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INTERNACIONAL

Mario Draghi, presidente do 
Banco Central Europeu, disse 
ontem que o novo programa de 
compra de títulos de dívida da 
UE está pronto para ser ativado. 
O programa permite a compra 
ilimitada de títulos soberanos 
de países em dificuldades, como 
a Espanha, mas exige que os 
governos desses países busquem 
resgate de fundos de assistência 
primeiro. “Agora, está nas mãos 
desses governos”, disse Draghi.

O presidente do banco central 
da Espanha, Luis Linde, alertou 
que o país corre o risco de não 
cumprir suas metas orçamen-
tárias e pediu que o governo 
reconsidere a prática de ajustar 
aposentadorias pela inflação.
 
A Google, empresa americana de 
tecnologia e internet, elevou sua 
previsão de gastos para o plano 
de reestruturação da Motorola 
Mobility, fabricante de celulares 
que ela comprou em maio por 
US$ 12,5 bilhões. Para ajudar a 
subsidiária  a voltar a dar lucro, 
a Google planeja eliminar cerca 
de 20% de sua equipe, ou 4.000 
empregados, medida que cus-
tará US$ 300 milhões aos resulta-
dos do terceiro trimestre. 

A Sprint, terceira maior ope-
radora de celular dos EUA, faz 
hoje uma reunião de emergência 
com seu conselho para discutir 
uma possível oferta pela rival 
de menor porte MetroPCS, que 
concordou esta semana em ser 
adquirida por outra concorrente, 
a T-Mobile USA, uma filial da 
Deutsche Telekom, numa transa-
ção que dará US$ 1,5 bilhão em 
dinheiro a seus acionistas.

As autoridades do Fed, o banco 
central americano, esperam 
manter as taxas de juros pró-
ximas de zero pelo menos até 
meados de 2015, mais tempo que 
o previsto antes, indica a ata de 
sua última reunião, divulgada 
ontem. O mercado reagiu mal à 
ata, que mostrou incertezas sobre 
a eficiência do programa de com-
pra de dívida do Fed, e derrubou 
o preço dos títulos do Tesouro.

Um consórcio de petrolíferas 
que inclui a Exxon, a Conoco-
Phillips, a BP e a TransCanada 
informou que fechou acordo 
para unir dois projetos de gaso-
dutos que ligarão o Estado do 
Alasca à região continental dos 
EUA, para construir 1.288 quilô-
metros de dutos para exportar 
gás aos mercados da Ásia. O novo 
projeto custaria entre US$ 45 
bilhões e US$ 65 bilhões.

Cientistas japoneses construí-
ram em laboratório óvulos sau-
dáveis de ratos a partir de célu-
las-tronco, um avanço que pode 
oferecer uma nova rota para o 
tratamento da infertilidade em 
humanos. O mesmo grupo da 
Universidade de Kioto havia 
criado espermatozoides saudá-
veis de ratos um ano atrás. No 
experimento, os óvulos criados 
foram fecundados e resultaram 
em ratos férteis e saudáveis.

A Unilever, empresa anglo-
holandesa de bens de consumo, 
informou que estuda vender sua 
popular marca americana de 
creme de amendoim Skippy. A 
Unilever está enxugando opera-
ções para se concentrar nos lucra-
tivos mercados emergentes.

REGIONAL

A Urbi, incorporadora do México, 
informou que garantiu um finan-
ciamento  de US$ 105 milhões 
com a IFC, braço de investimen-
tos no setor privado do Banco 
Mundial. Os fundos serão usados 
no desenvolvimento de novos 
projetos residenciais.

Panamá e EUA terão seu acordo 
de livre comércio em vigor muito 
em breve, disseram representan-
tes comerciais de ambos países. 
As exportações panamenhas aos 
EUA subiram 36% em 2011, para 
US$ 8,3 bilhões.

O governo brasileiro divulgou 
incentivos fiscais para montado-
ras que invistam em ciência, tec-
nologia e economia de combustí-
vel, na medida mais recente para 
estimular um setor que responde 
por cerca de 20% do PIB.

A Cemex, fabricante mexicana 
de cimento, previu que seu lucro 
Lajida vai subir 9% este ano 
em relação a 2011, apesar de 
uma queda esperada de 2% na 
receita. O primeiro relatório de 
previsões da empresa em mais 
de três anos ajudou a impulsio-
nar sua ação ontem para o nível 
mais alto em 20 meses.

A Zamin Ferrous, mineradora 
britânica, está em busca de novos 
projetos de minério de ferro 
para desenvolver na América 
Latina para aproveitar a queda 
nos preços dos ativos, disse um 
executivo da empresa. Um pos-
sível alvo é a Vetria, que tem um 
projeto de minério de ferro em 
Corumbá, MS. A Zamin vendeu 
em 2011 seus 50% na mineradora 
baiana Bamin para a britânica 
Eurasian, por US$ 735 milhões. 

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Daniel Michaels
The Wall Street Journal

O audacioso projeto de fundir a 
controladora da Airbus, Europe-
an Aeronautic Defence & Space 
Co. e a gigante britânica dos equi-
pamentos de defesa BAE Systems 
PLC está se configurando como 
muitos outros projetos pan-euro-
peus arrojados: um teste da dispo-
sição de cada país de subordinar 
seus próprios interesses em prol 
do continente como um todo.

Desta vez, a disputa é entre 
criar uma grande potência 
industrial mundial ou preservar 
os empregos de cada país, em 
meio à pior crise econômica da 
Europa em décadas.

Os defensores da propos-
ta dizem que a fusão das duas 
empresas, formando o maior 
grupo aeroespacial e de defesa 
do mundo, em receita, criaria 
um campeão na Europa, mais 
reforçado para competir contra 
as americanas Boeing e Lockheed 
Martin Corp. Eles também argu-
mentam que integrar as divisões 
de defesa e de aviação civil das 
duas empresas ajudaria a com-
pensar as oscilações do mercado, 
elevar a qualidade tecnológica 

do grupo e preservar postos de 
trabalho em toda a Europa.

Uma gigante europeia da defe-
sa também poderia incentivar as 
forças armadas da região a coo-
perar mais e aumentar a eficiên-
cia em seus contratos militares. 
A Agência Europeia de Defesa, 
responsável pela política militar 
da UE, tem tido sucesso apenas 
limitado nas tentativas de unifi-

car aquisições dentro do bloco.
“O benefício de um mercado 

menos fragmentado é óbvio”, 
disse recentemente o diretor-pre-
sidente da AED, Claude-France 
Arnould, sem comentar sobre os 
méritos da proposta Eads-BAE.

Mas para alcançar esses objeti-
vos é preciso, em primeiro lugar, 
que os políticos da Grã-Bretanha, 
França e Alemanha deem uma 

demonstração de confiança. Eles 
precisam ceder sua autoridade 
atual a uma entidade pan-euro-
peia que pode não compartilhar 
suas prioridades nacionais.

O diretor-presidente da BAE, 
Ian King, e seu colega na Eads, 
Tom Enders, argumentaram 
que o acordo proposto é bené-
fico para a Europa. “Ambas as 
empresas estão convictas de que 
é a coisa certa a fazer para [...] os 
países envolvidos”, disse Enders 
na segunda-feira.

Mas os políticos ainda não 
estão convencidos, em especial 
em Berlim. Autoridades alemãs 
dizem que os benefícios da fusão 
para a base industrial alemã não 
são atraentes o suficiente para 
que o país ceda sua atual posição 
de predomínio.

A principal preocupação dos 
políticos não é a lógica financei-
ra do negócio, embora alguns 
também questionem esse aspec-
to. O grande problema é a neces-
sidade de haver paridade com a 
França no grupo combinado.

Hoje, a França detém 15% da 
Eads, através de um consórcio 
que controla a empresa e inclui 
o grupo francês de mídia Lagar-
dère SCA e a montadora alemã 

Daimler AG. Autoridades fran-
cesas já disseram que não vão 
vender suas ações da Eads, que 
seriam equivalentes a 9% da nova 
empresa. A Alemanha não tem 
ações da Eads, mas exerce uma 
influência significativa sobre as 
decisões da Daimler quanto à 
sua participação.

Autoridades alemãs dizem 
que estão preocupadas porque 
os políticos franceses costumam 
envolver-se em questões admi-
nistrativas internas de empresas 
francesas a fim de promover seus 
interesses nacionais. Já em Ber-
lim o medo é que, se a Alemanha 
não conseguir contrabalançar a 
influência francesa, o trabalho 
da Airbus que agora se realiza na 
Alemanha pode acabar se trans-
ferindo para outros lugares.

A Eads agora emprega cerca de 
48.000 pessoas em cada país, dos 
quais mais da metade trabalha 
na Airbus. Fornecedores locais 
em ambos os países empregam 
outras dezenas de milhares de 
trabalhadores.

Uma autoridade alemã fami-
liarizada com as negociações 
disse que a questão principal 
para a chanceler Angela Merkel 
e seu círculo interno é “de que 

modo essa fusão afetaria a indús-
tria alemã e, em particular, como 
afetaria as empresas alemãs de 
médio porte”, que fornecem 
muitas peças importantes para 
o setor aeroespacial.

A Eads e a BAE tentaram apla-
car as preocupações nacionais 
propondo dar aos governos bri-
tânico, francês e alemão ações 
especiais da nova empresa, com 
direito de veto sobre eventuais 
ofertas de aquisição e atividades 
polêmicas, tais como programas 
de armas nucleares. Mas os políti-
cos alemães acham que a propos-
ta não tem garantias suficientes.

O presidente francês François 
Hollande e o primeiro-ministro 
britânico David Cameron não 
comentaram sobre a proposta, 
mas pessoas familiarizadas com 
as negociações disseram que 
seus respectivos governos são 
mais favoráveis do que o círculo 
de assessores de Merkel.

Enders disse que ele e King 
precisam que os governos indi-
quem se o negócio parece possí-
vel até quarta-feira, prazo fixado 
pelos reguladores britânicos do 
mercado de valores mobiliários 
para apresentação de uma pro-
posta formal.

Fusão Eads-BAE é um teste de lealdade para a Europa

10,7 
Outros

2,8 
EUA

Focada em liderança 
tecnológica da Airbus, 
proteção de empregos 
e segurança nacional.

Decolagem difícil
A fusão Eads–BAE tem exigido uma negociação complexa entre países

13,5
Reino Unido

47,1
Alemanha

10,7
Espanha

48,4
França

Funcionários da Eads em 2011, em milhares

Reino Unido França

Quer manter igualdade com 
a França na Airbus e outras 
operações aeroespaciais e 
reduzir a influência francesa 
nos negócios da Eads.

Alemanha

Fontes: pesquisa WSJ; Eads (funcionários); Foto: Getty Images                                                                The Wall Street Journal

Quer continuar central 
para o setor europeu de 
defesa e assegurar sigilo 
em projetos de segurança 
nacional.

Eads e BAE trabalharam 
juntas para fazer o caça 

Eurofighter Typhoon.

Geoffrey A. Fowler
The Wall Street Journal

Para Mark Zuckerberg, faltam 
apenas 6 bilhões de pessoas.

Zuckerberg disse ontem que a 
rede social da Facebook Inc., cria-
da por ele há oito anos em seu 
quarto de estudante na Harvard, 
atingiu a marca de 1 bilhão de 
membros ativos em 14 de setem-
bro. A empresa de Menlo Park, na 
Califórnia, tinha 500 milhões de 
usuários ativos em julho de 2010, 
tornando-se assim um dos sites de 
maior crescimento na história.

A Google Inc. é a única outra 
empresa de internet que chegou 
a um bilhão de usuários, mas a 
gigante das buscas on-line levou 
treze anos, de 1998 a 2011, para 
chegar a essa marca, segundo a 
comScore Inc. O Facebook, que 
exige que a pessoa se registre 
para ter uma página, chegou a 
um bilhão em dois terços desse 
período. Algumas outras gran-
des empresas da web ainda não 
atingiram um bilhão de usuá-
rios, em todo o seu tempo de 
vida; a Yahoo Inc., por exemplo, 
informou que tem mais de 700 
milhões de usuários ativos.

Zuckerberg, de 28 anos de 
idade, mostrou bem como são 
amplas suas aspirações postan-
do uma mensagem comemorati-
va em seu perfil no Facebook, em 
que compara sua rede social com 
outras invenções que “conecta-
ram” os seres humanos.

“Pertencemos a uma rica tra-
dição de pessoas que fizeram 
coisas que nos unem”, escreveu 
ele. “Nós honramos a essência 
humana das pessoas a quem 
servimos. Honramos as coisas 
cotidianas que as pessoas sem-
pre fizeram, que servem para 
nos unir: cadeiras, campainhas, 
aviões, pontes, jogos.”

Para a Facebook como uma 
empresa, o anúncio veio em 
boa hora. Os investidores hoje 
avaliam a Facebook a apenas 
uma fração do grande negócio 
de US$ 100 bilhões que viram 
na empresa quando ela abriu o 
capital, em maio.

A questão é saber qual o valor 
monetário que Zuckerberg pode 
extrair de todos esses usuários 
que o Facebook aceitou gra-
tuitamente. No ano passado, a 
empresa teve quase US$ 4 bilhões 
em receitas, principalmente de 
publicidade — muito menos do 
que os quase US$ 38 bilhões que 
a Google faturou com um con-
junto de usuários igualmente 
grande no último ano fiscal.

Um porta-voz da Facebook 
disse que Zuckerberg não estava 
disponível para uma entrevista.

Esta semana, executivos da 
Facebook estiveram na Semana 
da Publicidade de Nova York, ten-

tando convencer os anunciantes 
de que sua combinação de aces-
so direto às pessoas, e também à 
rede de amigos destas, oferece 
uma ferramenta de marketing 
poderosa, equivalente a cinco 
finais do campeonato de futebol 
americano, a cada dia.

Mas a Facebook ainda perde 
para outras empresas da web 
em faturar com seus usuários. 
Nos Estados Unidos, a Google e 
a Yahoo faturam cerca de US$ 88 
por pessoa que usa seus motores 
de busca, enquanto a Facebook 

ganha cerca de US$ 15 por usu-
ário, segundo a firma de pesqui-
sas eMarketer Inc.

No início da semana, a direto-
ra operacional Sheryl Sandberg 
disse que a Facebook também 
está considerando introduzir 
“serviços especiais para empre-
sas”, como uma forma de aumen-
tar o faturamento.

Em paralelo, a Facebook tem 
feito esforços cada vez mais 
ousados  para encontrar fontes 
alternativas de receitas. Na quar-
ta-feira, a empresa começou a 

testar um serviço nos EUA que 
cobra US$ 7 dos membros para 
garantir que seus amigos vejam 
suas mensagens no site, irritan-
do alguns usuários que disseram 
que o site estava renegando sua 
promessa de longa data de per-
manecer gratuito.

“Estou empenhado em tra-
balhar a cada dia para tornar o 
Facebook melhor para vocês, e 
espero que algum dia, juntos, 
nós sejamos capazes de conec-
tar o resto do mundo também”, 
disse Zuckerberg em seu perfil 
na rede social.

Mas o próximo bilhão de 
membros do Facebook pode 
ser muito difícil de conseguir. 
Hoje há cerca de 2,5 bilhões de 
pessoas que usam a internet — e 
muitas que não estão no Face-
book moram em países como a 
China, que não acolheram bem 
o tipo de comunicação on-line 
do Facebook. Zuckerberg já visi-
tou a China, onde há mais de 500 
milhões de usuários de internet, 
mas o site continua bloqueado 
no país, exceto para quem usa 
ferramentas para contornar os 
censores do governo.

Até agora, as pessoas já fize-
ram 140 bilhões de conexões de 
amigos no Facebook, segundo a 
empresa. Enquanto o site ama-
durece, os usuários estão cada 
vez mais jovens: hoje a idade 
média do usuário que entra na 
rede social é de cerca de 22 anos, 
em comparação com 23 anos na 
época em que o site atingiu 500 
milhões de usuários.

Segunda-feira, Zuckerberg 
reuniu-se com o primeiro-
ministro Dmitri Medvedev, da 
Rússia, outro mercado onde o 
Facebook tem tido dificuldade 
para crescer.

Ultimamente, Zuckerberg 
também vem elogiando os esfor-
ços da Facebook de estar presen-
te nos celulares, algo crucial para 
que a empresa possa atrair mais 
membros de países em desen-
volvimento, e mais receitas de 
publicidade dos consumidores 
do mundo todo, numa época em 
que os hábitos de acesso à inter-
net estão mudando. Ontem, a 
Facebook informou que tem 600 
milhões de usuários de disposi-
tivos móveis.

Há mais cinco bilhões de usu-
ários de celulares no mundo.

Em uma entrevista no progra-
ma “Today”, do canal de TV ame-
ricano NBC, Zuckerberg procu-
rou tranquilizar os investidores 
e mostrar que ele é a pessoa 
certa para dirigir a Facebook, já 
que alguns do setor financei-
ro já questionaram se ele tem 
capacidade para comandar uma 
grande empresa de capital aber-
to. “Levo essa responsabilidade 
muito a sério”, disse ele.

Facebook chega a 1 bilhão de 
usuários e ainda fatura pouco
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Receita em 2012 por região
em US$ bilhão  (um semestre) 

2009 2010 2011 2012

2T 3T 4T 2T1T 3T 4T 2T1T 3T 4T 2T1T 3T†

2010 2011 2012

2T 3T 4T 2T1T 3T 4T 2T1T 3T

1,12
EUA & 
Canadá

0,20

US$ 2,24
bilhões

Resto do mundo

0,25
Ásia

0,65
Europa

EUA e Canadá
Europa
Ásia
Resto do mundo

2011: US$ 3,71 

†Dados não disponíveis. Nota: Para usuários mensais e faturamento por região, Europa inclui Rússia e Turquia, Ásia inclui Austrália e 
Nova Zelândia, e Resto do Mundo inclui África, América Latina e Oriente Médio.   

Zuckerberg, criador da maior rede social da internet, em foto de setembro
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