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Empresas

WSJ.COM/BRASIL

A Repsol YPF, petrolífera espanhola cuja unidade argentina, a
YPF, foi estatizada pelo governo
de Cristina Kirchner, informou
ontem que moveu na terça-feira
ação coletiva em nome dos acionistas da YPF contra a Argentina
em Nova York. Entre outras
coisas, ela acusa o governo de
não ter cumprido o estatuto da
YPF porque não se ofereceu para
comprar todas as ações classe D
que adquiriu para obter o controle da empresa.
A Nidera, trading argentina de
grãos, afirmou ontem que vai
pagar US$ 18,6 milhões para
encerrar uma disputa fiscal com o
governo da Argentina, depois que
sua licença de exportação foi cassada. A Nidera atribui o problema
a um erro de notificação relativo a
16 carregamentos em 2008.

A Ecopetrol superou a Petrobras
em valor de mercado e é agora
a companhia mais valiosa da
América Latina, segundo a firma
de pesquisa Economatica, em
parte devido à desvalorização
recente do real. Segundo a Economatica, a Ecopetrol fechou
terça-feira com valor de mercado
de US$ 127 bilhões, contra US$
124 bilhões da Petrobras, que não
quis comentar. Outro fator é que
interferências do governo brasileiro têm inibido investidores,
enquanto a Colômbia tem evitado interferir, diz a Economatica.
A Suzano, fabricante de celulose e papel sediada em Salvador, anunciou planos de emitir
ações para captar R$ 1,5 bilhão
para reforçar caixa e pagar parte
de sua dívida. Não foi especificada a data.

Hora de vender Facebook? Vários dos primeiros investidores da Facebook aumentaram o número de ações que pretendem vender para
embolsar mais na abertura de capital. Leia em WSJ.com/Brasil.
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o desenho da página de perfil no
site, Zuckerberg decidiu formar
uma equipe com designers e
engenheiros de outros projetos.
Para liderar o projeto, Zuckerberg trouxe um velho amigo
de Harvard, Sam Lessin, através
da aquisição, em outubro de
2010, da empresa iniciante de
compartilhamento de arquivos
de Lessin, a Drop-io. Zuckerberg reuniu-se com Lessin e sua
nova equipe por três horas toda
terça-feira e por mais uma hora
às quartas e quintas.
Em janeiro, o designer da Facebook Joey Flynn passou um dia e
uma noite preparando uma apresentação para Zuckerberg. “Ele
dormiu duas horas”, lembrou um
outro designer, Adam Mosseri.
O grupo criou pelo menos cem
versões do produto, segundo um
dos seus membros.
No segundo trimestre, a equipe estava inclinada a desenhar
a página de perfil como um
livro que os usuários poderiam
folhear, de acordo com um dos
empregados da equipe. O grupo
logo perdeu o entusiasmo pela
abordagem, disse Lessin, pois
Zuckerberg queria que as pessoas vissem sua vida inteira numa
página. A equipe então modificou a função e chamou-a de
“Linha do Tempo”.
Zuckerberg e outros diretores
decidiram organizar grupos de
foco para incorporar as respostas dos usuários antes de lançar o
produto, segundo os executivos.
Os grupos focais levaram
a várias mudanças, inclusive
uma linha no centro da tela que
ressalta pontos diferentes do
tempo alinhados na vertical,
disse Jackie Cerretani Frank, uma
pesquisadora de experiências do
usuário da Facebook.
Embora muitos produtos da
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disse aos usuários num post em
seu blog para “se acalmarem” e
“respirarem”, um comunicado
que foi taxado de arrogante.
Zuckerberg apoiou o “Feed de
Notícias”, que acabou se tornando a principal rota de conteúdo
para o site.
Em 2009, a Facebook enfrentou um protesto ainda mais
sério depois de modificar os
controles de privacidade do site.
A iniciativa enfureceu usuários
e levou a uma investigação pelas
autoridades americanas no ano
passado. A Facebook concordou
com uma auditoria de privacidade de 20 anos e prometeu não
fazer mudanças retroativas nas
configurações de privacidade
dos usuários.
Para evitar problemas, a Facebook aumentou os seus quadros.
Quando a rede social lançou o
“Feed de Notícias”, a empresa
tinha perto de dez pessoas lidando com reclamações e defeitos no
site. Hoje, ela tem 300 pessoas, de
uma força de trabalho de 3.500,
monitorando spams, reativando
senhas de usuários e repassando
reclamações para os altos executivos. “Acho que nós ficamos muito
mais humildes”, disse ao The
Wall Street Journal Chris Cox,
diretor de produto da Facebook,
em meados do ano passado.
Zuckerberg e seus auxiliares
imediatos também decidiram
desenvolver novos produtos de
forma mais cuidadosa, como no
caso da Linha do Tempo.
O remodelamento do site
começou numa noite de 2010,
quando um punhado de engenheiros criou as “Memórias”,
uma maneira de os usuários
mostrarem experiências passadas que se perderam nas páginas dos perfis deles. Em vez de
correr para mudar rapidamente
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A E.ON, empresa alemã de energia elétrica, informou que vai
vender sua rede de transmissão
de gás natural para um consórcio
liderado pelo banco australiano
Macquarie, por US$ 4,1 bilhões.

Zukerberg, aqui em desenho feito com estêncil na sede da Facebook, tem sido mais cuidadoso ao fazer mudanças no site

de

A Coty, empresa americana de
cosméticos, contratou o Bank
of America Merrill Lynch e o J.P.
Morgan Chase como subscritores
para uma abertura de capital que
aconteceria em meados deste
ano, segundo pessoas a par da
situação. Na segunda-feira, a Coty
retirou uma oferta de US$ 10,7
bilhões pela rival Avon depois
que esta pediu mais tempo para
estudar a proposta.

Durante anos, o diretor-presidente da Facebook Inc., Mark
Zuckerberg, liderou um grupo
de programadores que inventava produtos incompletos depois
de sessões de codificação que
duravam a noite inteira e eram
conhecidas como “hackathons”.
Muitas vezes, eles remodelaram o
site sem avisar, e sem ligar muito
para as opiniões dos usuários.
Mas agora, com mais de 900
milhões de usuários e às portas
de uma formidável abertura de
capital, Zuckerberg adota uma
abordagem mais refletida em
relação ao desenvolvimento de
produtos.
Isso fica evidente no modo
como o executivo de 28 anos
dirigiu a criação da “Linha do
Tempo” — o maior lançamento
de produto da Facebook desde
2006 — que transforma o perfil
do usuário numa sequência cronológica de eventos da sua vida. A
nova função foi o resultado de um
processo de 18 meses que incluiu
dezenas de versões experimentais
e testes com vários grupos focais.
Não está claro se a Linha do
Tempo está agradando os usuários. Muitos reclamaram do
novo formato. Mas, ao contrário
de outros lançamentos de produtos — alguns dos quais geraram protestos —, a insatisfação é
muito mais silenciosa.
O usuário do Facebook Jeremy
Johnson reclama que a Linha
do Tempo abarrota o website e
o torna mais difícil de usar. “O
Facebook fez um bom trabalho
em preparar os usuários para a
Linha do Tempo, mas eu acredito que eles fizeram um péssimo trabalho desenvolvendo-a”,
disse Johnson, que tem 27 anos.
Ainda assim, Johnson não vai
parar de usar o Facebook tão
cedo. Ele acha o site muito útil
para saber notícias e manter
contato com os amigos.
A Facebook teve uma relação
complicada com seus membros
desde o dia em que Zuckerberg
construiu a primeira versão do
site numa única noite de 2004,
no seu alojamento na Universidade Harvard.
Ele se gabou de ter uma mentalidade de hacker, que consertava defeitos quando achava
que devia. Mudanças abruptas
no site depois disso geralmente
não foram bem aceitas.
Praticamente sem avisar, a
Facebook lançou em 2006 o
“Feed de Notícias”, uma página
central que junta todos os posts
de cada amigo do usuário numa
corrente. Centenas de milhares
de usuários protestaram no site.
Como resposta, Zuckerberg

ão

A Google, empresa americana
de internet, lançou ontem o
“Knowledge Graph” (ou Gráfico
do Conhecimento), uma atualização de seu site de buscas
que pretende facilitar pesquisas
feitas a partir de uma palavrachave que pode ter diferentes
resultados — como, “São Paulo”,
que pode ser a cidade, o time de
futebol, o Estado ou o santo. Por
enquanto, porém, o serviço só
existe para palavras em inglês.

A Apple deve dar uma tela maior
ao iPhone, quando lançar a nova
versão de seu smartphone este
ano, já que ela está encomendando telas maiores de seus
fornecedores asiáticos, disseram
pessoas a par do assunto. As
novas telas têm pelo menos 4
polegadas na diagonal, enquanto
a do iPhone 4S tem 3,5.

ALISON YIN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Shayndi Raice
The Wall Street Journal
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A Maersk, empresa dinamarquesa de transporte marítimo,
afirmou que não vai conseguir
este ano atingir a marca de
US$ 3,1 bilhões de lucro que
conseguiu em 2011. Segundo a
empresa, a demanda por frete
marítimo deve crescer de 4% a
6% este ano, mas não na linha
Ásia—Europa, que gera cerca
de 40% de seu faturamento com
contêineres.

A sul-coreana Samsung superou
a finlandesa Nokia no primeiro
trimestre como maior vendedora
de celulares do mundo, pela
primeira vez, segundo a firma
de pesquisas Gartner. Pelos seus
dados, a Samsung vendeu 86,6
milhões de aparelhos no período,
ficando com 20,7% do mercado
mundial; já a Nokia vendeu 83,2
milhões e ficou com 19,8%.
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A BHP Billiton, mineradora
anglo-australiana, não deve mais
investir US$ 80 bilhões em novos
projetos de mineração até 2015
como havia planejado, disse o
presidente do conselho Jacques
Nasser. Ele disse que o mundo
está agora “numa situação muito
séria” e a BHP tem de ser prudente quanto à alocação de capital. Os planos iniciais eram de
investir em potassa, no Canadá,
na mina de cobre Escondida, no
Chile, e em minério de ferro da
Austrália, entre outras projetos.
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Facebook adota postura
mais cautelosa com o site

Facebook sejam lançados com
pouca ou nenhuma fanfarra,
Zuckerberg e sua equipe apresentaram a Linha do Tempo numa
conferência em setembro, meses
antes do lançamento. Os executivos passaram 1 hora e 40 minutos falando da página de perfil e
explicando a Linha do Tempo. “É
o coração da sua experiência no
Facebook completamente repensada do começo ao fim”, disse
Zuckerberg no palco.
A Facebook então abriu a
Linha do Tempo para os desenvolvedores para que estes pudessem criar aplicativos que funcionassem com o novo design, algo
que a companhia nunca havia
feito antes. Isso fez com que os
desenvolvedores tivessem tempo
para criar produtos que encorajassem os usuários a passar mais
tempo no site, como os “leitores
sociais” que postam na Linha do
Tempo dos usuários toda vez
que eles leem um artigo.
Em dezembro, a Facebook
oficialmente lançou a Linha do
Tempo. Mas, em vez de fazê-lo
rapidamente no mundo inteiro
como com as mudanças anteriores no site, a Facebook começou primeiro com os usuários
da Nova Zelândia para testar a
receptividade deles.
Ela também deu sete dias para
os usuários testarem a função
antes de ela entrar no site, para
que pudessem apagar partes do
perfil ou mudar as configurações de privacidade.
Apesar da recepção meio fria
por parte de alguns usuários,
outros gostaram da abordagem
mais calculada. “Essa foi a única
vez em que eles realmente anunciaram algo antecipadamente”,
disse Jeff Powell, um usuário da
Califórnia que criticou mudanças anteriores do site.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Empresas, p. B12.

Ajinomoto busca aquisições no mercado internacional
BLOOMBERG NEWS

Kana Inagaki e Hiroyuki Kachi
The Wall Street Journal,
de Tóquio
Apesar de já ter incursionado
por mais de 100 mercados em
todo o mundo, a fabricante de
temperos Ajinomoto Co. está
intensificando suas buscas por
mais aquisições em mercados
emergentes e desenvolvidos.
“Queremos crescer mais rápido”, disse Masatoshi Ito, presidente da empresa japonesa que
produz glutamato monossódico e aspartame, em entrevista
ao The Wall Street Journal. As
aquisições “acelerarão [a meta
de] expandir nossa gama de
produtos”, disse o executivo.
A empresa, dona no Brasil dos
temperos Sazón e Sabor a Mi e
dos sucos Fit, também pretende
reiniciar as operações de uma
fábrica em Mianmar no início
do próximo ano, à medida que
o país asiático se abre a um
regime democrático depois de
quase cinco décadas de ditadura militar.
Para identificar alvos de aquisição e facilitar as negociações,
a empresa formou no ano passado uma equipe de menos de

O presidente Masatoshi Ito quer aumentar a receita fora do Japão

dez pessoas subordinadas a Ito.
As principais áreas no plano
de metas da equipe continuam
sendo aquelas em que a empresa tem forte presença: os temperos e a biotecnologia, disse Ito,
de 64 anos. “Em vez de competir para adquirir uma empresa
que já está no mercado, queremos selecionar a que melhor se

encaixe na nossa estratégia”.
A Ajinomoto — palavra japonesa que significa “essência
do sabor” —, não faz segredo
de seus planos de aquisição. A
empresa disse que pode gastar
até 300 bilhões de ienes (US$
3,73 bilhões) em fusões e aquisições até o fim do ano fiscal que
se encerra em março de 2014. E

esse caixa para aquisições vai
crescer, graças à recente decisão
da Ajinomoto de vender a fabricante japonesa de bebidas não
alcoólicas Calpis Co. por cerca
de 100 bilhões de ienes.
Com a ampla aceitação de
seus temperos por consumidores em mercados como a Tailândia, Indonésia e Brasil, a empresa já gera mais da metade do seu
lucro operacional no exterior e
tem presença em mais de 130
países e territórios. As vendas
fora do Japão representaram
32% da receita total da Ajinomoto para o ano fiscal passado,
maior do que as de suas rivais
japonesas. No longo prazo, a
Ajinomoto pretende aumentar
a proporção das vendas no exterior para mais de 50%. Diante do
envelhecimento da população
no mercado doméstico, muitas
empresas japonesas estão em
busca de mercados em crescimento.
A Ajinomoto quer expandir
sua presença em novos mercados da África, Oriente Médio e
Ásia. No Brasil, a empresa anunciou este ano um investimento
de R$ 47 milhões para expandir sua fábrica em Limeira, SP.

Segundo a empresa, a ampliação da planta aumentará em
quase 40% a produção do tempero Sazón, seu carro-chefe, ou
um acréscimo de 6.700 toneladas do produto por ano.
A empresa estabeleceu um
escritório em Mianmar em 1996,
mas as operações fabris no país
foram suspensas quatro anos
depois, devido a uma proibição
governamental à importação
de matérias-primas. Embora a
empresa ainda tenha uma fábrica em Mianmar para embalar
GMS produzido na Tailândia, o
equipamento terá que ser reinstalado, disse Ito.
“Acreditamos que Mianmar
tem um enorme potencial”,
disse ele, observando que, com
uma população de cerca de 60
milhões de habitantes, Mianmar é quase tão grande quanto
a Tailândia.
Embora a Ajinomoto esteja
buscando aquisições de empresas que tenham marcas e canais
de distribuição fortes em seus
respectivos mercados, Ito disse
que a empresa também continuará sua tradição de décadas
de construir mercados a partir
do zero. “Nosso estilo básico é

fazer incursões para chegar à
vida das pessoas comuns”, disse
o executivo, mostrando um
pequeno pacote de tempero
que a empresa lançou na Nigéria em 2010.
“É preciso pelo menos uma
década [para ganhar popularidade] em todos os mercados”,
disse ele, e as fusões e aquisições podem encurtar esse intervalo de tempo.
Ito ajudou a Ajinomoto a
orquestrar a aquisição de US$
239 milhões, em 2006, de Amoy
Food, empresa de alimentos de
Hong Kong que pertencia à
Danone SA. Ele também liderou
a aquisição, em 2007, da americana New Season Foods pela
Knorr Foods Co., subsidiária da
Ajinomoto. Em 2009, a Ajinomoto gastou US$ 210 milhões
para adquirir os direitos no
Japão do tratamento de osteoporose Actonel, da americana
Procter & Gamble Co.
Mas Ito disse que a atual
estratégia de fusões e aquisições da empresa é diferente
da do passado. “A maioria dos
casos anteriores veio até nós”,
disse. “Agora, nós é que vamos
abordar” as empresas.

