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Sexta-feira e fim de semana, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro de 2012

Empresas
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REGIONAL
A Chevron Argentina, unidade
da petrolífera americana Chevron na Argentina, declarou que
sua operação está comprometida
pelo embargo no país de ativos
e recebíveis no valor de até US$
19 bilhões. O embargo deriva de
um processo de danos ambientais contra a Chevron em curso
no Equador. Ontem, indígenas
equatorianos abriram processo
no Canadá, pedindo embargo de
ativos da petrolífera no país.
A Cencosud, varejista chilena
e dona das redes de supermercados GBarbosa, Perini e Bretas
no Brasil, elevou de US$ 1 bilhão
para US$ 1,2 bilhão uma emissão
de títulos de dívida de dez anos,
disse um analista que não quis
ser identificado. Os fundos vão
financiar parte da compra da
filial da Carrefour na Colômbia.

Receita, em US$,
do ano fiscal de
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por uma prova. Com o lançamento de uma nova versão do iTunes
para computadores ontem, a
dúvida é se a Apple vai conseguir
seguir na dianteira em serviços
digitais. A nova versão está com
um mês de atraso por problemas
de engenharia que exigiram a
reformulação de componentes,
segundo pessoas que tiveram
contato com o processo.
O atraso pega a Apple em um
momento difícil. Pioneiro em
mídia online, o iTunes detinha
64% do mercado de download
pago de música digital no segundo trimestre. Hoje, no entanto, enfrenta a concorrência de
rivais como Pandora Media Inc.
e Spotify Ltd., que permitem o
streaming de música sem download para quem assina o serviço.
O iTunes, em comparação, exige
que o usuário baixe os arquivos,
embora transmita vídeo por
streaming para a Apple TV.
Eddy Cue está indo devagar
com o streaming, pregando a
abordagem paciente que é sua
marca registrada. A nova versão
do iTunes, batizada de iTunes 11,
está mais integrada ao iCloud e
se assemelha à versão para plataformas móveis.
Com ela, o usuário vai poder
transferir músicas, filmes e programas de TV comprados no
iTunes de um aparelho da Apple
para outro pelo serviço de sincronização do iCloud — sem precisar
baixar tudo de novo. Até aqui, a
Apple só disponibilizava o recurso para música pelo iTunes Match.
Mas usuários de computadores,
tablets e telefones ainda terão
de fazer o primeiro download do
arquivo e pagar “à la carte”.
Russ Crupnick, diretor de análise setorial da firma de pesquisa
NPD, disse que a concorrência
ainda não está atrapalhando a
Apple devido à grande base de
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sentado do outro lado da mesa
em negociações com a Apple, o
executivo simboliza a postura
sigilosa da empresa. Companhias
de mídia penam para decifrar
seu semblante impassível. Só que
essa abordagem paciente enfrenta nova pressão. O domínio da
Apple em smartphones e tablets
está sendo ameaçado pelo rápido
avanço de concorrentes.
Certos investidores já questionam até quando a Apple vai
conseguir manter o ritmo de
crescimento e seguir ditando
tendências tecnológicas, posto
no qual hoje é imbatível.
Em meio às mudanças, a carteira de operações de Eddy Cue
na internet ganhou papel mais
estratégico. É que o consumidor, cada vez mais, escolhe um
aparelho com base em sua funcionalidade. O iTunes, a maior
operação sob o comando do executivo, trouxe US$ 2,1 bilhões
para a Apple no trimestre mais
recente — 5,8% da receita total.
Eddy Cue não foi liberado pela
Apple para dar entrevista.
Cue não é o “showman” que
Steve Jobs era ou que o diretor
de marketing da Apple, Phil
Schiller, virou. Aliás, ele já disse
a colegas que, diferentemente de
ases da apresentação na Apple,
não se sente à vontade em um
palco, mesmo tendo tido a ajuda
de um profissional.
Assim como Jobs, Cue é mais
estrategista e tático do que gestor, dizem pessoas que trabalharam com ele, mantendo o foco
em algumas grandes prioridades
e abrindo caminho para o produto seguinte. Mesmo dando muita
autonomia a subordinados, costuma assumir as rédeas para dar
cabo do trabalho, dizem, dando
pouca atenção a projetos menores ou a assuntos de pessoal.
Esta semana, o executivo passa
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A Apple, empresa de tecnologia
americana, deve começar a vender o seu novo iPhone5 na China
nas próximas semanas, já que o
website de uma agência reguladora do país indicou que havia
aprovado uma licença de acesso
às redes celulares para o aparelho.
A Apple não quis comentar. (Leia
mais sobre a empresa, ao lado.)

O serviço iTunes, comandado por Eddy Cue, se
tornou o maior varejista de música do mundo
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A Tiffany, grife de joias dos EUA,
divulgou um lucro de US$ 63,2
milhões no seu terceiro trimestre
fiscal, encerrado em 31 de outubro, 30% menor que no mesmo
período de 2011. A queda se
deve em parte à baixa demanda e
ao preço mais alto dos diamantes
e metais preciosos.

No troca-troca de responsabilidades na cúpula da Apple Inc.
promovido pelo diretor-presidente da empresa, Tim Cook,
o veterano Eddy Cue desponta
como um dos grandes vitoriosos.
Integrante da velha guarda
da Apple, o executivo subiu na
hierarquia como braço direito
do cofundador Steve Jobs em
áreas novas como e-commerce
e mídia. Mas, em uma empresa
dominada por hardware e sistemas operacionais, Cue, que
tem 23 anos de casa, tinha um
posto marginal. Era conhecido,
em grande medida, por convencer empresas de mídia a aderir
ao o serviço on-line iTunes, da
Apple.
Sujeito afável, nascido em
Miami de uma família de origem
cubana, o executivo de 48 anos
é, hoje, um dos principais arquitetos da estratégia de software
da Apple e uma das vozes mais
importantes na área de produtos da empresa — que, desde a
morte de Jobs, no ano passado,
ainda não produziu nenhum
líder visionário claro.
Eddy Cue é vice-presidente
sênior de Software e Serviços
de internet. Recentemente, foi
o encarregado, de lidar com
crises causadas pelos mapas da
Apple para plataformas móveis
e por panes no iCloud e no
iMessage. Ele cuida do iBooks
e do serviço de publicidade iAd
e supervisiona a loja de aplicativos da Apple, que tem mais
de 700.000 apps. E convenceu
Cook e outros executivos de
que Apple devia lançar um iPad
menor — pois ele próprio usava
um tablet de sete polegadas.
Jobs era contra a ideia.
No mês passado, quando o
diretor da área de software do
iPhone, Scott Forstall, foi demitido, Cue herdou duas das mais
recentes novidades da Apple em
serviços digitais: o aplicativo de
Mapas e o Siri, o assistente virtual controlado por voz.
A ascensão entroniza o executivo como um dos principais vices
de Cook, que montou um círculo
de assessores chegados sem que
nenhum fosse alçado claramente
ao segundo posto no comando.
Cue tem a lealdade e a admiração
de muitos veteranos da Apple, que
respeitam o fato de que seguiu na
casa em uma fase difícil, antes de
Jobs iniciar a virada da empresa
no fim da década de 90.
Como se não bastasse, Cue é
defensor ferrenho da abordagem da Apple: entrar devagar
em novas áreas e pregar a necessidade de colocar o cliente em
primeiro lugar. Para quem está
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A Rio Tinto e a BHP Billiton,
mineradoras anglo-australianas,
divulgaram separadamente que
estão ampliando seus cortes de
custos e tentando vender mais
ativos à medida que diminui a
esperança de uma recuperação
rápida no preço das commodities, afetado pelo enfraquecimento da economia de mercados importantes como a China.

O pai do iTunes
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A imprensa do Reino Unido deve
ter um órgão voluntário que lhe
permita se autorregular, disse
o juiz britânico Brian Levenson
num volumoso relatório divulgado ontem. O documento foi
o resultado de uma extensa
análise dos padrões éticos da
imprensa britânica motivada
pelo escândalo de escuta telefônica e suborno envolvendo
tablóides do conglomerado
News Corp, que também é dono
do WSJ. Levenson exortou o
Parlamento a passar uma lei que
permita a criação do tal órgão.

Jessica E. Lessin
The Wall Street Journal
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A Sharp, fabricante de eletrônicos do Japão, negocia uma injeção de até US$ 244 milhões com
a fabricante de computadores
Dell e a gigante dos chips Intel,
ambas dos EUA, disseram pessoas a par do assunto. A Sharp
teria ainda oferecido uma fatia
dela à Dell em troca de tecnologia de cristal líquido e estaria
discutindo um investimento
menor com a fabricante americana de chips Qualcomm, disseram as pessoas. Nenhuma das
quatro empresas quis comentar.

A economia chilena não corre
riscos de superaquecimento,
disse ontem Felipe Larrain,
ministro da Fazenda do país. Ele
acrescentou que o crescimento
do Chile tem sido alimentado
principalmente pelo consumo
e não por investimentos de
capital. O PIB do Chile cresceu
5,6% no período de janeiro a
setembro em relação ao mesmo
período de 2011.
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Eddy Cue é uma estrela em
ascensão na Apple de Tim Cook

Au

A Continental, empresa aérea
dos EUA que se fundiu à United
Airlines para formar a United
Continental, foi absolvida ontem
em um tribunal francês de responsabilidade criminal num acidente com um avião Concorde,
ocorrido em 2000 na França, que
matou 113 pessoas. O tribunal
reverteu uma decisão anterior,
mas confirmou, em uma ação
civil separada, uma indenização
de US$ 1,3 milhão que a Continental terá de pagar à Air France,
dona do Concorde acidentado.

A Argentina pediu ontem a um
tribunal da ONU na Alemanha a
liberação imediata de um navio
apreendido em Gana. As autoridades do país africano detiveram o navio argentino em outubro por solicitação do fundo
de investimento NML Capital,
que alega ter US$ 300 milhões a
receber da Argentina em títulos
de dívida soberana vencidos.

Valor

WSJ.COM/BRASIL

INTERNACIONAL

O PIB dos EUA cresceu a uma
taxa anualizada de 2,7% no terceiro trimestre, segundo revisão
divulgada ontem pelo Departamento do Comércio. Foi a maior
expansão desde o quarto trimestre de 2011, mas os fatores que a
causaram — inventários maiores,
gastos elevados do governo e
exportações robustas — podem
não continuar. Isto, combinado
com os efeitos do furacão Sandy
e do chamado “abismo fiscal”,
pode afetar o crescimento econômico no quarto trimestre.
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Fonte: a empresa; Foto: Reuters

usuários do iTunes. Mas, com o
tempo, “o streaming [vai] representar um risco maior para o iTunes”, pois estará mais presente e
será mais conveniente em lugares como o carro, disse.
Cue não parece perturbado com os desafios à frente e
soa otimista quanto ao futuro,
dizem pessoas que falaram com
ele recentemente. Ele ganhou
credibilidade na Apple ao reverter certos fiascos da empresa,
incluindo o serviço de sincronização de dados MobileMe. O executivo relançou o produto em
2011 como o iCloud.
O lançamento do iCloud exigiu
grandes investimentos em tecnologias de centros de dados que a
Apple não dominava. Segundo exfuncionários, o desenvolvimento
foi atribulado. Mas Cue manteve a
calma e apoiou a equipe, diz uma
dessas pessoas. A Apple informa
que o iCloud tem hoje mais de
200 milhões de usuários, cerca de
metade da base do iTunes.
O executivo também se mostra disposto a romper com o
hábito da Apple de criar tudo ela
mesma. Isso já rendeu resultados
positivos. Em 1999, ele ajudou a
convencer a Apple a trabalhar
com a Akamai Technologies
Inc. na criação de novas funções
de streaming para o software
de vídeo QuickTime, diz Paul
Sagan, presidente da Akamai e
parceiro de longa data da Apple
(mais tarde, a Apple investiria na
Akamai, que distribui conteúdo
na Web).
Assim como outros executivos
da Apple, Eddy Cue vem atraindo
mais atenção desde a morte de
Steve Jobs. Os dois eram chegados e Jobs deixava que Cue negociasse parcerias; só pegava o telefone para ligar para o cabeça de
uma empresa de mídia quando
era hora de firmar o acordo.

Exxon gira o mundo para resolver escassez de petróleo

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Empresas, p. B7.

Tom Fowler
The Wall Street Journal

Novos projetos para aumentar a produção
A Exxon espera que 21 novos projetos elevem sua produção em 22%*

No mês que vem, imensas
escavadeiras vão começar a
extrair toneladas de areia rica
em petróleo de uma zona de floresta boreal na província canadense de Alberta, para então
despejar a areia em caminhões
basculantes com caçambas de
uns dez metros de altura.
Dali, o material será levado
para a central de processamento de areias betuminosas de
Kearl, um complexo de US$ 11
bilhões para separação do cobiçado petróleo bruto canadense
que, por décadas a fio, garantirá
à Exxon Mobil Corp. até 170.000
barris de petróleo por dia.
Maior petrolífera de capital
aberto do mundo por valor de
mercado, a Exxon aposta no
Kearl e em outros 20 novos projetos para turbinar sua produção
de petróleo e gás, que despencou
no último trimestre para o menor
nível em três anos.
Este ano, as ações da Exxon
já subiram 3,9%, embora sigam
praticamente no mesmo patamar de cinco anos atrás. A ação
fechou ontem, na Bolsa de Nova
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Meta de produção diária**
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Canadá

Kearl Fase 1

Indonésia

Banyu Urip

Papua Nova Guiné

PNG LNG

Nigéria

Usan

Cazaquistão

Kashagan Fase 1

Angola

Kizomba Satellites Fase 1

75
62
54
49
40
29

EUA (Golfo do México) Lucius
Austrália

Turrum

27

Rússia

Sakhalin 1 Arkutun Dagi

27

* A partir de 2014 ** Representa a fatia da Exxon no projeto; em milhares de barris equivalentes

York, cotada a US$ 88,12.
Alguns analistas duvidam que
a nova fornada de projetos — que
vão da Indonésia à Nova Guiné,
passando pelas águas profundas
da África Ocidental — seja inaugurada até 2014, como prevê
a Exxon, e garanta a injeção de
petróleo e gás que a empresa
espera. A Exxon calcula que os
projetos poderiam aumentar
sua produção diária de petróleo
em até 880.000 barris, um salto
de 22% em relação à atual.
“Atrasos nesse setor são a regra,
não a exceção”, disse Fadel Gheit,
analista da Oppenheimer & Co.

Fonte: a empresa

Analistas do UBS estimam que
a produção da Exxo cairá 5,7%
este ano, comparado com uma
queda esperada de 2,9% para
a Chevron Corp. e 2,7% para a
BP PLC. Já a produção da Royal
Dutch-Shell deve subir 2,2%.
Para empresas como a Exxon,
ficou difícil produzir mais petróleo porque grandes jazidas em
locais de fácil acesso hoje são
raras. Além disso, petrolíferas
estatais de países como Rússia
e China estão mais agressivas,
gastando alto para bater empresas ocidentais nos leilões dos
melhores projetos.

Lysle Brinker, diretor para o
setor energético na consultoria
IHS-Cera, diz que a Exxon tem
um bom histórico de conclusão
de grandes projetos sem grandes
estouros de orçamento e prazo.
A Exxon não quis discutir os riscos de atraso em projetos específicos. Em conversas anteriores com
analistas e investidores, seus executivos frisaram que a ideia não é
elevar a produção da noite para o
dia ou em detrimento da lucratividade, mas sim investir em grandes projetos que garantam lucro
expressivo a longo prazo.
A verba anual destinada pela
Exxon a projetos de exploração
e produção subiu bastante: a
empresa pretende gastar cerca
de US$ 37 bilhões ao ano até
2016, contra menos de US$ 20
bilhões em 2009.
Apesar de a Exxon esperar
obter aumentos de produção
nos seus projetos na costa da
Angola, na Indonésia e na Nova
Guiné, o grosso do crescimento
previsto até 2014 — 37% — vem
de projetos em areias betuminosas canadenses como o Kearl,
que a empresa iniciou em 2009.
O problema é que esses projetos de areia betuminosa estão

em lugares remotos, que exigem
muitos trabalhadores e bilhões
de dólares em capital. Outro
desafio é levar a produção a clientes fora do Canadá, devido à limitada capacidade de oleodutos.
Um modo de contornar esse
problema seria o oleoduto Keystone XL, com capacidade para
transportar 700.000 barris de
petróleo bruto por dia do Canadá até refinarias na costa do
Golfo do México. Mas o projeto
vem enfrentando forte oposição
de ambientalistas.
A aprovação do projeto foi
adiada pelo presidente americano Barack Obama devido a
questões ambientais. Agora que
as eleições nos Estados Unidos
passaram, a expectativa de muitos observadores é de que seja
aprovado. É possível, no entanto, que a autorização venha com
novas exigências ambientais, o
que poderia elevar os custos e
retardar a construção de futuros
oleodutos para escoar o petróleo
de areias betuminosas.
Ainda que todos os novos projetos saiam do papel, o aporte não
seria suficiente para compensar a
possível saída da empresa de um
gigantesco projeto no sul do Ira-

que, que até 2016 deveria começar a produzir 1,6 milhão de barris diários para a empresa.
Autoridades iraquianas disseram que foram informadas recentemente sobre os planos da Exxon
de vender sua participação operacional de 60% no projeto Qurna
Oeste. O governo do Iraque havia
dito que a Exxon precisa escolher
entre operar no sul do Iraque
ou na região semiautônoma do
Curdistão, ao norte — onde, à
revelia de Bagdá, a Exxon firmou
um acordo no ano passado para
explorar petróleo. A petrolífera
não quis comentar sobre seus
planos para o sul do Iraque.
Apesar dos desafios enfrentados pela empresa, certos analistas hesitam em apostar contra a
Exxon. Eles estimam que investimentos como o do projeto Kearl
e o do campo de petróleo americano Bakken Shale, que a empresa comprou por US$ 1,6 bilhão
da Denbury Resources Inc., irão
ajudar a empresa a se recuperar.
O ano que vem “deve ser
melhor” para a Exxon, disse
Pavel Molchanov, analista da
Raymond James & Assoc. Sua
expectativa é que a produção da
petrolífera suba 3%.

