dívida em mora-
tória. O país esperará o jul-
gamento de recurso para
liberar US$ 7 bilhões conge-
lados por processo de um
fundo nos EUA.
n O governo argentino
autorizou a emissão de
US$ 1,2 bilhão em títulos
de dez anos indexados à
inflação para os fundos de
pensão locais. A emissão
faz parte da renegociação
com os credores locais da
dívida em moratória.

* * *

n O Grupo Alfa, do México,
disse que sua subsidiária
Alpek comprou 75% da
fabricante de poliéster Akra
— da qual já tinha 25% —,
mas não informou valores.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A petrolífera americana
Pioneer retirou queixa
contra a Argentina no tri-
bunal de arbitragem do
Banco Mundial, dizendo
que o processo não traria
valor ao acionista. A quei-
xa referia-se à conversão
de tarifas de dólar para
pesos em 2002. 

* * *
n A produção de prata do
México, maior produtor do
mundo, somou 248,3 tone-
ladas em janeiro, queda
de 10% em relação ao
mesmo mês de 2004, disse
o governo.

* * *
n A Sercotel, subsidiária
da mexicana América
Móvil no Peru, obteve con-
cessão de banda de celular
por US$ 21,1 milhões.
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Repsol quer usar América Latina como
trampolim para expansão internacional

Dez maiores produtores de gás natural em 2003, por 
volume de produção em bilhões de metros cúbicos

Fonte: Petroleum Intelligence
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Com a confissão da AIG de
que contabilizou inadequada-
mente uma transação de resse-
guro com a General Re, resse-
guradora da holding Berkshire
Hathaway Inc., parece cada vez
mais provável que as autorida-
des tomem algum tipo de medi-
da com relação ao negócio.

A American International
Group Inc. realizou a transação
com a Gen Re para reforçar
suas reservas num momento
em que os investidores temiam
que elas estivessem baixas
demais. O papel da Gen Re na
saga da AIG deixa Warren
Buffett, o maior investidor da
história americana moderna e
um baluarte da conduta empre-
sarial ética, num dilema envol-
vendo sua reputação. 

Buffett ouviu um breve
relato sobre a transação antes
de ela ser efetivada, segundo
uma pessoa a par do assunto.
A grande questão é se Buffett
sabia ou não dos detalhes. E,
agora que outras transações
da Gen Re estão sendo questio-
nadas, há muito em jogo.
Buffett não retornou uma liga-
ção em busca de comentário. 

Se Buffett de fato sabia dos
detalhes, isso suscita ques-
tões sobre sua disposição
em permitir que as segura-
doras da Berkshire vendam
produtos que, segundo a vi-
são das autoridades, po-
dem ser questioná-
veis. Se não
sabia, então
corre o risco
de parecer avoado
num momento de ani-
mosidade em rela-
ção aos capitães
corporativos que
dão uma de
João sem
braço. 

A Berkshire
Hathaway é um gigante, com
US$ 189 bilhões em ativos e US$
69 bilhões em receita no fim do
ano passado. Seria quase
absurdo esperar que Buffett
conhecesse os detalhes de cada
transação que suas empresas
fazem. E embora ele tenha dito
que é informado resumidamen-
te sobre grandes transações,
ele também é conhecido como
um administrador que delega.

A velha pergunta sobre o que
e quando Buffett sabia não terá
uma resposta preto no branco.

Buffett pode ter
sabido dos ter-

mos gerais do
negócio, mas
não tanto dos
detalhes. Ele

pode não ter
tido motivo

para pen-
sar que a
AIG não
fosse con-

tabilizar o
negócio adequadamen-
te. Aliás, ele perguntou

sobre a correção da
transação, segun-
do o New York

Times. 
Pode bem ser que o ex-dire-

tor-presidente da General Re,
Ronald Ferguson, não tenha
explicado completamente o
negócio. Talvez isso possa ser
simplesmente atribuído a um
raro erro administrativo de
Buffett, em que teria escolhido
o homem errado para presidir
uma de suas empresas.

“É uma situação perde-ou-
perde para ele. (...) Isso vale
quer ele seja imaculado ou cul-
pado”, diz Thomas Donaldson,
um professor da Escola de
Administração Wharton, da

Universidade da Pensilvânia,
que dirige um novo programa
de doutorado em ética e estudos
jurídicos. “É especialmente
lamentável, porque Buffett não
tem sido só um herói financeiro
para muitos, mas também um
herói ético.”

Buffett pode acabar se sain-
do bem desse caso. Não há exe-
cutivo americano que tenha
acumulado tão boa reputação. 

Entre outros feitos, ele é
famoso por ter limpado a
Salomon Brothers depois do
escândalo do mercado de títulos
do Tesouro americano no come-
ço dos anos 90. Para reabilitar a
firma, ele enviou esta mensa-
gem aos funcionários da
Salomon, conforme narrado na
biografia Buffett: A formação de
um capitalista americano, de
Roger Lowenstein: “Perca
dinheiro em nome da firma e eu
serei compreensivo; perca um
fio de reputação em nome da
firma e eu serei implacável.”

Mas é essa posição que torna
a atual situação tão relevante.
Como Buffett disse a seu filho
Howie, segundo Lowenstein:
“São precisos 20 anos para
construir uma reputação e
cinco minutos para arruiná-la.”

Caso AIG é teste para reputação de Buffett

Scott Pollack

Distribuir vírus é proibido, mas ensinar a fazê-los pode até ser legal
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