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INTERNACIONAL

A Microsoft está trabalhando 
com fornecedores  na Ásia para 
testar um smartphone de marca 
própria, segundo pessoas a par 
do assunto. Executivos de alguns 
fornecedores, que não quiseram 
se identificar, dizem que um 
smartphone com tela entre 4 e 
5 polegadas está sendo testado, 
mas não têm confirmação se o 
produto chegará aos mercados. 
Perguntado sobre o assunto, 
Steve Ballmer, diretor-presidente 
da Microsoft, não quis comentar.

A montadora coreana Hyundai 
admitiu que exagerou nos dados 
sobre economia de combustível 
nos materiais promocionais de 
suas marcas Hyundai e Kia nos 
EUA.  A EPA, agência americana 
de proteção ao meio ambiente, 
informou que a empresa 
divulgou dados incorretos 
sobre  o consumo de gasolina 
de  900.000 veículos vendidos 
desde 2010. A Hyundai diz que 
ressarcirá clientes que tenham 
sido afetados pela “falha de pro-
cedimento”. 

A Roche, farmacêutica suíça, 
teve a patente para seu remédio 
Pegasys, de hepatite C, revogada 
pelo governo da Índia, em mais 
um golpe para laboratórios mul-
tinacionais que tentam garantir  
proteção para suas marcas no 
país. A Novartis também está 
brigando pela patente de seu 
remédio para câncer Gilvec na 
Suprema Corte indiana. A Índia 
é cobiçada pelas farmacêuticas 
porque seu mercado deve saltar 
de US$ 11 bilhões em 2011 para 
US$ 74 bilhões em 2020,  de 
acordo com previsões da a Pri-
cewaterhouseCoopers.

A Cnooc, petrolífera estatal chi-
nesa, terá de esperar mais um 
mês para saber se será autorizada 
a comprar a canadense Nexen, 
em uma transação de US$ 15,1 
bilhões. O governo do Canadá 
decidiu prorrogar sua avaliação 
sobre o acordo, afirmando que o 
investimento requer uma “revi-
são rigorosa” devido ao grande 
porte da estatal chinesa.

Representantes do G-20, grupo 
das principais economias do 
mundo, reuniram-se no fim de 
semana na Cidade do México 
para discutir uma série de desa-
fios para o crescimento mundial, 
incluindo a crise da zona do 
euro, uma desaceleração em 
economias emergentes e a lenta 
recuperação nos EUA. A reunião 
não produziu muitos planos 
concretos, mas possibilitou que 
o G-20 continuasse negociações 
em andamento desde a cúpula 
do FMI, em Tóquio.

A Berkshire Hathaway, holding 
do investidor americano Warren 
Buffett, anunciou acordo para 
comprar, por US$ 500 milhões, a 
Oriental Trading, uma varejista 
de jogos e brinquedos, da firma 
de participações KKR e de um 
grupo  de investidores.

A economia dos EUA ainda está 
crescendo mais lentamente que 
o esperado, segundo estatísti-
cas divulgadas sexta-feira pelo 
governo. Os números, dessa-
zonalizados, indicam a criação 
de 171.000 vagas em outubro. 
Mas o índice de desemprego 
subiu de 7,8% para 7,9%, porque 
mais gente começou a procurar 
emprego.

REGIONAL

A Arcos Dorados, rede de fran-
quias de fast-food da McDonald’s 
na América Latina, rebaixou sua 
previsão de crescimento no lucro 
antes de impostos para este ano 
de entre 8% e 10% para entre 3% 
e 5%, devido principalmente a 
um fraco desempenho no Brasil 
e à debilidade do real, disseram 
executivos da empresa, que tem 
sede na Argentina. A receita no 
terceiro trimestre caiu 2,2% em 
relação a um ano antes, para 
US$ 961,9 milhões e lucro subiu 
66,3%, para US$ 32,6 milhões.

A Interbolsa, principal corre-
tora de ações da Colômbia, foi 
interditada pelos reguladores 
de mercado por não cumprir 
um pagamento a um banco 
local. As autoridades decidirão 
nos próximos meses se a corre-
tora será liquidada. 

A Argentina fechou o primeiro 
semestre com uma dívida pública 
de US$ 182,7 bilhões, o que equi-
vale a pouco menos de 42% de seu 
PIB, informou o governo. É 0,3% 
menos do que no fim de 2011. 
Mais de metade dessa dívida está 
em mãos de órgãos estatais.

A Argentina registrou a venda de 
70.035 carros novos em outubro, 
3,3% menos que um ano antes, 
informou a associação de conces-
sionárias Acara. Mesmo assim, a 
entidade prevê que o país fechará 
o ano com recorde similar ao de 
2011, vendendo 850.000 carros. 

O tribunal constitucional do Peru 
planeja exigir que  o governo 
pague dívida emitida há 40 anos 
como parte de uma reforma agrá-
ria. O valor pode chegar a vários 
bilhões de dólares.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Shira Ovide e  Evelyn M. Rusli
 The Wall Street Journal

As empresas de rede social Face-
book Inc. e Twitter Inc. estão ten-
tando transformar a propaganda 
política em um negócio lucrativo, 
cortejando os candidatos presi-
denciais, comitês de campanha e 
grupos de interesse, a fim de cap-
tar uma parte dos bilhões de dóla-
res gastos em anúncios eleitorais 
nos Estados Unidos, onde não há 
propaganda eleitoral gratuita.

Durante o ano passado, essas 
empresas fizeram reuniões com 
centenas de grupos políticos 
para ensiná-los a usar estraté-
gias eficazes de publicidade nas 
redes sociais. Também contrata-
ram pessoal especialmente para 
trabalhar com as campanhas 
políticas a fim de adaptar os 
anúncios a eleitores específicos 
e captar verbas publicitárias.

“Queremos passar cada 
momento do dia conversando 
com os anunciantes políticos 
sobre como usar o Twitter para 
vencer [a eleição]”, disse Peter 
Greenberger, diretor de vendas 
de publicidade política da Twitter 
e criador do braço de publicidade 
política da Google Inc. em 2007.

Quando o candidato de opo-
sição Mitt Romney, do Partido 
Republicano, escolheu Paul Ryan 
para vice, em agosto, o grupo de 
pesquisas de oposição Ameri-
can Bridge 21st Century, ligado 
ao Partido Democrata, quis cha-
mar a atenção para o seu novo 
site, MeetPaulRyan.com, que faz 
críticas ao candidato. 

A American Bridge, que já 
estava em contato com a Twitter 
sobre como fazer circular rapi-
damente seus anúncios políti-
cos, decidiu comprar um anún-
cio no site de microblogs para 
promover o MeetPaulRyan.com. 

O anúncio aparecia no topo 
da página do Twitter quando 
o usuário pesquisava  termos 
como “Romney”, “Paul Ryan” ou 
“vice-presidente”. A mensagem, 
conhecida como “tweet promo-
vido”, apareceu cerca de 160.000 
vezes, e quase 5.000 usuários do 
Twitter clicaram nela, informou 
a American Bridge, que desde 
então já comprou mais de duas 
dezenas de anúncios no Twitter.

“Ficamos muito satisfeitos” 
com os anúncios no Twitter e a 
reação a eles”, disse o presiden-
te da American Bridge, Rodell 
Mollineau, acrescentando que 

sua organização não pode pagar 
por uma campanha de comer-
ciais de TV. As empresas de redes 
sociais “estão em sintonia com o 
que estamos tentando fazer”.

Já do lado republicano, a Face-
book lançou a campanha de 
Romney como uma das pionei-
ras em anúncios da rede social 
em celulares. A campanha é hoje 
uma das maiores compradoras 
de anúncios no Facebook para 
dispositivos móveis. Os anún-
cios, que aparecem perto das 
noticias e atualizações na página 
do usuário no Facebook, contêm 
links para a página de Romney e 
indicam quais amigos do usuá-
rio são fãs do candidato.

Cerca de 10% das pessoas que 
viram os anúncios clicaram 
neles, disse Zac Moffatt, diretor 
de publicidade digital da cam-
panha de Romney.

“Não há nenhum produto de 
publicidade oferecido por eles 
que nós não tenhamos testado, 
pelo menos numa versão beta”, 
disse Moffatt, que não quis dar 
detalhes sobre quanto a cam-
panha gastou em anúncios em 
redes sociais.

A campanha de Romney tam-
bém comprou recentemente 
anúncios no Twitter, de modo que 
quando alguém procura “Obama” 
no Twitter.com, a postagem mais 
proeminente é uma crítica à polí-

tica do presidente Barack Obama 
em relação a Israel.

A Twitter vende anúncios para 
seu site por meio de leilões infor-
matizados em que os anuncian-
tes fazem ofertas por palavras 
ou termos, método semelhante 
à maneira como a Google vende 
os anúncios que ficam ao lado 
dos resultados de busca em seu 
site. A Twitter informou que 
a maioria das palavras-chave 
para anúncios políticos inclui 
“Obama”, “Romney” e “votar”.

Para a Twitter e a Facebook, 
a propaganda política ainda 
não dá muito dinheiro. A firma 
de pesquisas Borrell Associates 
prevê que a propaganda políti-
ca digital vai chegar a US$ 170 
milhões este ano, mais de seis 
vezes o nível de 2008, mas ainda 
menos de 2% do total estimado 
de US$ 9,8 bilhões gastos para a 
eleição de amanhã, ainda domi-
nada pelos comerciais de TV.

Mas a Twitter e a Facebook, 
que não quiseram revelar suas 
receitas com anúncios políticos, 
já informaram que o sucesso 
das campanhas políticas não se 
traduz apenas em dinheiro, mas 
também em um aumento nos 
anúncios de modo geral, desde 

sabão em pó até celulares. Na 
verdade, a Twitter e a Facebook 
estão compilando estudos de 
caso para mostrar aos anuncian-
tes não políticos de que modo as 
campanhas políticas utilizaram 
os anúncios nas redes sociais.

Executivos da Facebook e da 
Twitter disseram que agora é o 
momento de transformar a pro-
paganda política em um grande 
negócio, já que os candidatos 
e outros agentes da máquina 
política de Washington em geral 
usam o Twitter e o Facebook para 
ficar conectados com os eleitores, 
atualizarem-se com as notícias e 
disputarem com os rivais.

A Facebook agora tem seis 
funcionários trabalhando com 
campanhas políticas. Em 2008, 
ela designou apenas um empre-
gado para isso.

A empresa já deu orientações 
a consultores políticos sobre 
como direcionar anúncios a usu-
ários com base no endereço de e-
mail de seus partidários. 

A Twitter lançou sua campanha 
de publicidade política no ano 
passado. “Achávamos que este 
seria o ano da eleição pelo Twit-
ter”, disse Adam Bain, diretor de 
faturamento global da Twitter.

Twitter e Facebook faturam com propaganda política

Exemplos de anúncios de Obama e de Romney no Twiter, nos EUA

Peter Nicholas  
e Colleen McCain Nelson 
The Wall Street Journal

    Numa eleição presidencial em 
que tudo ainda pode acontecer, 
o presidente americano Barack 
Obama depende do voto latino 
mais do que qualquer candidato 
em eleições anteriores.

A população latina nos Esta-
dos Unidos cresceu tanto que 
agora esse grupo tem mais peso 
do que em qualquer eleição 
anterior, particularmente em 
alguns Estados fundamentais 
para a eleição, e os latinos se 
tornaram um elemento-chave 
para a coalizão de Obama.

A maior questão nos últimos 
dias antes da votação desta 
terça-feira é quantos vão votar 
num país onde o voto não é 
obrigatório. É por isso que, 
num episódio pequeno, mas 
revelador, esta semana, um 
grupo de música tradicional 
mexicana e alguns voluntá-
rios da campanha de Obama 
que falam espanhol se posta-
ram no estacionamento de um 
supermercado latino longe 
do neon dos cassinos de Las 
Vegas. 

Funcionários da campa-
nha apanhavam fregueses, a 
maioria latinos, no Cardenas 
Market, na zona leste de Las 
Vegas, e diziam a eles que a loja 
serviria de zona eleitoral para 
votos antecipados, que são per-
mitidos nos EUA. Conforme o 
grupo tocava seu repertório, 
pessoas paravam numa mesa 
decorada com cartazes procla-
mando “Nosotros Decidimos” 
e se inscreviam para participar 
de um encontro com Obama. 

O presidente não tem muita 
escolha se não focar em latinos, 
um grupo também conhecido 
como “hispanics” nos EUA e 
que pode incluir brasileiros, 
embora apenas uma mino-
ria dos imigrantes brasileiros 
se declarem “hispânicos” no 
recenseamento, segundo o cen-
tro de pesquisas Pew.

O apoio para o presidente 
entre afro-americanos é de 
92%, enquanto eleitores bran-
cos estão se distanciando dele. 
Uma recente pesquisa Wall 
Street Journal-NBC News mos-
trou que ele tinha 36% do voto 
de possíveis eleitores brancos, 7 
pontos a menos que em 2008. A 
mesma pesquisa deu a Obama 
uma liderança de 70% contra 
25% sobre o candidato de opo-
sição, Mitt Romney, do Partido 

Republicano, entre possíveis 
eleitores latinos.

O desafio de Obama está 
em convencer esses eleitores a 
votar. Latinos tendem a ser mais 
jovens do que o resto da popu-
lação e a não ser tão confiáveis 
quanto outros grupos. Outro 
problema para Obama é que o 
entusiasmo dos latinos quanto 
a eleição tem ficado atrás da 
média nacional, mesmo tendo 
crescido recentemente. 

Muitos latinos ficaram des-
contentes porque o presidente 
não foi mais incisivo em lega-
lizar os 11 milhões de imi-
grantes ilegais hoje nos EUA, 
como ele prometeu em sua 
primeira campanha presiden-
cial. Obama agiu para reforçar 
sua posição com os latinos em 
junho, quando anunciou uma 
política de permitir que vários 
jovens imigrantes que não têm 
documentos se candidatassem 
a um programa que lhes per-
mite morar e trabalhar tempo-
rariamente nos EUA sem receio 
de deportação.

“A esta altura do campeo-
nato, se Barack Obama quer 
vencer, um grande número 
de latinos têm de votar”, disse 
o pesquisador Peter Hart, um 
dos diretores da pesquisa WSJ-

NBC e que é membro do Parti-
do Democrata, de Obama. “Eles 
são fundamentais porque são 
fundamentais em Estados que 
são fundamentais”, ele acres-
centou, referindo-se a Neva-
da, Colorado, Ohio e Virgínia. 
São Estados que não têm um 
histórico marcadamente repu-
blicano ou democrata e que, 
por terem alta população, têm 
mais votos no colégio eleitoral 
onde o presidente é finalmente 
escolhido.

Até alguns republicanos 
temem que o partido esteja 
se alienando dos latinos de 
um modo que poderia amea-
çar futuras eleições nacionais. 
Steve Schmidt foi um dos prin-
cipais estrategistas da campa-
nha presidencial do senador 
John McCain em 2008. Ele disse 
ao The Wall Street Journal esta 
semana que lamenta o que des-
creveu como “colapso do apoio 
a candidatos republicanos por 
parte do grupo demográfico 
que mais cresce no país”.

“É muito preocupante”, disse 
Schmidt. “Oito anos atrás, nós 
estávamos falando sobre obter 
50% dos votos latinos. Oito 
anos mais tarde, estamos pre-
ocupados se vamos conseguir 
30% nacionalmente.”

Representantes da campanha 
de Romney dizem que estão 
buscando o voto latino agressi-
vamente. “O mais importante é 
garantir que os latinos saibam 
que eles têm uma alternativa e 
que os republicanos querem o 
voto deles e querem seu apoio”, 
disse Bettina Inclan, diretora 
nacional de divulgação para lati-
nos da campanha de Romney.

Muitos hispânicos dizem 
que sua visão sobre Romney 
foi definida durante as elei-
ções primárias, quando o can-
didato adotou uma posição 
linha-dura em questões de 
imigração, prometendo vetar 

a lei conhecida como Dream 
Act, ou Lei do Sonho, que abre 
a possibilidade de legalização 
para pessoas que entraram no 
país como menores de idade e 
preenchem certos requisitos. 
Mais recentemente, Romney 
suavizou sua retórica e passou 
a enfatizar soluções supra-
partidárias e prometeu uma 
política de longo prazo para 
a imigração. Mas suas declara-
ções anteriores causaram pre-
ocupação, já disseram vários 
líderes latinos. 

Hart disse que as promessas 
que Romney fez durante as 
primárias podem acabar tendo 
consequências.

Em Nevada, o comitê de Rom-
ney afirma que vai considerar 
um sucesso se conseguirem 
manter o voto latino em Obama 
entre 65% e 70%. O comitê abriu 
um escritório na região leste de 
Las Vegas, onde a campanha de 
Obama tem cinco.

Craig Romney, um dos filhos 
do candidato, protagonizou 
uma campanha publicitária 
transmitida em TV de língua 
espanhola. Olhando direta-
mente para a câmera, ele fala 
sobre seu pai em espanhol. 
(Nos EUA, não existe horário 
eleitoral gratuito.)

Mas á sinais de que Romney 
não está indo tão bem quan-
to poderia entre os latinos de 
Nevada. David Damore, pro-
fessor de ciências políticas na 
Universidade de Nevada, cam-
pus de Las Vegas, e que analisa 
pesquisas sobre latinos, disse 
num blog este ano que Rom-
ney estava obtendo só 20% dos 
latinos, enquanto um senador 
republicano do Estado candi-
dato a reeleição estava obten-
do 30%.

Um auxiliar de campanha de 
Romney disse que a diferença é 
uma vantagem natural de can-
didatos que já estão no cargo.

Latinos poderão decidir as 
eleições nos Estados Unidos

Funcionários de um cassino em Nevada, Estado com alta concentração de latinos, fazem fila para votação antecipada
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