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James R. Hagerty
The Wall Street Journal

O combustível barato propor-
cionado pelo boom do gás de 
xisto nos Estados Unidos vem 
sendo alardeado como “revolu-
cionário” para o setor manufatu-
reiro. Mas, apesar dos benefícios 
do custo menor da energia, para 
a maioria das indústrias a revo-
lução não foi tão drástica assim.     

Graças à abundância de oferta 
doméstica, os preços do gás natu-
ral devem ficar, na média, entre 
US$ 4 a US$ 5 por 1.000 pés cúbi-
cos (28,3 metros cúbicos) durante 
os próximos 20 anos, bem menos 
que na Europa, onde eles recente-
mente chegaram ao nível de US$ 
10 a US$ 13, ou no nordeste da 
Ásia, onde têm se mantido entre 
US$ 15 e US$ 20, diz Robert Ine-
son, chefe de pesquisa da firma 
IHS Global para o setor de gás 
natural na América do Norte.   

Essa vantagem no custo da 
energia é um “grande empur-
rão” para a economia dos EUA, 
diz John Faraci, diretor-presi-
dente da International Paper 
Co., fabricante de papel e  emba-
lagens sediada em Memphis. 

Acontece que o preço do gás 
natural é apenas um dos fatores 
que as indústrias consideram 
ao decidir a localização de suas 
fábricas. Impostos, custo e qua-
lificação da mão de obra, assim 
como regulação e incentivos do 
governo, também são levados em 
conta. O fator principal, porém, 
talvez seja a demanda de longo 
prazo por produtos, a qual deve 
crescer mais na China, Índia e 
outros mercados emergentes. E 
as multinacionais querem geral-
mente situar sua produção perto 
dos seus maiores clientes. 

A estratégia da Internatio-
nal Paper ilustra o raciocínio 
de muitas multinacionais. A 
empresa gasta cerca de US$ 1 
bilhão por ano com energia para 
suas 32 fábricas no mundo todo, 
ou perto de 10% do total dos seus 
custos de produção. Como uma 
grande consumidora de energia, 

a International Paper espera se 
beneficiar dos preços menores 
do gás, principalmente porque 
o combustível mais barato deve 
estimular toda a economia ame-
ricana, aumentando a demanda 
por embalagens.   

Mas as concorrentes da com-
panhia no mercado dos EUA 
também produzem no país e 
assim terão a mesma vantagem 
no custo da energia. A Internatio-
nal Paper está investindo a maior 
parte do seu capital em fábricas 
no exterior, em países como Bra-
sil, China e Rússia; ela não planeja 
nenhuma fábrica nova nos EUA, 
onde a demanda por papel vem 
diminuindo e as vendas de emba-
lagens estão crescendo pouco.  

“Nossos investimentos são na 
verdade ditados pela demanda, 
não pelos custos”, diz Faraci. 

O caso da JM Eagle, fabrican-
te de tubos de plástico de Los 
Angeles que tem receita anual 
acima de US$ 1 bilhão, é pareci-
do. O gás é usado nas resinas que 
a empresa compra como maté-
ria-prima e, então, gás barato 
poderia ser bom para ela.   

Mas Walter Wang, dono e 
diretor-presidente da JM Eagle, 

diz que o custo da matéria-prima 
não caiu e provavelmente não 
vai cair. Ao contrário, diz ele, 
os fabricantes das resinas estão 
obtendo margens mais altas ao 
manter os preços estáveis. “Eles 
acharão uma maneira de segurar 
os preços porque sempre podem 
exportar” se o mercado domésti-
co estiver saturado, diz Wang.     

Embora a JM Eagle tenha sem-
pre se concentrado no mercado 
da América do Norte, ela cons-
truiu recentemente sua  primeira 
fábrica na China e vai acabar pre-
cisando de pelo menos dez no 
país, onde a perspectiva de  cres-
cimento no longo prazo é melhor 
que  a dos EUA, diz Wang.  

Para algumas empresas, gás 
mais barato está, de fato, sendo 
uma revolução. É o caso das 
petroquímicas (para as quais 
o gás natural é uma matéria-
prima) e dos fabricantes de 
materiais ou equipamentos usa-
dos na exploração e produção 
de petróleo e do próprio gás. Por 
exemplo, a U.S. Steel Corp. tem 
aproveitado as vendas crescentes 
de tubos usados na produção e 
distribuição do gás de xisto e vai 
investir US$ 100 milhões numa 

nova fábrica em Ohio.         
O boom do gás de xisto deve

ajudar a baixar os custos de ele-
tricidade nos EUA e talvez os de 
transporte também, beneficiando 
toda a economia. A BNSF Railway
Co. divulgou recentemente pla-
nos de testar o gás natural como
combustível alternativo para suas 
locomotivas a diesel. E a firma de
entregas expressas FedEx Corp.
afirmou que deve adotar o gás
natural como combustível para 
muitos caminhões nos próximos
dez anos, o que por sua vez pode-
ria fomentar o investimento em 
novos tipos de motores.  

Até agora, contudo, os dados
de comércio não indicam uma
melhora geral na competitivida-
de dos EUA: o déficit na balança 
comercial de bens manufatu-
rados foi de US$ 673 bilhões 
em 2011 para cerca de US$ 687
bilhões no ano passado, segun-
do a Manufacturers Alliance for
Productivity & Innovation, um
grupo de pesquisa de Virgínia. 
Desde o início de 2010, o número
de empregados no setor manufa-
tureiro dos EUA subiu 4,5%, para 
quase 12 milhões, mas perma-
nece bem abaixo dos mais de 17
milhões de empregados de 2000.  

Os economistas dizem que o 
cenário para a indústria america-
na melhorou por várias razões. À
medida que a economia da China 
cresce rapidamente, a mão de
obra lá está deixando de ser bara-
ta. Enquanto isso, as empresas 
americanas estão ficando menos
dispostas a perder o controle
de propriedade intelectual nas 
fábricas fora do país e a depen-
der de longas cadeias de forne-
cimento no exterior sujeitas aos
efeitos de desastres naturais.      

Agora, o boom do gás está
criando mais uma motivação
para a indústria produzir nos
EUA, ou pelo menos fornecer
para o mercado americano, diz 
Dave Sievers, da Hackett Group,
uma consultoria de Miami. Mas
“não vai virar tudo de cabeça para
baixo”, diz ele. “Não é que os EUA
vão virar a fábrica do mundo.” 

Gás de xisto não basta para 
animar a indústria dos EUAINTERNACIONAL

O parlamento do Chipre rejei-
tou ontem um projeto que 
criava um imposto sobre os 
depósitos bancários acima de 20 
mil euros, parte de um acordo 
para que o país recebesse 10 
bilhões de euros em ajuda 
financeira da União Europeia 
e do FMI. Chipre precisa dos 
fundos para evitar uma mora-
tória e o colapso do seu sistema 
financeiro, que pode acontecer 
se outro acordo não for fechado 
nos próximos dias.

A Microsoft, gigante americana 
de software, está sendo investi-
gada pela Justiça dos EUA e pela 
SEC, o regulador do mercado, 
por suspeita de suborno a auto-
ridades da China em troca de 
contratos, disseram pessoas a par 
do assunto. As acusações vieram 
de um denunciante anônimo 
que disse ter sido instruído pela 
empresa a oferecer propina e 
já foram objeto, em 2010, de 
uma investigação interna que 
não encontrou irregularidades, 
disseram as pessoas. A Microsoft 
informa que colabora com todas 
as investigações do governo.

A Visa, administradora ameri-
cana de cartões de crédito, pode 
ter que comprar a processadora 
europeia de pagamentos Visa 
Europe, num negócio que analis-
tas avaliam em US$ 3 bilhões. Isso 
porque o grupo de bancos euro-
peus que são os atuais donos da 
Visa Europe está considerando 
exercer uma opção que obriga 
a Visa a comprar suas ações, dis-
seram pessoas a par do assunto. 
A opção poderia ser votada pelo 
conselho da Visa Europe no mês 
que vem, segundo as pessoas.

O banco suíço UBS anunciou 
que deixará de integrar o grupo 
de instituições que estabelece 
a taxa de juros europeia, Euri-
bor, apenas três meses após 
ter concordado em pagar US$ 
1,5 bilhão para encerrar as 
acusações de que tinha tentado 
manipular as taxas de juros refe-
renciais Libor e Euribor.

A BBC, grupo de mídia britâ-
nico, anunciou a venda da edi-
tora de guias e sites de viagem 
Lonely Planet para a americana 
NC2 Media por US$ 78 milhões. 
O valor é cerca de 60% inferior 
ao total que a BBC pagou pela 
Lonely Planet em duas fatias, 
adquiridas em 2007 (75%) em 
2011 (25%). A BBC afirmou que 
pretende se concentrar nas mar-
cas que levam seu nome.

Um financista americano foi 
preso ontem e acusado de ven-
der ações falsas do Facebook 
e de outras firmas de mídias 
sociais antes de elas abrirem 
o capital. Os promotores ale-
gam que Craig Berkman, de 71 
anos, arrecadou US$ 8 milhões 
de investidores afirmando ter 
acesso a ações do Facebook. Seu 
advogado não foi encontrado 
para comentar.

A Yahoo está estudando a com-
pra de uma fatia de até 75% no 
site de vídeo on-line Dailymo-
tion, da francesa France Tele-
com, disseram pessoas a par do 
assunto. O site poderia valer até 
US$ 300 milhões, disse uma das 
pessoas. Seria a primeira grande 
aquisição da Yahoo desde 
que Marissa Mayer assumiu o 
comando, em 2012.

REGIONAL

O novo sistema de câmbio da 
Venezuela, que entrará em vigor 
na próxima semana, realizará 
leilões de dólar para os impor-
tadores que necessitarem da 
moeda para fazer suas compras, 
informou ontem o governo do 
país, sem dar maiores detalhes. O 
sistema será administrado pelo 
BC e uma agência auxiliar será 
criada para conduzir os leilões.

Reguladores do México elogia-
ram as reformas propostas pelo 
governo para os setores de tele-
comunicação e TV, mas disseram 
que o prazo de 180 dias dado ao 
novo instituto regulador para 
identificar os líderes de mercado 
e adotar medidas para ampliar a 
concorrência não é realista e deve 
ser revisto. As reformas devem ser 
votadas esta semana pela Câmara 
dos Deputados, antes do Senado.

Petrolíferas do Peru estão pres-
sionando o governo a promover 
reformas para estimular inves-
timentos no setor e reverter 
uma queda na produção que já 
dura anos. No início do mês, 16 
empresas que operam no país, 
inclusive a unidade da Petro-
bras, criaram uma associação 
para encorajar essas mudanças.

A Petrobras está negociando a 
venda de seus ativos na Argen-
tina como parte de seu plano de 
desinvestimentos para levantar 
US$ 9,9 milhões, disse ontem a 
presidente da petrolífera estatal, 
Maria das Graças Foster, sem dar 
maiores detalhes. Já o diretor 
financeiro, Almir Barbassa, disse 
que a empresa espera captar US$ 
4,3 bilhões por ano no mercado 
internacional até 2017 para 
financiar seus investimentos.

A International Paper informa que faz investimentos em função da demanda    

BLOOMBERG NEWS

Recuperação lenta
Déficit comercial dos EUA 

Fonte: Comissão Internacional de Comércio dos EUA/MAPI
The Wall Street Journal
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No setor de manufatura, em US$ bi

Por Evelyn M. Rusli
The Wall Street Journal 

Em fevereiro, o desenvolvedor 
de aplicativos Antoine Morcos, de 
Paris, recebeu um email inespe-
rado: o Facebook Inc. lhe avisou 
que estava cortando os laços com 
seu app de compartilhamento de 
fotos Vintage Camera.

Morcos perdeu instantanea-
mente quase meio milhão de usu-
ários cadastrados que acessavam 
o Vintage Camera pela rede social. 
O Facebook, sem ser específico, 
informou que muitos usuários 
reclamaram do Vintage Camera, 
disse Morcos. Ele argumentou 
que seu app apresentava menos 
de 3 queixas para cada 1.000 fotos 
compartilhadas, mas o Facebook 
continuou irredutível.

“Fiquei muito chocado”, disse 
Morcos. “Os usuários estavam 
compartilhando até 6.000 fotos 
por dia no Facebook, agora o 
acesso deles está bloqueado.”

O Vintage Camera, concorren-
te do Instagram, o popular app 
do próprio Facebook, é o mais 
recente de um número cada vez 
maior de aplicativos de terceiros 
que vêm sendo bloqueados pela 
rede social.

O Facebook mantém há muito 
tempo uma relação complexa 
com desenvolvedores externos. A 
empresa informa que está inten-
sificando seus esforços para poli-
ciar a rede e restringir a quantida-
de de mensagens maliciosas, ou 
spam, e apps que não estão agre-
gando suficiente valor à rede.

Desenvolvedores dizem que 
a repressão é uma tentativa de 

sufocar aplicativos que compe-
tem com os serviços do próprio 
Facebook e obrigar os desenvol-
vedores a pagar por anúncios na 
rede social.

Além da Vintage Camera, o 
Facebook também bloqueou 
recentemente o aplicativo de 
mensagens Voxer, o app de des-
coberta social Wonder, da Yan-
dex NV, e o aplicativo de vídeo 
Vine, do Twitter Inc.

Na sexta-feira, o Facebook 
impediu o MessageMe Inc., um 
serviço de mensagens que tinha 
acabado de ser lançado, de aces-
sar a lista de amigos dos usuários. 
Arjun Sethi, um dos fundadores 
do MessageMe, disse que o Face-
book citou uma seção de sua polí-
tica de apps que prevê a proibi-
ção de programas que copiam o 
núcleo de um produto ou serviço 
do Facebook.

De acordo com pessoas a par 
do assunto, o MessageMe teria 
rejeitado recentemente uma pro-
posta de aquisição do Facebook. 
O Facebook não quis comentar.

Doug Purdy, diretor de produ-
tos do Facebook para desenvol-
vedores, não quis discutir proibi-
ções recentes de aplicativos pela 
rede social. “Fazemos valer nossas 
políticas por uma série de razões, 
que vão desde prevenir spam e 
proteger a experiência dos usuá-
rios, até o caso raro de um desen-
volvedor usar nossa plataforma 
para reproduzir nossas princi-
pais funções, sem permitir que as 
pessoas compartilhem de volta 
no Facebook”, disse Purdy. Ele diz 
que a maioria dos 10 milhões de 
apps e sites vinculados ao Face-

book se diz satisfeita.
Os desenvolvedores são impor-

tantes para o Facebook porque o 
conteúdo que produzem repre-
senta uma grande parte dos posts 
que povoam a rede social, aju-
dando a atrair novos membros e 
a manter os usuários engajados. 
Os jogos sociais da Zynga Inc. no 
Facebook, por exemplo, atraíram 
milhões de pessoas durante os 
primeiros anos da rede social. 

Mas, à medida que o Facebook 
se transforma em uma grande 
empresa, ele está tendo dificul-
dade em satisfazer desenvolve-
dores e anunciantes e ao mesmo 
tempo promover seus próprios  
produtos — como serviços de 
mensagens e chamadas de voz —, 
que podem competir com os de 
outros desenvolvedores.

Diversos desenvolvedores 
dizem que o Facebook vem tiran-
do acesso a recursos com que eles 
costumavam contar para captu-
rar novos usuários na rede social. 
O Facebook recentemente redu-
ziu a capacidade deles de publi-
car automaticamente itens no 
mural de um usuário e personali-
zar mensagens e fez um teste que 
limitou como alguns desenvolve-
dores podem enviar alertas para 
os membros da rede. Todas essas 
medidas essencialmente reduzi-
ram a capacidade dos desenvol-

vedores de chamar a atenção de 
usuários do Facebook.

O Facebook afirma que parte
do estresse vem de seus esforços 
para controlar o spam.

Todos os dias, um sistema inter-
no chamado “Stripe” monitora as
mensagens publicadas por apli-
cativos. Se uma quantidade gran-
de de usuários informa que há
spam num aplicativo, o Facebook
proíbe sua distribuição. Desde o
ano passado, quando o Facebook
começou uma iniciativa para
controlar o spam, as queixas de
usuários caíram cerca de 90%. 
Desenvolvedores e anunciantes
acusam o Facebook de suprimir
seu conteúdo.

“Por um lado, temos muito
spam e, por outro, existem desen-
volvedores que dizem que que-
rem que os usuários vejam cada 
um de seus posts”, diz Chris Cox,
diretor de produto do Facebook. 
É um conflito de interesses que,
muitas vezes, é “irreconciliável”.

Justas ou não, as medidas do
Facebook trazem o risco de alienar
desenvolvedores, levando alguns 
a construir aplicativos que se 
integram menos com o site. Uma
evolução nesse sentido implicaria
menos conteúdo e menos dados
para o Facebook, potencialmen-
te prejudicando sua capacidade
para veicular anúncios.

Facebook limita 
espaço para  
apps de terceiros

Arjun Sethi diz que o Facebook bloqueou seu serviço de mensagens MessageMe

ANNIE TRITT PARA THE WALL STREET JOURNAL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Empresas, p. B11.




