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O governo chileno informou que 
vai propor emenda para reduzir o 
imposto de importação de petró-
leo de 49 países, como Angola, 
Iêmen e Sudão, num esforço de 
obter preços menores pelo pro-
duto. O Chile, que importa 98% 
do combustível que utiliza, hoje 
cobra desses países um imposto 
médio de 6%. Países com acordos 
comerciais, como Brasil, México e 
EUA, pagam menos de 1%.

A Strike Resources, mineradora 
australiana que opera no Peru, 
divulgou que espera em pouco 
tempo fechar acordos com comu-
nidades locais para levar adiante 
seu projeto Apurimac de miné-
rio de ferro, orçado em US$ 2,9 
bilhões. A Strike afirmou ainda 
que tem investido em educação, 
saúde e outras áreas para forjar 
laços com as comunidades.

A Argentina pode se tornar 
autossuficiente na produção 
de petróleo e gás com as suas 
reservas em formações de xisto, 
disse o presidente da petrolífera 
americana Chevron na América 
Latina, Ali Moshiri. Segundo ele, 
do ponto de vista geológico, as 
reservas argentinas superam 
as da China, hoje consideradas 
menores apenas que as dos EUA.

O México deve triplicar a impor-
tação de gás natural dos EUA 
quando o oleoduto Los Ramones, 
ligando o sul do Texas ao Estado 
de Guanajuato, polo da indús-
tria automotiva mexicana, ficar 
pronto, em 2015, disse Alejandro 
Martínez Sibaja, diretor da divi-
são de gás da estatal Pemex. Ele 
acrescentou que a indústria do 
México hoje sofre com a falta de 
combustíveis mais baratos.

 wsj.com/brasilLeia on-line 

O PIB da zona do euro se 
contraiu pelo sexto trimestre 
seguido, informou ontem o 
Eurostat, instituto de estatísti-
cas da UE. A queda, na taxa anu-
alizada, foi de 0,9% em relação 
ao mesmo período de 2012. A 
região, que responde por 17% 
do PIB mundial, apresenta hoje 
um nível de atividade econô-
mica bem abaixo do de antes da 
crise financeira de 2008.

O banco britânico HSBC anun-
ciou que vai eliminar 14.000 
postos de trabalho até 2016 
como parte de um plano para 
ampliar o retorno aos acionis-
tas e adaptar o banco às regras 
regulatórias mais rígidas e ao 
cenário econômico mais difícil. 
Os cortes vão proporcionar uma 
economia de US$ 3 bilhões por 
ano e deixar o banco com cerca 
de 240.000 funcionários no 
mundo todo, segundo o HSBC. 

O Google lançou ontem um 
serviço de streaming de música, 
o Play Music All Access. Ao con-
trário de concorrentes, como 
o Spotify, ele não tem versão 
gratuita, e sim um plano único 
de US$ 9,99 mensais com os pri-
meiros 30 dias grátis. O Google 
também divulgou que há mais 
de 900 milhões de aparelhos 
móveis no mundo usando seu 
sistema operacional Android.

O ThyssenKrupp, conglome-
rado alemão, anunciou ontem 
prejuízo de cerca de US$ 845 
milhões no primeiro trimestre, 
12% superior ao do mesmo 
período de 2012. O resultado 
foi afetado em grande parte 
por uma baixa contábil de US$ 
883 milhões resultantes da 
reavaliação do valor das suas 
siderúrgicas no Brasil e nos EUA. 
A empresa está tentando vender 
esses ativos há um ano.

A confiança dos construtores 
de imóveis dos EUA atingiu 
em maio o nível mais alto dos 
últimos cinco anos, sinal que o 
mercado imobiliário continua 
guiando a recuperação econô-
mica do país. A NAHB, associação 
do setor, informou que o índice 
ficou em 44 pontos, ante 41 em 
abril. Acima de 50 pontos, ele 
indica que o mercado considera o 
cenário bom O índice está abaixo 
de 50 pontos desde abril de 2006.

A Berkshire Hathaway, holding 
do conhecido investidor Warren 
Buffett, informou aos regulado-
res que vendeu participações na 
fabricante de armamentos Gene-
ral Dynamics e na gigante de 
agronegócios ADM no primeiro 
trimestre. Por outro lado, a hol-
ding aumentou sua participação 
nas empresas IBM, Wells Fargo, 
DirecTV e Wal-Mart. 
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Stephen Fidler 
The Wall Street Journal 

A proposta da Comissão Euro-
peia de “reindustrializar a Euro-
pa” virou tema de debate entre 
empresários da região. A ideia 
é aumentar a participação da 
indústria na produção econô-
mica do continente, dos 15,6% 
de hoje para 20% até 2020.

Alguns executivos que partici-
param ontem da Cúpula Europeia 
de Negócios, porém, consideram 
a meta pouco mais que uma vaga 
esperança. Para eles, o verdadeiro 
desafio é evitar que a desindus-
trialização se intensifique.

O problema enfrentado pelo 
setor manufatureiro da Europa 
vai além do fato de que seus mer-
cados domésticos, como demons-
tram os dados econômicos desta 
semana, estão atolados na maior 
recessão desde a Segunda Guerra 
Mundial. O problema é que mui-
tas empresas estão sob fogo cru-
zado da concorrência.

Por um lado, a indústria euro-
peia é desafiada pelo setor manu-
fatureiro dos Estados Unidos, 
revitalizado pela queda dos cus-
tos de energia, graças em grande 
parte à exploração bem-sucedida 
de gás de xisto. Por outro, há os 
formidáveis exportadores chi-
neses, sustentados por crédito 
abundante e barato do governo 
e insumos de baixo custo.

As tensões comerciais entre a 
União Europeia e a China aumen-
taram nas últimas semanas com a 
decisão da Comissão Europeia, o 
braço executivo da UE, de impor 
tarifas pesadas sobre as impor-
tações de painéis solares chine-

ses e de fazer uma investigação 
antitruste das fornecedoras de 
equipamentos de rede Huawei 
Technologies Co. e ZTE Corp.

Embora exista um debate 
sobre a sensatez de se confron-
tar a China, alguns executivos 
pelo menos acreditam que, com 
o tempo, o país vai se tornar um 
concorrente mais convencional, 
uma vez que responda a pro-
cessos por concorrência desleal. 
Mas quando o assunto é energia, 
as empresas europeias se veem 
diante de um dilema real. Elas 
pagam preços que estão entre os 
mais elevados do mundo no setor 
e o mercado unificado de energia 
da UE — que, segundo seus defen-
sores, poderia dar um verdadei-
ro impulso à produtividade da 
Europa — é pouco mais que uma 
aspiração.

Ao mesmo tempo, os esforços 
do continente para reduzir as 
emissões de carbono são vistos 
mais como prejudiciais para a 
competitividade das empresas 

europeias. De acordo com a PBL, 
Agência de Avaliação Ambiental 
da Holanda, a UE foi responsá-
vel em 2011 por apenas 11% das 
emissões de dióxido de carbono,  
enquanto a China respondeu  
por 29% e os EUA, por 16%.

Apesar de parte da recente 
queda poder ser explicada pela 
recessão, alguns empresários 
argumentam que os números 
mostram que a UE pode fazer 
muito pouco para contribuir 
com novas reduções das emis-
sões de carbono. Os grandes 
ganhos estão em outras regiões.

De fato, eles dizem que os altos 
preços dos combustíveis estão 
incentivando o fechamento na 
Europa de usinas de intenso 
consumo energético — como 
a produção de aço e alumínio 
— substituídas por importações 
de indústrias no exterior que às 
vezes são menos eficientes em 
termos energéticos. Este pro-
cesso, conhecido como fuga 
de carbono, pode aumentar as 

emissões globais de carbono já 
que plantas eficientes na Europa 
estão sendo fechadas em favor 
de usinas menos eficientes em 
outras regiões. A confusa política 
da UE para a segurança energéti-
ca, emissões de carbono e fontes 
de energia renováveis tem gerado 
um aumento do consumo de car-
vão na Europa em detrimento do 
menos poluente gás natural, diz 
Helge Lund, diretor-presidente 
da norueguesa Statoil ASA.

Para alguns, a ideia de reindus-
trializar a Europa soa um tanto 
antiquada. Pascal Lamy, o líder 
em fim de mandato da Organiza-
ção Mundial do Comércio, disse 
durante a cúpula que os serviços 
estão cada vez mais incorporados 
na cadeia produtiva. “A linha que 
separa bens e serviços está cada 
vez mais tênue”, disse.

No entanto, alguns executivos 
salientam que as economias que 
protegeram sua base industrial, 
principalmente a Alemanha, são 
as que têm sido mais resistentes 
à recessão no continente. Cada 
emprego industrial sustenta 
dois no setor de serviços, diz Jür-
gen Thurmann, presidente da 
Business Europe, um grupo de 
lobby empresarial europeu.

A notícia não é de todo ruim. 
Leif Johansson, presidente do con-
selho da Ericsson e também da 
Mesa Redonda de Industrialistas 
Europeus, disse que as reformas 
econômicas em algumas partes 
do sul da Europa estão começan-
do a dar frutos. O receio menor 
de um colapso do euro também 
vai encorajar investimentos que 
vinham sendo adiados, disse.

(Colaborou Daniel Michaels.)

O risco da desindustrialização da Europa
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O WSJ perguntou a três especialistas se empresas 
deveriam ser obrigadas a ter proteções mínimas 
contra ataques às suas redes de computadores.

Empresas versus hackers

Evelyn M. Rusli
The Wall Street Journal

Quando o Facebook Inc. deci-
diu abrir o capital no ano passa-
do, gerar receita era um projeto 
secundário para a rede social.

Isso começou a mudar à medi-
da que os seus executivos  come-
çaram a se preocupar com o 
lento crescimento dos anúncios 
no site e a debandada de usuá-
rios para dispositivos móveis, 
onde a empresa não ganhava 
dinheiro.

Numa reunião em julho pas-
sado, quando a recém-lançada 
ação do Facebook estava des-
pencando, a direção da rede 
social concluiu que mais áreas 
da empresa tinham que contri-
buir para o crescimento.

O diretor-presidente, Mark 
Zuckerberg, e seus principais 
executivos, entre eles a diretora 
de operações, Sheryl Sandberg, e 
o diretor financeiro, David Eber-
sman, analisaram todo o negó-
cio do Facebook, produto por 
produto, grupo por grupo.

 “Tinha chegado a hora de [o 
faturamento] virar priorida-
de”, disse o vice-presidente de 
marketing,  David Fisher, que 
estava presente na reunião. 
“Mais líderes precisavam assu-
mir essa responsabilidade.”

Às vésperas do primeiro ani-
versário da oferta pública inicial 
de ações, no sábado, o modo de 
lidar com a receita surge como 
uma das grandes transformações 

do Facebook como empresa de 
capital aberto. Depois de ter pas-
sado oito anos concentrado em 
crescimento, o Facebook colocou 
a receita no alto de sua lista de 
prioridades e se reorganizou de 
modo que alguns de seus profis-
sionais mais capazes agora pas-
sam mais tempo criando estraté-
gias para aumentar as vendas.  

Antes da abertura de capital, 
o Facebook obtinha 85% de sua 
receita com anúncios em com-
putadores, na coluna à direita 
do seu site, e o resto vinha de 
pagamentos de empresas ali-
mentados pelas vendas de bens 
virtuais dos jogos da Zynga Inc.

Hoje, o Facebook está testando 
mais de dez maneiras diferen-
tes de gerar receita, como uma 
embrionária loja on-line e tari-
fas cobradas de usuários para 
enviar mensagens a pessoas fora 
da rede de contato deles. 

 O Facebook também ampliou 
seu negócio de publicidade, colo-
cando anúncios pela primeira 
vez em dispositivos móveis e no 
seu Feed de Notícias, e criando 
softwares especiais para celula-
res, como anúncios que promo-
vem instalações de aplicativos 
de terceiros. O Facebook desen-
volveu ainda produtos a que os 
anunciantes estavam acostuma-
dos, inclusive ferramentas que 
selecionam pessoas baseadas 
nos sites que elas visitam e no 
comportamento delas fora da 
internet. Além disso, gerentes de 
projetos e alguns engenheiros 

passaram a ter metas de receita.     
As mudanças ajudaram o Face-

book a faturar US$ 1,46 bilhão no 
trimestre mais recente com resul-
tados divulgados, 36% a mais que 
no mesmo período do ano ante-
rior. Um quarto da receita da 
empresa agora vem de anúncios 
em dispositivos móveis.

Mas nenhuma das iniciativas 
conseguiu empurrar a ação do 
Facebook de volta para a cotação 
da abertura de capital, de US$ 38. 
Ontem, a ação fechou a US$ 26,13, 
com queda de 1,8% no dia e 31% 
abaixo do preço de estreia.

A importância crescente de 
aumentar as vendas também 
pode prejudicar a experiência 
dos usuários — um ponto que 
não foi esquecido pelo líder do 
Facebook, que já disse repetidas 
vezes que a rede social não foi 
originalmente criada para ser 
uma empresa. Na conferência de 
resultados deste mês, Zuckerberg 
garantiu a investidores que o site 
“não tem percebido nenhum 
impacto significativo na satisfa-
ção [do usuário]”.

Alguns investidores disseram 
que estão animados com a nova 
atitude do Facebook com relação 
à receita. Mark Hawtin, gerente 
de uma carteira de quase US$ 
250 milhões do fundo GAM Star 
Technology, disse que comprou 
mais ações do Facebook recente-
mente por causa do lançamento 
de novos produtos e dos comen-
tários que Zuckerberg fez em 
setembro sobre seu foco na recei-

ta e nos dispositivos móveis.
Quando o Facebook abriu seu 

capital, a mensagem da empresa 
era “vamos focar no engajamen-
to e no crescimento da base de 
usuários e a receita será uma 
consequência”, disse Hawtin, 
acrescentando que o Facebook é 
uma das suas três maiores posi-
ções. “Depois da oferta de ações, 
a mensagem era que receita e 
celulares agora também são 
importantes.”

O novo interesse do Facebook 
na receita se desenvolveu de 
forma gradual, segundo entre-
vistas com executivos e outros 
empregados. A visão sobre a 
receita começou a mudar no 
começo de 2012,  principalmente 
depois da divulgação dos resul-
tados do quarto trimestre, que 
mostrou uma queda acentuada 
no crescimento do faturamento.

O Facebook correu para revi-
gorar suas aplicações móveis. A 
empresa lançou anúncios para 
celulares e tablets em março de 
2012 através do seu principal 
canal, o Feed de Notícias. Naque-
le momento, a publicidade, 
antes relegada ao canto direito 
do site, passou literalmente ao 
centro do produto.

Depois da última reunião 
entre Zuckerberg e sua equipe, 
na qual eles decidiram priori-
zar a receita, a empresa também 
começou a acelerar as mudanças. 
Segundo executivos, a decepcio-
nante abertura de capital foi um 
dos grandes motivadores.

Para Facebook, o importante 
agora é ganhar dinheiro
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