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INTERNACIONAL

A China deu novos sinais de desa-
celeração, ao divulgar que a ati-
vidade manufatureira em junho 
caiu ao ritmo mais lento desde 
novembro. O índice de gerentes 
de compras caiu de 50,4 pontos 
em maio para 50,2 pontos em 
junho, informou a Federação Chi-
nesa de Logística e Compras (lei-
turas superiores a 50 pontos indi-
cam expansão). Alguns analistas 
preveem que a China cortará as 
taxas de juro no terceiro trimestre 
para estimular a economia.

A Olympus, fabricante de equi-
pamentos médicos e fotográficos 
do Japão, perdeu sua disputa 
contra um empregado, Masaharu 
Hamada, que havia processado 
a empresa alegando que sofreu 
retaliações de seu chefe depois de 
ter feito uma denúncia interna 
contra ele. O tribunal superior 
do Japão rejeitou a apelação da 
empresa contra a decisão que 
havia concedido à Hamada uma 
indenização de US$ 27.500.

A Toyota, montadora do Japão, 
e a alemã BMW informaram que 
vão ampliar sua parceria para as 
áreas de estruturas leves, células 
de combustível e motores e trans-
missões elétricos. As duas empre-
sas já haviam assinado acordo 
para desenvolver juntas células 
de baterias de íons de lítio.

David Cameron, primeiro-
ministro do Reino Unido, disse 
num artigo no jornal “Sunday 
Telegraph” que os britânicos 
devem ter uma “escolha real” 
sobre possíveis mudanças na 
relação do país com a União 
Europeia e que está disposto a 
considerar um referendo. 

A Sony, do Japão, divulgou que 
um grupo de investidores lide-
rado por ela completou a aquisi-
ção, por US$ 2,2 bilhões, da edi-
tora de música EMI Publishing, 
divisão da britânica EMI. Com a 
compra, a Sony passou a contro-
lar mais de dois milhões de direi-
tos autorais de música, o maior 
catálogo do mundo, incluindo 
251 canções dos Beatles.

A BP, petrolífera britânica, anun-
ciou que suspenderá suas con-
versas preliminares com a estatal 
russa Gazprom sobre o projeto 
de um gasoduto para levar gás da 
Rússia para o Reino Unido, já que 
os sócios da BP na TNK-BP, a con-
turbada sociedade que ela tem 
na Rússia com bilionários locais, 
não a autorizaram a participar do 
projeto fora da sociedade.

A GlaxoSmithKline, farmacêu-
tica britânica, prorrogou até 20 
de julho sua oferta hostil pela 
empresa de genética Human 
Genome Sciences, dos EUA. A 
HGS, que havia antes recusado a 
oferta de US$ 2,6 bilhões como 
sendo muito baixa, respondeu 
que continua achando a oferta 
inadequada e recomendou a 
seus acionistas que a ignorem.

O percentual de mulheres nos 
conselhos de empresas na Ásia 
é de 6%, contra 17% na Europa e 
15% nos EUA, segundo uma pes-
quisa da consultoria McKinsey 
com 1.500 gerentes sênior e 744 
empresas com ações em bolsa do 
continente. A pesquisa mostrou 
ainda que as empresas asiáticas 
com uma proporção maior de 
mulheres no alto escalão tendem 
a ser mais lucrativas. 

REGIONAL

A YPF, petrolífera argentina 
que pertencia à espanhola 
Repsol, informou que voltou 
a satisfazer todos os requisi-
tos para ter ações na bolsa de 
Nova York. A empresa havia 
deixado de cumprir alguns 
desses requisitos depois que foi 
nacionalizada pelo governo da 
Argentina, em maio.

O México comemorou a decisão 
da OMC de que um programa de 
etiquetagem dos EUA, chamado 
de Cool, favorece carnes ameri-
canas em detrimento das impor-
tadas do México e do Canadá, 
os dois países que abriram o 
processo. Autoridades america-
nas, porém, também exaltaram 
a decisão que, segundo elas, 
afirma o direito dos EUA de exi-
gir que as etiquetas mostrem o 
país de origem da carne. 

O presidente do Equador, 
Rafael Correa, mandou o banco 
central do país repatriar cerca 
de US$ 1,2 bilhão depositados 
no exterior para sustentar a eco-
nomia contra possíveis efeitos 
da crise econômica mundial.

O Consórcio Santo Antônio, 
que está construindo a Usina 
Hidrelétrica Santo Antônio, em 
Rondônia, foi multado em R$ 1 
milhão pelo tribunal daquele 
Estado por exceder as horas 
normais de trabalho e não ofe-
recer um ambiente de trabalho 
seguro e saudável, segundo o 
site do tribunal. O consórcio, 
que inclui as construtoras Ode-
brecht e Andrade Gutierrez e 
fornecedores de equipamento 
como a alemã Siemens, afirmou 
que não cometeu nenhuma 
irregularidade.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Shira Ovide
The Wall Street Journal

A Twitter Inc. está mostrando 
os primeiros sinais de sucesso na 
venda de publicidade em plata-
formas móveis, uma área que 
vem tirando o sono de empresas 
de internet — até de nomes como 
Facebook Inc. e Google Inc.

Hoje, o grosso da receita obti-
da pela Twitter está vindo da 
exibição de anúncios ao usuário 
via celular e outros aparelhos 
móveis, e não da publicidade no 
site Twitter.com, disseram exe-
cutivos da empresa. Um motivo 
crucial: quem vê um anúncio 
no Twitter via celular tem maior 
probabilidade de clicar na publi-
cidade ou interagir com a peça de 
alguma outra forma. É assim que 
a Twitter é paga pelos anúncios. 

Foi só em abril que a empresa, 
da Califórnia, passou formalmen-
te a veicular anúncios por celular. 
Certas empresas que anunciam 
ainda não sabem dizer qual foi a 
eficácia das campanhas.

Mas uma delas, a rede america-
na de restaurantes chineses P.F. 
Chang’s China Bistro Inc., está 
entre as que se dizem surpresas 
com a quantidade de gente que 
clica em anúncios na versão do 
Twitter para celular. A rede gas-
tou US$ 25.000 no início do ano 
com uma promoção do Ano Novo 
Chinês para usuários do Twit-
ter. Na campanha, a P.F. Chang’s 
postava mensagens oferecendo 
mimos aos usuários do Twitter 
no celular ou no computador.

Nos primeiros quatro dias da 
campanha, a P.F. Chang’s infor-
ma que cerca de 1 milhão de 
pessoas clicaram no anúncio no 
Twitter, o retuitou ou interagiu 
com a peça de alguma outra 
forma. Desse total, cerca de 70% 
estavam usando um aparelho 
móvel, não o computador.

“Os resultados foram impres-
sionantes”, diz Jason Miller, dire-

tor de conteúdo digital da rede. 
A Twitter diz que a publicida-

de que veicula em plataformas 
móveis está dando resultado por-
que é fácil transformar qualquer 
mensagem no microblog em um 
anúncio. 

Tanto no computador como 
em aparelhos móveis, o forma-
to da publicidade veiculada no 
Twitter é o mesmo. E o anuncian-
te paga o mesmo, não importa a 
plataforma. Na versão móvel de 
muitos serviços, incluindo o bus-
cador Google, a publicidade custa 
menos, em parte porque o inte-
resse de anunciantes é menor.

Outra explicação para a maior 
interação com anúncios na ver-
são do Twitter para plataformas 
móveis seria que os usuários do 
site usam mais esse tipo de apare-
lho. Cerca de 60% dos 140 milhões 
de usuários mensais da rede de 
microblogs acessam o serviço 
pelo celular ou por tablets. 

“Sabemos que é com aparelhos 
móveis que as pessoas entram no 

Twitter, que é onde estão em geral 
e que é aí que está o [dinheiro]”, 
disse Adam Bain, chefe de receita 
global da Twitter.

A empresa não informa a recei-
ta publicitária. Mas a firma de 
pesquisa de mercado eMarketer 
Inc. espera que a Twitter fature 
US$ 259,9 milhões com publici-
dade este ano (em 2011, estima-
se que foram US$ 139,5 milhões). 
A eMarketer e outros analistas 
não projetam separadamente 
o faturamento em plataformas 
móveis.

É forte a expectativa entre 
investidores de que a Twitter, ava-
liada em cerca de US$ 8,4 bilhões, 
expandirá ainda mais a receita 
com publicidade até a abertura 
do capital, que segundo gente 
próxima à empresa deve ocorrer 
em um ano ou mais.

O potencial geral de crescimen-
to da publicidade em plataformas 
móveis é enorme — mas, para 
muitas empresas, difícil de mate-
rializar. O gasto com publicidade 

em celulares e tablets nos EUA 
somou US$ 1,6 bilhão em 2011 
— cerca de 5% apenas do gasto 
total com publicidade, segundo 
o Interactive Advertising Bureau.

Segundo estudos, a probabili-
dade de o consumidor notar um 
anúncio é maior no celular, em 
parte porque ainda é novidade. 
Só que a tela pequena  e a des-
confiança dos anunciantes estão 
impedindo que os preços dos 
anúncios e os gastos em platafor-
mas móveis subam.

Executivos da Google já disse-
ram que estão investindo para 
diminuir a diferença no preço 
cobrado pela publicidade em 
plataformas móveis e no compu-
tador. Há pouco, a Google tornou 
mais simples para mais de um 
milhão de anunciantes comprar 
espaço em todas as plataformas. 
E em outubro, a empresa anun-
ciou que logo estaria faturando 
US$ 2,5 bilhões ao ano com a exi-
bição de publicidade em plata-
formas móveis.  No ano passado, 
sua receita com publicidade foi 
de cerca de US$ 36,5 bilhões.

A Facebook, que faturou US$ 
3,15 bilhões com publicidade em 
2011, mal começou a mexer com 
anúncios em aparelhos móveis, 
vendendo o que chama de “his-
tórias patrocinadas”: ou seja, 
o anunciante paga à Facebook 
para repostar comentários posi-
tivos feitos por usuários sobre 
sua marca. A aposta na publici-
dade móvel é crucial, já que mais 
de metade dos 900 milhões de 
usuários do Facebook acessa o 
site via celular ou tablet.

No caso da Twitter, ainda há 
dúvida se sua operação de publi-
cidade — criada há dois anos 
— um dia será tão grande quanto 
à das rivais Facebook e Google.

A Twitter “ainda tem muito que 
crescer antes que a publicidade 
possa virar um grande negócio 
ali”, disse Debra Aho Williamson, 
analista da eMarketer.

Twitter descobre lucros no celular

A rede de 
restaurantes
P.F. Chang’s gastou 
US$ 25.000 para 
     publicar tweets 
    com promoções 
para o Ano Lunar 
Chinês.

A P.F. Chang's 
informou que, 
em poucos dias, 
1 milhão de 
pessoas 
interagiram com 
o anúncio de 
alguma forma.

dos usuários do 
Twitter que 
interagiram com 
o anúncio o 
fizeram por 
um dispositivo 
móvel .

25.000 70%MILHÃO 
DE PESSOAS1

Os anúncios na plataforma móvel da Twitter têm tido bons resultados
Publicidade móvel 

m

“Não geramos receita 
direta significativa de 

publicidade em 
plataformas móveis 

do Facebook.” 

“A receita [da 
plataforma] móvel 
está indo muito bem.”

“Não faturamos 
com [anúncios para 

celular], porque estamos 
hoje onde as buscas na Web 

estavam 10 anos atrás.”

– Patrick Pichette, diretor 
financeiro da Google, 

12 de abril
– Prospecto da 

abertura de capital da 
Facebook, 15 de maio

– Dick Costolo,
diretor-presidente da 

Twitter, 6 de junho

The Wall Street Journal

Carolyn Cui
The Wall Street Journal

No meio da incerteza econômi-
ca global, as commodities caíram 
bastante no segundo trimestre, 
pressionadas por temores sobre 
a fraqueza da demanda. O café 
foi um dos mais golpeados, com 
uma queda de 6,8% nos preços 
que abalou uma matéria-prima 
por muito tempo considerada à 
prova de recessão.

O café tem estado sob pres-
são há meses. Os preços vinham 
caindo desde o início do ano, 
empurrados pela expectativa 
de uma safra recorde no Brasil, 
o maior produtor mundial de 
café. Além disso, a demanda tem 
desacelerado, à medida que tor-
refadoras deixam de comprar 
grãos de alta qualidade e os con-
sumidores em alguns mercados 
reduzem o consumo de café.

No segundo trimestre do 
ano, a cotação do café caiu US$ 
0,1235, para US$ 1,701 a libra-
peso, na bolsa americana de 
futuros ICE Futures. Os preços 
subiram um pouquinho no fim 
de junho, mas ainda acumulam 
queda de 44% em relação ao 
pico de US$ 3,049 registrado em 
maio de 2011. No acumulado do 
ano, a commodity caiu 25%.

“O café foi pego de cheio por 
uma série de fatores negativos”, 
disse Keith Flury, analista sênior 
de commodities do banco 
holandês Rabobank.

No segundo trimestre, a eco-
nomia mundial patinou, em 
parte devido ao agravamento 
da crise da dívida na Europa, 
onde 13 países estão oficial-
mente em recessão. Na China, o 
crescimento econômico desa-
celerou. Já nos EUA, a recupera-
ção econômica ainda engasga.

O tombo do café este ano suge-
re que não há nada totalmente 
blindado contra a turbulência 
econômica. O mito entre inves-
tidores de commodities sempre 
foi que a demanda do café pas-
saria incólume por ciclos econô-

micos, pois supostamente nin-
guém abriria mão do cafezinho 
mesmo num cenário de crise.

“O que [o investidor] não 
entendeu é que quando vários 
anos de auge nos preços se 
combinam com um fraco cres-
cimento econômico, o consu-
midor começa a fazer escolhas”, 
disse Kona Haque, diretora de 
pesquisa de commodities agrí-
colas no Macquarie Bank Ltd.

Com a crise da dívida europeia 
se intensificando, a demanda do 
café em certos países caiu. No 
Reino Unido, a queda no con-
sumo da bebida em 2011 foi de 
6,7%. Na Espanha, o declínio foi 
de 2,6% e na Itália, 1,6%, segundo 
dados preliminares da Organiza-
ção Internacional do Café (OIC). 
No mundo como um todo, o 
consumo subiu 1,7% em 2011 — 
menos do que a média anual de 
2,5% de crescimento registrada 
desde 2000. Ainda não há dados 
disponíveis sobre 2012.

A variedade arábica, de alta 
qualidade, sofreu com mudan-
ças em hábitos de consumo. 
Com os preços na bolsa ICE 
Futures mais do que dobrando 
de 2010 para 2011, torrefado-
ras e consumidores começaram 
a migrar para um grão menos 
nobre, o robusta, na tentativa de 
preservar o lucro ou cortar des-

pesas. Nos 12 meses encerrados 
em maio, as exportações de café 
arábica caíram 6,1%, enquanto 
as da variedade robusta subi-
ram 6,8%, segundo a OIC.

No segundo trimestre o robus-
ta, um contrato de futuros de 
menor peso negociado na NYSE 
Liffe, em Londres, subiu 3,5%, 
para US$ 2.103 a tonelada. No 
ano, acumula alta de 19%. O grão 
robusta tem o dobro da cafeína 
do arábica e sabor mais forte.

A dança dos preços vem 
atraindo uma série de atores 
financeiros para o mercado do 
café. Segundo dados do governo 
americano, no caso do arábica o 
volume de posições “net-short” 
 — uma aposta na queda dos 
preços — em fundos de índices 
e fundos de hedge atingiu um 
recorde no segundo trimestre.

Fundamentos fracos “deixa-
ram a opinião [desses atores] 
sobre o café ainda mais negati-
va, derrubando cada vez mais o 
mercado. Outras commodities 
agrícolas não foram alvo de tanta 
negatividade”, disse Haque, a 
analista do Macquarie.

Desde o fim do ano passado, 
o volume nesse mercado de 
futuros chegou a subir 55% em 
termos de contratos em aberto. 
Nos últimos dias, caiu 15%, de 
acordo com a bolsa ICE Futures. 

No sentido inverso, os preços se 
recuperaram um pouco — “devi-
do à corrida de investidores 
agressivos para cobrir-se”, diz 
Stan Dash, diretor da corretora 
eletrônica TradeStation Secu-
rities, aludindo ao movimento 
de recompra de contratos para 
cobrir posições a descoberto 
quando os preços sobem.

Os preços do arábica pro-
vavelmente cairão mais com 
a nova safra brasileira, cuja 
colheita começou em maio e 
vai até setembro. A estimativa 
é que a safra do país este ano 
seja a maior da história, que 
responde por cerca de um terço 
da produção mundial. Com os 
preços altos no ano passado, os 
cafeicultores brasileiros amplia-
ram a área plantada e o uso de 
fertilizantes. Mas muitos estão 
adiando a venda, à espera de 
uma recuperação nos preços.

“Acho que os brasileiros vão 
começar a vender nos próxi-
mos dois ou três meses. Lá por 
setembro, já vamos ver o início 
do movimento de queda no 
mercado”, previu Haque. 

Globalmente, os estoques de 
café (como porcentagem do 
uso) devem cair para 21,5% ao 
fim do atual ano-safra, o nível 
mais baixo em 12 anos, prevê o 
Rabobank.

Demanda fraca e safra recorde 
no Brasil abalam cafeicultura
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Colheita de café em Monte Belo, Minas Gerais Fuente: SIX Telekurs                          The Wall Street Journal
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O presidente do conselho do 
Barclays PLC, Marcus Agius, vai 
deixar o cargo, em meio à crise 
disparada depois que o banco 
aceitou pagar uma multa de US$ 
453 milhões para escapar de um 
inquérito sobre manipulação de 
juros, dizem três pessoas próxi-
mas à instituição.

A pressão política e da comu-
nidade investidora sobre a ges-
tão do banco britânico cresceu 
desde que o acordo foi anuncia-
do, na quarta-feira. A saída de 
Agius poderia ser anunciada já 
nesta segunda-feira, disse uma 
das pessoas ouvidas.

O britânico-maltês Agius, 65 
anos, trabalhou antes na Lazard 
Ltd. e está no comando do banco 
desde 2007. Sob sua batuta o 
Barclays atravessou a crise finan-
ceira de 2008 sem apelar para o 
resgate direto dos cofres públi-
cos que muitos de seus pares 
mundiais exigiram.

Ultimamente, no entanto, o 
Barclays enfrentava uma série de 

problemas. Um deles era a vasta 
investigação promovida por 
autoridades americanas, britâni-
cas e asiáticas em vários bancos 
internacionais por supostas irre-
gularidades no método de defi-
nição de juros que influenciam 
uma taxa de referência no mer-
cado interbancário, a Libor (Lon-
don Interbank Offered Rate).

O Barclays foi o primeiro de 
um grupo de bancos internacio-
nais sob investigação a chegar a 
um acordo. Até aqui, nenhum 
banco ou indivíduo foi acusado 
formalmente de delito.

Entre os bancos que revelaram 
que estão sendo investigados 
estão Citigroup Inc., Deutsche 
Bank AG, HSBC Holdings PLC, 
J.P. Morgan Chase & Co. e Royal 
Bank of Scotland Group PLC.

O suíço UBS AG disse ter 
recebido imunidade parcial de 
certas entidades reguladoras, 
incluindo o Departamento de 
Justiça dos EUA, por ter aceitado 
cooperar com a investigação.

Barclays perde líder em 
meio a escândalo da Libor
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jul. 2012, Empresas, p. B9.




