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INTERNACIONAL

A Espanha está praticamente 
sem acesso aos mercados de 
capitais por causa do  grande 
ágio exigido por investidores 
para a dívida do país, alertou o 
ministro do Orçamento espa-
nhol, Cristóbal Montoro. Ele 
exortou os outros países da zona 
do euro a adotar alguma medida 
imediata para ajudar a recuperar 
a saúde financeira dos bancos da 
Espanha.

A Nintendo, do Japão, apresen-
tou ontem na E3, feira internacio-
nal de eletrônicos, em Los Ange-
les, a nova geração dos populares 
consoles de videogames Wii. A 
maior novidade no novo apa-
relho, o Wii U, é o controle com 
tela de toque que usa tecnologia 
similar à dos tablets. A Nintendo 
não informou preços ou datas de 
lançamento do novo Wii.

A Walt Disney anunciou a 
adoção de novos padrões de 
publicidade voltada às crianças 
em  suas redes de TV, rádio e web-
sites, proibindo, a partir de 2015, 
comercias de alimentos que 
tenham altos teores de açúcar, 
sódio ou gordura.

As mulheres italianas acabam 
de ganhar um incentivo profis-
sional. O país adotou nova lei que 
exigirá, a partir de 2015, que os 
conselhos de administração de 
empresas de capital aberto e esta-
tais sejam compostos por pelo 
menos um terço de mulheres.

A bolsa eletrônica Nasdaq deve 
apresentar hoje às autoridades 
de mercado dos EUA a primeira 
fase de um plano para reembol-
sar investidores pelas falhas que 
prejudicaram a abertura de capi-
tal da Facebook, disseram pes-
soas a par do assunto. Problemas 
técnicos no sistema eletrônico da 
bolsa atrasaram a oferta inicial 
de ações em18 de maio em 30 
minutos, levando corretoras e 
bancos a prejuízos que alguns 
estimam em US$ 100 milhões.

A Apple anunciou ontem a com-
pra da Quickoffice, fabricante 
de um pacote de software de 
produtividade que inclui apli-
cativos para produção e edição 
de textos em aparelhos móveis 
com os sistemas operacionais 
Android, da Google, e iOS, da 
própria Apple. Não foram reve-
lados detalhes financeiros. (Leia 
mais sobre Apple e Google abaixo.)

A GM divulgou um aumento de 
21% em suas vendas na China em 
maio em comparação com um 
ano antes, para 231.183 veículos. 
A montadora americana foi aju-
dada por uma alta na demanda 
pelas microvans que produz em 
parceria com a chinesa Saic. 

O governo japonês está sendo 
pressionado por legisladores a 
aumentar o controle sobre seu 
banco central, à medida que um 
iene forte e déficit galopante 
ameaçam a economia do país.

REGIONAL

A Vitro, fabricante mexicana de 
recipientes de vidro, informou 
ontem que a sua filial espanhola 
Vitro Cristalglass pediu con-
cordata devido às condições 
adversas da Europa. A filial, que 
respondeu por 4% da receita da 
Vitro em 2011, tem tido preju-
ízo desde 2009.

O Chile teve um crescimento no 
seu índice de atividade econô-
mica, o Imacec, de 4,8% em maio 
ante um ano atrás, segundo o 
banco central do país. O robusto 
crescimento foi puxado sobre-
tudo pela demanda interna.

O Banco Votorantim, de São 
Paulo, deve receber uma injeção 
de R$ 2 bilhões de seus acionis-
tas controladores, disse ontem 
uma pessoa a par do assunto à 
agência Dow Jones.

A canadense Pacific Rubiales, 
segunda maior produtora de 
petróleo da Colômbia, fechou 
um acordo para comprar, por 
US$ 243,5 milhões, a Petro-
Magdalena, uma petrolífera de 
menor porte que também é do 
Canadá e opera na Colômbia. 

O Equador teve um aumento de 
4,5% na sua receita de exportação 
de petróleo em abril ante março, 
para US$ 1,2 bilhão, informou 
o banco central. Já a Petroecua-
dor, a petrolífera estatal do país, 
anunciou que vai gastar uns US$ 
120 milhões entre 2012 e 2013 
para aumentar em 70% a produ-
ção de gás no campo de Amistad.

A Delta, construtora carioca 
sendo investigada por corrup-
ção, divulgou que entrou com 
pedido de recuperação judicial. 

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Esqueça as bolsas e carros luxuosos. Os ricos do mundo querem 
mesmo é tratamentos de spa e restaurantes finos, diz estudo da con-
sultoria Boston Consulting Group. Leia em WSJ.com/Brasil.

Mineradoras cogitam ir mais 
fundo na crosta da Terra 
John W. Miller
The Wall Street Journal

Será que os minerais do planeta 
estão se esgotando?

Um projeto recente alardeado 
pela mídia para minerar asteroi-
des em busca de platina, níquel e 
outros ingredientes para a produ-
ção de metais se baseia, em parte, 
na noção de que enfrentaremos 
escassez em um futuro não muito 
distante.

O grau dessa escassez é tema 
de debate, da mesma forma que a 
capacidade das tecnologias atuais 
de radar, sonar e de perfuração de 
encontrar novas fontes de recur-
sos — que talvez não consigam 
saciar o apetite cada vez maior da 
civilização por produtos à base de 
metais, desde próteses de joelho 
a iPads.

Investidores liderados pelo 
diretor-presidente da Google Inc., 
Larry Page, e pelo diretor de cine-
ma James Cameron lançaram em 
abril a Planetary Resources Inc., 
com a mensagem de que os recur-
sos da Terra podem em breve não 
ser suficientes frente  à demanda 
de uma população que se aproxi-
ma a 10 bilhões.

A Caterpillar Inc. já se uniu à 
National Aeronautics and Space 
Administration, agência aero-
espacial do governo americano, 
para desenvolver equipamento 
de mineração no espaço. “Vemos 
as operações autônomas de equi-
pamento como sendo o mesmo 
tipo de tecnologia que pode ser 
usada na Lua ou em qualquer 
aplicação de mineração”, diz 
Michele Blubaugh, gerente de 
Serviços de Tecnologia de Inteli-
gência da Caterpillar.

Mas as firmas que ganham seu 
dinheiro minerando o planeta 
dizem que a Terra é uma mina 
gigante, praticamente inesgotá-
vel, com tantos cantos inexplo-
rados quanto o espaço sideral. 
“Achamos que há minerais sufi-
cientes para mais 10.000 anos de 
civilização”, diz Andrew McKen-
zie, geólogo que é o diretor-pre-
sidente da divisão de metais não 
ferrosos da BHP Billiton PLC. 

Alguns minerais são mais 
abundantes e algumas partes do 
mundo são mais ricas em recur-
sos. O mundo tem muito potás-
sio – quantia suficiente para 
610 anos, o que garante séculos 
de fabricação de fertilizantes, e 
reservas conhecidas de minério 
de ferro para 590 anos, segundo 
estimativas da agência americana 
U.S. Geological Survey. 

A Terra tem reservas de cobre 
suficientes para cerca de 136 
anos, mas apenas uma pequena 
parte disso na Austrália, de acor-
do com a USGS.  A América do Sul  
tem aproximadamente metade 
das reservas de cobre ainda exis-

tentes. E essas estimativas se refe-
rem ao que as mineradoras têm 
planos concretos para extrair 
– um total bem menor do que as 
quantidades colossais que estão 
enterradas na crosta da Terra.

Se as mineradoras se interes-
sassem em explorar o fundo dos 
oceanos, elas poderiam recupe-
rar 10 milhões de toneladas de 
ouro, no valor de US$ 500 tri-
lhões, de acordo com químicos. 
Na década de 1920, o químico 
alemão Fritz Haber, ganhador 
do Prêmio Nobel, acreditava ser 
possível extrair dos oceanos ouro 
suficiente para pagar a dívida de 
seu país após a Primeira Guerra 
Mundial. Ele não conseguiu con-
vencer governos a tentar colocar 
em prática sua ideia.

“É inimaginável que vamos 
precisar contar com asteroides 
no espaço para suprir a Terra 
com metais”, diz Scott McLean, 
diretor-presidente da minerado-
ra canadense HTX Minerals Corp. 
Ele diz que o conceito é “interes-
sante; é visionário pensar sobre 
essas coisas”, mas acrescenta: “A 
generosidade mineral da Terra é 
imensa, e vai continuar a abaste-
cer-nos por milênios.”

Os elementos químicos estão em 
toda parte. Para determinar se um 
depósito tem mineral suficiente 

para extração, as empresas fazem 
mapeamento geológico aéreo e 
perfuram o núcleo para amostras. 
Um depósito com quantias sufi-
cientes para extração é qualifica-
do como “reserva”. Caso contrário, 
é chamado de “recurso”.

Na maioria dos casos, as reser-
vas contêm minerais excepcio-
nalmente concentrados em um 
único lugar – bem acima do que 
cientistas e geólogos chamam 
de “abundância na crosta”, ou a 
frequência em que um mineral é 
encontrado em uma rocha espe-
cífica. O cobre, por exemplo, deve 
ser encontrado em níveis que 
superem em 50 vezes seu nível 
natural de abundância média da 
crosta de 0,006%, para que valha a 
pena extraí-lo; o ouro, 1.000 vezes. 
Tais concentrações são criadas 
geralmente por eventos geológi-
cos como erupções vulcânicas ou 
mudanças das placas tectônicas 
que enviam fluídos quentes carre-
gados de metal para partes mais 
acessíveis da crosta terrestre.

A crosta terrestre tem entre 5 e 
50 quilômetros de espessura. Na 
maior parte da Terra, apenas o 
primeiro quilômetro já foi mine-
rado. “Apenas a superfície já foi 
escavada em busca de metais”, 
diz Magnus Ericsson, sócio sênior 
da Raw Materials Group, consul-

toria suéca. 
Essa visão leva a algumas estima-

tivas bastante otimistas. J.E. Tilton, 
economista da Colorado School of 
Mines, estima que “aos níveis atu-
ais de consumo, o cobre e o ferro 
encontrados na crosta da Terra 
durariam 120 milhões de anos e 
2,5 bilhões de anos, [respectiva-
mente]”. Mas essa afirmação não 
considera os custos de extração.

As mineradoras dizem que há 
muitas regiões inexploradas do 
planeta, incluindo a Groenlândia, 
o Ártico canadense, a Mongólia e 
o fundo do mar.

As empresas podem usar robôs 
para desenterrar pequenas tor-
res de sulfetos metálicos que são 
formadas depois que o magma 
empurra fluídos com ouro, cobre 
e outros metais para o fundo do 
mar. Há previsões de que o fundo 
do mar na Papua Nova Guiné 
comece a ser explorado em busca 
de cobre até o fim desta década. 

Já em terra, engenheiros de 
mineração dizem que novas téc-
nicas, tais como a dissolução de 
minerais para que sejam sugados 
através de dutos, ou a extração 
de minério de ferro com jatos 
de água de alta potência, podem 
aumentar reservas recuperáveis.

A razão mais convincente para 
a mineração de asteroides seria 
um elemento ainda não desejado 
que termine se tornando valioso 
por causa de algum avanço tecno-
lógico futuro.  

Eric Anderson, um dos funda-
dores da Planetary Resources, a 
nova empresa de mineração do 
espaço, disse que já descobriu 
como garimpar um asteroide 
de 120 metros de comprimento, 
que ele calcula conter 330 tone-
ladas de platina, ao custo de US$ 
431 dólares a onça, pouco mais 
que a mineração de platina custa 
na Terra. Os métodos possíveis 
incluem o uso de robôs e emba-
lar o asteroide em uma bolsa que 
dissolveria os minerais.

Willi Boehm, executivo da aus-
traliana Aquarius Platinum Ltd., 
uma das maiores produtoras 
de platina do mundo, não acha 
que a mineração de asteroides 
possa ser barata. Ele disse que 
os preços da platina teriam de 
ser muito maiores que os atuais 
de US$ 1.500 a onça para valer a 
pena explorar o espaço. “Já temos 
problemas suficientes só com a 
mineração na África”. 

O que está mais embaixo
Anos de minerais em reserva, à taxa atual de produção

Estimativas de 
minerais disponíveis 
de algumas bacias.
Fontes: BHP Billiton; 
Pesquisa Geológica 
dos EUA; BP
Gráfico de Alberto 
Cervantes/The Wall 
Street Journal
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Mineradoras ouvem o canto 
da sereia: Uma nova classe de 
firmas de mineração especiali-
zadas planeja mergulhar fundo 
no oceano em busca de ricas 
jazidas de metais e minerais.

Leia mais no site WSJ.com/Brasil

Jessica E. Vascellaro  
e  Amir Efrati 
The Wall Street Journal

Desde que se juntaram em 
2007, o iPhone e o Google Maps 
sempre pareceram o casal digi-
tal ideal.

O amplamente usado serviço 
de mapas da Google Inc. — que 
permite ao internautas encon-
trar endereços, checar tráfego e 
obter itinerários — tem ajuda-
do o iPhone, da Apple Inc., a ter 
sucesso. O aumento das vendas 
do iPhone, por sua vez, condu-
ziu toneladas de tráfego para a 
ferramenta de buscas da Google 
por meio do Google Maps.

Mas não por muito tempo. 
A tecnologia de mapas móveis 
está para se tornar o mais novo 
campo de batalha na guerra 
cada vez mais acirrada entre 
as duas gigantes de tecnologia 
pelo domínio da computação 
do futuro.

A Apple planeja retirar o Goo-
gle Maps como o aplicativo de 
mapeamento que vem de fábri-
ca no iPhone e no iPad, ainda 
este ano, e lançar um substituto 
que roda tecnologia da própria 
Apple, segundo pessoas que tra-

balham ou já trabalharam na 
Apple. A Apple pode apresentar 
o novo software, que será parte 
de seu próximo sistema opera-
cional móvel, já na semana que 
vem, em sua conferência anual 
de desenvolvedores em San Fran-
cisco, nos Estados Unidos, disse 
uma pessoa a par dos planos. A 

Apple planeja encorajar criado-
res de apps a embutir seus mapas 
em aplicativos de rede social e 
serviços de busca, entre outros. 
O blog de tecnologia 9to5 Mac já 
noticiou que a Apple vai lançar 
seu próprio app de mapas em seu 
próximo sistema operacional.

A Apple vem amadurecendo o 
plano para tirar o Google Maps 
do iPhone há anos, segundo 
empregados atuais e antigos 
da Apple. O plano se acele-
rou quando smartphones que 
rodam o software Android, da 
Google, ultrapassaram o iPhone 
em volume de vendas.

A Apple, sem muito alarde, já 
comprou pelo menos três com-
panhias da vanguarda do mape-
amento, e fundiu a tecnologia 
delas com a sua própria. No ano 
passado, a Apple deu um primeiro 
passo no desenvolvimento de um 
serviço de mapas com o discreto 
lançamento de um “geocodifica-
dor” — o cérebro por trás de um 
app de mapas que traduz a longi-
tude e latitude de um celular num 
ponto no mapa, como um ende-
reço. Antes disse, ela dependia do 
geocodificador da Google.

Anúncios móveis associados 
com mapas ou localizações são 
responsáveis por cerca de 25% 
dos aproximadamente US$ 2,5 
bilhões gastos com publicidade 
móvel em 2012, segundo esti-
mativa da Opus Research, uma 
firma de análise especializada 
nesse nicho. Em 2010, a fatia foi 
de 10%, segundo a firma, que 
prevê que ela vá crescer à medi-
da que os apps de localização se 
expandem.

Mas, mais do que receita publi-
citária, a Apple está investindo 
no mercado de mapas para ter 
maior controle sobre um ativo 
fundamental na guerra dos 
smartphones. O Google Maps é 

usado por mais de 90% dos usu-
ários de iPhone nos EUA. Então, 
a Apple acredita que controlar a 
experiência de mapeamento e 
oferecer funções que o Google 
não tem pode ajudar a vender 
mais aparelhos e seduzir desen-
volvedores a criar apps exclusi-
vos para o iPhone.

No curto prazo, a Google vai 
perder alguma receita publicitá-
ria e ficar sem dados sobre quais 
empresas locais as pessoas estão 
buscando — algo que ela usa 
para convencer varejistas a com-
prar certos anúncios. No prazo 
mais longo, é possível que isso 
reduza a capacidade da Google 
de gerar faturamento relaciona-
do a mapas, segundo ex-empre-
gados da Google.

Uma porta-voz da Google disse 
que seria prematuro comentar 
sobre algo que ainda não acon-
teceu.

A mudança de posição da 
Apple com relação à Google vai 
além de mapas. A guerra das duas 
vai definir como as pessoas usam 
tecnologia nos próximos anos.

“A Apple está batendo de fren-
te com a Google em várias dimen-
sões”, diz Rajeev Chand, direto-
gerente do banco de investimen-

tos Rutberg & Co., citando mapas 
e buscas na web. “Google e Apple 
estão numa batalha sobre dados, 
aparelhos, serviços e o futuro da 
computação. É a batalha históri-
ca de hoje.”

Durante anos, Apple e Google 
foram modelos de cooperação. 
Cada uma delas se atinha a seu 
próprio mundo — a Apple fazia 
computadores e outras máqui-
nas; a Google oferecia buscas na 
web e vendia anúncios on-line. 
O diretor-presidente da Apple, 
Steve Jobs, falecido em outu-
bro, tinha um relacionamento 
próximo com seu equivalente 
na Google, Eric Shimidt, que foi 
membro do conselho da Apple 
de 2006 a 2009.

A ascensão do iPhone e outros 
smartphones mudou isso. Jobs 
se sentiu traído pela incursão 
da Google em aparelhos móveis 
com seu sistema operacional 
Android. A Google depois entrou 
diretamente no negócio de apa-
relhos, comprando a Motorola 
Mobility Holdings, que faz celu-
lares. A Google recentemente 
também lançou uma loja de 
música, filmes, livros e apps 
móveis para concorrer com a 
iTunes, da Apple. O volume de 

vendas mundiais de smartpho-
nes Android agora supera o de 
iPhones.

A Apple reagiu, invadindo a 
seara de publicidade da Google 
ao vender anúncios móveis. E 
no ano passado ela revelou sua 
nova arma contra os negócios 
de busca da Google, o “assistente 
virtual” ativado por voz chama-
do Siri, que dá às pessoas uma 
nova maneira de buscar infor-
mação usando o iPhone.

Alguns executivos da Goo-
gle dizem, privadamente, que 
acham que a Apple está tentan-
do seduzir usuários para o iPho-
ne usando busca tradicional de 
internet em seus celulares.

Vários analistas do setor móvel 
acreditam que o uso de pesquisa 
Google no iPhone gera a maior 
parte da receita da Google com 
publicidade móvel ligada a bus-
cas. A Google já acelerou seus pla-
nos para desenvolver seu próprio 
assistente de buscas ativado por 
voz para aparelhos que rodam o 
Android, o qual deve ser lançado 
este ano, disseram essas pessoas.

 A Google marcou para hoje 
uma entrevista coletiva em que 
deve divulgar “a próxima dimen-
são do Google Maps”.

Apple e Google partem para a guerra dos mapas

Iphone pode ter seu 
próprio app em vez 
do Google Maps.
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