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Pior sem ela
● A indústria de transformação nem de longe é o

maior empregador do país. Responde por cerca de

17% dos empregos formais. Mas é um segmento

cuja atividade tem forte impacto sobre quase

todas as demais áreas, da agropecuária aos trans-

portes, da mineração à pesquisa científica e tec-

nológica, e assim por diante.

GEORGE
VIDOR

O efeito social e econô-
mico do fechamento de in-
dústrias é sempre bem vi-
sível em muitas cidades e
regiões, como, por exemplo,
nos subúrbios do Rio de Ja-
neiro, que outrora abrigaram
fábricas bem grandes, para
os padrões da época. Em
sentido inverso, a chegada
de modernas indústrias, res-
peitadas as regras de pre-
servação ambiental, revigora
o seu entorno. É o que está
acontecendo em Queima-
dos, na Baixada Fluminense,
ou em Resende e Três Rios,
no Vale do Paraíba.

Qual indústria de transfor-
maçãoécapazdecompetir se
seu concorrente externo, sem
mover uma palha, tem os pro-
dutos que oferece baratean-
do, na moeda local, a cada
semana? A Suíça, país riquís-
simo,nãoaguentouotrancoe
saiu em defesa da sua moeda,
o franco, porque não deseja
que a indústria de transfor-
mação desapareça de lá.

Enquanto o Brasil não ti-
ver taxas de juros razoáveis,
o real ficará exposto a uma
valorização indesejável. Des-
se modo, é compreensível
que o governo tenha ado-
tado medidas específicas de
apoio — algumas permanen-
tes, como a desoneração da
folha de pagamentos — e
outras temporárias (redução
de impostos) aos segmentos
mais vulneráveis aos efeitos
do câmbio valorizado.

Se o consumidor então
será punido, essa é uma
pergunta difícil de ser res-
pondida ex ante, como os
economistas gostam de di-
zer. Mas, por hipótese, se os
competidores internos de-
saparecem, os preços de
produtos importados con-
tinuariam em queda? De fa-
to, o apoio à indústria bra-
sileira só fará sentido se
isso assegurar que a con-
corrência continuará exis-
tindo, sem que nenhum dos
lados desapareça.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Pietro Erber, presidente da
associação criada para es-
timular o uso de veículos
elétricos e híbridos — em
prol da eficiência energética
e de outros ganhos para a
sociedade — observa que
quase não se fala da adoção
desse modelo em motocicle-
tas. No entanto, relativamen-
te as motocicletas poluem o
ar bem mais que automóveis
ou ônibus, e o crescimento
da frota de veículos de duas
rodas é da ordem de 26% ao
ano. Segundo ele, se ao me-
nos a indústria produzisse e
as autoridades incentivas-
sem o uso de motocicletas
elétricas pelos entregadores,
já se obteria um razoável
avanço na redução das emis-
sões de gases poluentes.

Mas para uso profissional
de motocicletas elétricas se-
ria necessário que os pontos
de partida passassem a con-
tar com tomadas para car-
regamento das baterias dos
veículos. Um outro problema
é que mesmo as baterias
mais modernas (de lítio) du-
ram de três a quatro anos em
veículos que rodam muito.

■ ■ ■ ■ ■ ■

No regime especial apro-
vado para licitações que en-
volverão a Copa do Mundo
no Brasil os parlamentares
não previram o seguro de
garantia, instrumento funda-

mental para proteger tanto o
contratante, como os forne-
cedores e as empreiteiras, até
a conclusão das obras. O se-
guro é prático e ágil, pois não
exige que os contratados te-
nham de fazer previamente
depósitos ou negociar fianças
bancárias (que imobilizam
parte de seu patrimônio).

O mercado de seguro de
garantia no Brasil já movi-
menta cerca de R$ 780 mi-
lhões por ano. Uma variante
desse seguro é a que protege
exportadores, especialmente
os de produtos manufatura-
dos. O mercado desse tipo de
seguro é pequeno e por en-
quanto atraiu apenas duas
seguradoras especializadas
no ramo (uma francesa, a
Coface, e a Cesce, grupo es-
panhol que tem maioria de
capital estatal, e cuja estra-
tégia no setor é montar uma
rede de seguros de expor-
tação na América do Sul).

■ ■ ■ ■ ■ ■

O projeto da linha 3 do
metrô do Rio, que ligará São
Gonçalo e Niterói, ficou pron-
to e, segundo o Secretário de
Transportes do Estado, Júlio
Lopes, dará orgulho. Os
trens circularão em linhas
suspensas, apoiadas em pi-
lares desenhados por Oscar
Niemeyer, seguindo o mes-
mo trajeto de uma ferrovia
que está desativada e e que,
por isso mesmo, teve parte
de suas margens ocupadas
por construções. Parece que
agora o projeto sairá mesmo
do papel, pois o financia-
mento da obra já está em
fase de negociação.

A linha 3 do metrô não
impedirá que São Gonçalo
passe também a contar com
uma estação de barcas. No
porto que a Petrobras vai
construir, para receber equi-
pamentos do Comperj (re-
finaria e polo petroquímico)
haverá uma estação de pas-
sageiros. A ligação desse
porto, na Baía de Guanabara,
com o Comperj, em Itaboraí,
será por uma via expressa
rodoviária de poucos quilô-
metros (que substituirá um
antigo ramal ferroviário, hoje
desativado), trajeto que ôni-
bus poderão percorrer em
dez minutos. De São Gonçalo
para a Praça XV, no Rio, a
viagem por barca, cruzando
a Baía de Guanabara, deve
durar cerca de 45 minutos.

Ainda na área de trans-
portes públicos, dentro dos
projetos que antecedem a
Copa do Mundo e as Olim-
píadas, a Avenida Brasil ga-
nhará um BRT, via expressa
para ônibus articulados. O
BRT será no atual canteiro
central na avenida. As es-
tações ficarão em passare-
las suspensas, bem maiores
que as atuais, usadas so-
mente para travessia de pe-
destres. Muitos dos ônibus
comuns serão retirados de
circulação, e acredita-se
que até 20% dos automó-
veis também deixarão de
utilizar a Avenida Brasil dia-
riamente, em função da ra-
pidez e do conforto pro-
metidos para os BRTs. A
obra deve durar dois anos.

■ ■ ■ ■ ■ ■

A gangorra nos preços das
ações nas bolsas é sempre
um risco para pequenos in-
vestidores. Nesses momen-
tos, o melhor é não cair em
tentações e ter paciência, es-
perando o tempo passar.

E-mail: vidor@oglobo.com.br
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Um mês após lançamento, Google+
agora está na mira dos spammers
Circulam na internet vários esquemas de venda do recurso “+1” do site

André Machado
amachado@oglobo.com.br

● Faz pouco mais de um mês
que o Google+ foi lançado, e a
nova rede social já está na
mira dos spammers — afinal,
já conta com 20 milhões de
usuários, mesmo funcionando
à base de convites. Analistas
alertam que circulam na in-
ternet vários esquemas de
venda do recurso “+1” do site
(o equivalente ao “Curtir” do
Facebook).

O objetivo da fraude é per-
mitir a sites de serviços ou em-
presas aparecerem entre as pri-
meiras posições numa busca do
Google. Essa estratégia é co-
nhecida como indexação via
spam (“spamdexing” é o termo
em inglês), que manipula resul-
tados de pesquisas na web em
favor de determinados links.

Os sites que anunciam as
vendas de “+1” estão cobrando
aproximadamente US$ 250 por
um “lote” de mil deles, e ga-
rantem que os votos positivos
vêm de contas de usuário reais
no Google+, e não de botnets

(redes de computadores infec-
tados que realizam operações
conjuntas comandados por ha-
ckers). Mas na verdade se trata
de contas de spammers que vão
adicionando os “+1” aos links —
aos poucos, num período mé-
dio de duas semanas.

— Além da manipulação
fraudulenta, o maior perigo
dessas práticas está na po-
tencial disseminação de links
maliciosos nas redes sociais —

diz Rafael Soares Ferreira, di-
retor de tecnologia da Clavis
Segurança da Informação. —
Os hackers podem criar um
“+1” ou um “Curtir” em que, se
o usuário clicar, inadvertida-
mente compartilha o link sus-
peito em seu mural, com todos
na rede ou com seus amigos.

Segundo Ferreira, os usuá-
rios devem ficar de olho nas
redes sociais para identificar
em seu mural links estranhos,

que não combinem com o per-
fil de algum amigo. E removê-lo
ou bloquear o contato.

— Naturalmente, as pró-
prias redes estão sempre mo-
nitorando o comportamento
na rede para evitar tais ten-
tativas de ataque — diz ele. —
Os chamados “captchas” no
Facebook (códigos com le-
tras distorcidas que por ve-
zes se deve digitar para pos-
tar algo) servem justamente
para garantir que uma pessoa
está interagindo com o am-
biente, e não se trata de pro-
cesso automatizado.

Há pouco mais de um mês,
a Google apresentou o Go-
ogle+ — uma tentativa de su-
perar seus fracassos na área
social, como Buzz e Orkut,
que só pegou no Brasil. O
Google+ foi projetado para
compartilhar com grupos —
em categorias como colegas
de trabalho, da faculdade ou
de caminhada — em vez de
com todos os seus contatos
ou qualquer pessoa na rede.
Ainda oferece mensagens de
texto e chat para grupos. ■
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Divulgação

Verizon: greve de funcionários nos EUA
● Cerca de 45 mil funcionários
da Verizon nos Estados Unidos
entraram em greve ontem,
após o fracasso das negocia-
ções para acertar um novo
contrato trabalhista. Segundo
o sindicato que representa o
setor, desde que as conversas
começaram, no dia 22 de ju-
nho, a empresa americana de
telecomunicações se recusa a
aceitar uma série de reivin-
dicações dos funcionários, co-
mo problemas ligados a planos

de saúde, previdência e re-
gulamentação trabalhista.

A Verizon exige que seus 800
mil funcionários arquem com
uma parte do pacote de be-
nefícios de saúde, o que re-
presentaria um custo de US$ 4
bilhões por ano. Em contra-
partida, líderes sindicais ale-
gam que não é justo a ope-
radora reduzir pacotes sala-
riais e de benefícios a partir do
momento que divulga lucros
superiores a US$ 6 bilhões.

Com contratos expirados
desde meia-noite de sábado,
alguns empregados — repre-
sentados pelo sindicato e pelo
International Brotherhood of
Electrical Workers (Ibew) —
decidiram abrir mão dos seus
pagamentos enquanto a ten-
tativa de acordo prosseguir.

Em nota, o sindicato e o
Ibew afirmam estar dispostos
a retomar as discussões desde
que a gerência da Verizon
’“mostre vontade de negociar

com seriedade um acordo jus-
to” porque, caso contrário, os
empregados e seus aliados
“continuarão sua luta”.

Vice-presidente de RH da Ve-
rizon, Marc Reed respondeu que
é “lamentável para nossos em-
pregados e clientes que o sin-
dicato e o Ibew tenham decidido
se afastar em vez de continuar a
debater as questões”. ■

● GARIMPO DIGITAL,
na página 22

Text Box
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