
JOÃO SORIMA NETO E IVAN PADILLA

U m estranho caso de roubo na filial bra-
sileira da Ford, a segunda maior monta-
dora do mundo, está colocando em pol-

vorosa o setor automobilístico do país. Há al-
gumas semanas, sumiram da empresa documen-
tos com os principais segredos industriais da Ford
no Brasil. No lote furtado estão fotos de um no-
vo carro que a montadora pretende lançar em
2007 para concorrer com o Celta, da General Mo-
tors. Também há imagens da reestilização que
veículos atuais, como o Fiesta, sofrerão em 2006,
além de estudos de modelos inéditos que vinham
sendo desenvolvidos. E pior: nos documentos
roubados haveria inclusive detalhes dos planos
de produção nacional da montadora e estraté-
gias comerciais para os próximos anos. Pela di-

mensão e importância dos dados, o caso da Ford
pode se tornar o maior furto de segredos in-
dustriais de que se tem notícia no ramo automo-
tivo. "Já ouvi casos de fotos de novos veículos
sendo oferecidas semanas antes do lançamen-
to. Mas de furto de documentos tão importantes
e sigilosos como esses nunca tive notícia", diz o
consultor André Beer, ex-presidente da Gene-
ral Motors do Brasil. "Um material tão rico co-
mo esse é ouro puro na mão da concorrência",
diz um empresário do setor.

É por isso que a Ford está tão preocupada. Se-
gundo ÉPOCA NEGÓCIOS apurou, Antônio Ma-
ciel Neto, presidente da companhia no Brasil,
contratou os serviços de uma empresa espe-
cializada em casos de furtos de segredos indus-
triais e espionagem corporativa, a Kroll Associa-
tes, para tocar as investigações. A montadora fa-
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la pouco sobre o assunto. Por enquanto, vem tra-
tando o fato como furto qualificado, não como
um episódio de espionagem industrial. Mas es-
sa hipótese não está descartada. A Ford infor-
mou que todas as possibilidades serão investi-
gadas a fundo. Já surgiram variadas versões so-
bre o caso, mas nenhuma confirmada. A que cir-
cula com mais freqüência nas dependências da
própria Ford é que os segredos da empresa fo-
ram subtraídos por um funcionário de alto esca-
lão e copiados num CD. O que se investiga é nas
mãos de quem eles foram parar. Há duas sema-
nas, a montadora decidiu tornar público o rou-
bo através de um comunicado oficial, distri-
buído a veículos de comunicação, depois que
parte do material começou a aparecer na im-
prensa especializada. O texto, assinado pelo di-
retor de Assuntos Governamentais, Rogelio Gol-

farb, e pela diretora de Assuntos Legais, Ana
Maria Pereira, diz que foram "criminosamente
subtraídos diversos documentos estritamente
confidenciais que, se divulgados, fatalmente
acarretarão à empresa danos econômicos incal-
culáveis e irreparáveis". O documento pede que
não sejam publicadas informações obtidas de
forma ilegal.

A Ford revelou o furto de dados depois da pu-
blicação pela revista Motor Show, em sua edi-
ção de junho, de imagens inéditas do modelo
que a montadora pretende lançar em 2007.
Além das fotos, a revista traz detalhes do pro-
jeto, batizado de B402. Toda a ficha técnica do
carro está lá, dos 3,75 metros de comprimen-
to e 1,61 metro de largura ao motor 1.0, de 65
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cavalos. O modelo, baseado na plataforma e



no design do Ka, não é, porém, definitivo. As
fotos publicadas são de uma maquete em ta-
manho natural feita pelos engenheiros da Ford,
mas a montadora ainda não bateu o martelo so-
bre o projeto final.

O que ocorreu está fora de todos os padrões
da indústria. Os executivos de montadoras es-
tão até acostumados com vazamentos às véspe-
ras de lançamentos. As revistas especializadas
costumam buscar informações de dentro das
montadoras. Não raro conseguem pistas sobre
novos modelos ou mudanças no design. Com es-
sas dicas, designers tentam criar o veículo em
computador e antecipar as novidades aos lei-
tores. Eventualmente, algum fotógrafo dribla
a segurança, invade uma pista de testes e obtém
uma imagem inédita. Práticas como essas estra-
gam a surpresa comercial e prejudicam as ven-
das dos modelos antigos, que serão substituídos.
Mas, no caso da Ford, o problema é mais grave:
pela primeira vez vem a público um vazamento
de estudos de mercado, planos e projetos da em-
presa num prazo tão longo. O lote roubado não
só permite a um concorrente copiar o desenho
de um farol, como saber com quais projeções de
mercado a Ford trabalha. Só o desenvolvimen-
to de um novo modelo, como o B402, leva três
anos e consome investimentos de R$ 800 mi-
lhões. O prejuízo da Ford é impossível de calcu-
lar, diz um concorrente.

Esse é um risco a que todas as empresas estão
submetidas no novo mundo digital. O avanço
da tecnologia fragilizou a segurança das com-
panhias e facilitou a vida dos ladrões. To-

dos os dados sigilosos furtados da Ford es-
tariam circulando por aí num CD, que ca-
be no bolso de um paletó. "Antes a plan-
ta de uma nova fábrica de automóveis fi-

cava numa folha gigantesca de papel.
Hoje é apenas um arquivo de compu-

tador, que passa de e-mail em e-mail",

diz Fernando Nery, da Módulo Security Soluc-
tions, empresa especializada em segurança da
informação. Além da facilidade de carregar in-
formações, a tecnologia também criou outras vul-
nerabilidades. "Com a chegada da internet, a
partir da metade da década de 90, abriram-se
novas portas de acesso a dados confidenciais
das empresas", diz Fernando Nery. "Calculo
que atualmente entre 80% e 90% dos casos
de roubo de segredos industriais acontecem pe-
la rede", afirma Marcelo Gomes, sócio da GBE
Peritos e Investigadores Contábeis, também es-
pecializada nesse tipo de fraude.

Nos últimos meses, surgiram escândalos de
furtos de base de dados de grandes empresas
internacionais, incluindo da Polo Ralph Lauren
à Time Warner e até a Universidade de Ber-
keley, na Califórnia. No Brasil, a empresa de
recrutamento de mão-de-obra Catho está sen-
do processada por ter obtido informações de
bancos de dados da concorrente Curriculum,



Linha de
montagem do
Fiesta Fotos
furtadas mostram
como seria a
reestilização do
modelo atual,
prevista para
o ano que vem

por meio da internet. "Quanto mais avança a
tecnologia, mais as empresas ficam vulnerá-
veis", diz Nelson Murilo de Oliveira, da Pan-
geia Informática, especializada em segurança
de redes. "Muitas companhias também são ví-
timas de roubos porque nem sequer sabem quais
dados importantes devem ser protegidos. Eu
atendi uma empresa de bebidas e refrigerantes
em que só havia uma cópia da fórmula do pro-
duto, por exemplo. Não havia nem cópia de se-
gurança", diz Marcelo Gomes, da GBE.

Os ladrões também se sofisticaram. Usam soft-
wares espiões capazes de copiar dados confi-
denciais de funcionários e captam imagens atra-
vés de telefones celulares com câmeras. Mas
o principal problema não é o requinte tecno-
lógico. Nem é preciso ir tão longe: em 90% dos
casos de roubos há funcionários envolvidos. Não
importa o escalão. É o escriturário que briga
com o chefe e copia arquivos secretos. É o téc-
nico insatisfeito com o salário que rouba a fór-
mula de um produto novo. E até o executivo que
furta planos da empresa para mostrar poder.
"As pessoas acham que o que está no compu-
tador que elas usam é delas. E aí, sair com as
informações é muito fácil", diz Ricardo Athiê,
perito forense especializado em casos de tecno-
logia de informação.

Essa é uma nova especialidade nos escritó-
rios de advocacia. " São cada vez mais comuns os
casos de empregados que saem da empresa e le-

vam com eles os computadores com dados sigi-
losos", diz Renato Opice, do escritório Opice Blum.
"É uma prática comum não só nos escalões infe-
riores, mas também entre diretores e vice-pre-
sidentes." Em Belo Horizonte, o advogado Ordé-
lio Sette precisou entrar com um pedido de bus-
ca e apreensão para tirar da casa de um ex-exe-
cutivo de uma indústria o laptop com projetos da
empresa, que estavam em processo de patentea-
mento no Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (Inpi). Os executivos podem até achar
que as idéias e os projetos são deles, mas se fo-
rem pegos acabam condenados pela Justiça.

A maior dificuldade é provar o crime quan-
do se trata de uma operação sem marcas. Mais
uma vez, as novas tecnologias se mostram cruéis
com as empresas. Se um executivo cria um e-
mail com nome falso e manda dados sigilosos
para o endereço eletrônico, é preciso proces-
sar o provedor de internet para chegar ao au-
tor do crime, diz Opice. Ou seja, é preciso pro-
cessar uma empresa como a Microsoft, dona da
MSN, para chegar ao autor de um crime virtual.
No caso da Ford, ainda é cedo para saber o que
ocorreu, mas uma coisa é certa: "Seja o que
for, é desagradável para uma empresa saber que
a concorrência já conhece seus planos futuros.
Certamente haverá mudanças nos projetos e nas
estratégias, e isso nunca sai de graça", diz um
executivo do setor.
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