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INTERNACIONAL

REGIONAL

A AB Inbev, maior cervejaria 
do mundo, anunciou planos 
para negociar ações na bolsa 
do México nos próximos meses, 
embora não tenha revelado datas 
ou dados financeiros. A empresa 
divulgou ontem que teve um 
lucro de US$ 7,96 bilhões no 
segundo trimestre.

A Satélites Mexicanos infor-
mou que fechou acordo para 
ser adquirida pela operadora de 
satélites Eutelsat, da França, por 
US$ 831 milhões, além de dívida.

A Colômbia denunciou que 
vários blocos marítimos de 
exploração de petróleo que o 
governo da Nicarágua quer lici-
tar estão em partes do Mar do 
Caribe que pertence à Colômbia 
ou a outros países. Manágua não 
comentou imediatamente o caso.

A Buenaventura, mineradora 
peruana, planeja reduzir seus 
gastos no projeto de cobre e 
ouro Minas Conga, no qual tem 
uma fatia de 43,7%, como parte 
de uma estratégia para reduzir 
custos em meio a uma queda nos 
preços dos metais. A previsão é 
que a Minas Conga, um projeto 
de US$ 5 bilhões, produza até 
680.000 onças de ouro e 107.000 
toneladas de cobre por ano.

Correção e Amplificação

O banco americano J.P. Morgan 
pagou uma multa de US$ 410 
milhões aos reguladores dos 
EUA como parte de um acordo 
para resolver acusações de que 
manipulou mercados de eletri-
cidade. Nota ontem nesta seção 
disse, erroneamente, que o 
acordo foi feito na Justiça. 

Summers suaviza opinião sobre política monetária do Fed
 Jon Hilsenrath
The Wall Street Journal

Lawrence Summers, um dos 
principais candidatos a ser o 
próximo presidente do Federal 
Reserve, o banco central ame-
ricano, provavelmente não vai 
cancelar de imediato a política 
de relaxamento monetário ado-
tada por Ben Bernanke, caso seja 
nomeado.

Uma leitura atenta de seus arti-
gos e palestras, além de conver-
sas com pessoas familiarizadas 
com seu modo de pensar e uma 
entrevista em junho mostram 
que Summers tem sido cético 
quanto aos benefícios dos enor-
mes programas de aquisição de 
títulos do Fed, conhecidos como 
“flexibilização quantitativa”; 
mas ele também já disse que vê 
poucos efeitos colaterais nocivos 
gerados pelos programas.

As opiniões de Summers atra-
em grande interesse, tanto em 
Washington como em Wall 
Street, pois o próximo presiden-
te do Fed provavelmente terá 
que administrar o encerramen-
to dessas políticas de dinheiro 
extraordinariamente fácil, des-
tinadas a estimular a economia. 

Os investidores têm dado sinais 
de insegurança quando há qual-
quer menção de que o Fed dará 
um fim à compra de títulos. 

Analisando as declarações vê-
se que tanto Summers como sua 
principal rival para a nomeação, 
Janet Yellen, a vice-presiden-
te do banco, já disseram que o 
governo, de modo geral, deve-
ria agir mais para dar apoio à 
debilitada economia do país. 
Summers tem defendido publi-
camente a necessidade de mais 
gastos federais, especialmente 
em infraestrutura, para impul-
sionar o crescimento. Sua opi-
nião sobre política monetária é 
mais sutil.

Em abril, num encontro pri-
vado de investidores promovido 
pela Drobny Global Advisors, 
um grupo de consultoria de 
investimento, Summers disse: 
“Há menos eficácia na flexibi-
lização quantitativa do que se 
supõe”, de acordo com notas da 
reunião examinadas pelo The 
Wall Street Journal.

Mas Summers acrescentou: “O 
corolário disso é que se a flexi-
bilização não tiver um grande 
efeito sobre a demanda, tam-
bém não terá um grande efeito 

sobre a inflação. Portanto, esse 
não é um argumento convincen-
te contra a política”. 

As autoridades do Fed conclu-
íram ontem uma reunião de dois 
dias, indicando que continuará 
o programa de compras mensais 
de títulos de dívida de US$ 85 
bilhões, já que a economia ame-
ricana se expandiu de maneira 
modesta no primeiro semestre.

Andres Drobny, diretor da 
firma de consultoria, disse numa 
entrevista ao WSJ que Summers 
indicou acreditar que um estímu-

lo baseado em impostos e gastos 
teria mais impacto sobre a econo-
mia do que a política monetária, 
uma vez que as taxas de juros já 
estão baixíssimas. “Foi uma visão 
keynesiana muito tradicional da 
política monetária”, disse Drob-
ny, referindo-se à teoria econô-
mica de Keynes sobre o papel do 
governo para estimular a deman-
da em períodos de recessão.

Essas opiniões fazem eco às de 
Bernanke e outras autoridades do 
Fed, que argumentam que, embo-
ra os benefícios do programa de 

compra de títulos possam não ser 
grandes, os custos são pequenos 
e administráveis. Bernanke tam-
bém pediu que o Congresso e a 
Casa Branca evitem aumentos de 
impostos no curto prazo e cortes 
de gastos que prejudicariam o 
crescimento econômico.

As declarações públicas de 
Summers também sugerem que 
ele iria apoiar o compromisso 
do Fed de manter baixo o juro de 
curto prazo até que o desempre-
go caia para 6,5% ou menos.

A disputa para comandar o Fed 
se aqueceu nas últimas semanas. 
O mandato de Bernanke termi-
na em janeiro, e acredita-se que 
ele não esteja interessado em 
continuar. O presidente Barack 
Obama disse que reduziu a lista 
de candidatos ao cargo, embora 
a Casa Branca tenha anunciado 
na semana passada que a deci-
são só virá por volta de setem-
bro ou outubro, no mínimo. 
Os republicanos têm suscitado 
dúvidas quanto aos candidatos, 
em parte porque temem que a 
inclinação dos democratas pelo 
estímulo financeiro causa infla-
ção e bolhas de ativos.

Em seu mandato como secre-
tário do Tesouro no governo de 

Bill Clinton e mais recentemen-
te como conselheiro de políti-
ca econômica da Casa Branca,
Summers evitou, de modo geral,
fazer comentários públicos sobre
o Fed, como é o costume. Desde
que voltou em 2011 a ensinar na
Universidade  Harvard, de onde já
foi presidente, ele ocasionalmen-
te falou e escreveu sobre o Fed.

Summers é próximo de auto-
ridades da Casa Branca, que
o veem como um economista
inteligente com estatura global
e experiência em crises financei-
ras, devido aos seus mandatos 
anteriores em distintos cargos
no governo. Um grupo de sena-
dores democratas apoiou Yellen,
que tem um longo histórico no
Fed e seria a primeira mulher a
assumir o cargo econômico mais
importante do país.

Ontem, em reunião a portas
fechadas com deputados demo-
cratas, Obama defendeu Sum-
mers diante de preocupações em
relação a sua nomiação, segun-
do pessoas que participaram do
encontro. O presidente também
citou como candidatos Yellen e
Donald Kohn, ex-vice-presidente
do Fed, e disse ainda que não está
próximo de tomar uma decisão. 

Amir Efrati
The Wall Street Journal

Em 2011, Larry Page, um dos 
fundadores e diretor-presidente 
do Google Inc., pediu a execu-
tivos da empresa que criassem 
uma nova ferramenta de priva-
cidade, simplificada, que funcio-
naria como uma escala móvel. 
Ela permitiria ao usuário definir 
qual o nível de informações a 
seu respeito — mínimo, médio 
ou máximo — que autoriza ser 
coletado em todos os serviços do 
Google, e também até que ponto 
as informações seriam protegi-
das para não serem visualizadas 
por outros usuários.

Depois de muita disputa e 
muitas tentativas de construir a 
ferramenta, semelhante a uma 
agulha num visor cujos três pon-
tos principais foram apelida-
dos de “kitten”(gatinho), “cat” 
(gato) e “tiger” (tigre), a ideia foi 
abandonada no ano passado, 
segundo pessoas a par do assun-
to. Como o Google tem muitos 
serviços de internet que funcio-
nam de maneiras diferentes, os 
executivos acharam impossível 
reduzir os controles de privaci-
dade a um número tão reduzido 
de categorias, disseram essas 
pessoas. Elas acrescentaram que 
além disso, permitir que as pes-
soas escolhessem a configuração 
de proteção máxima, a chamada 
“opção paranoia”, iria contra os 
esforços mais recentes do Goo-
gle para que mais usuários com-
partilhem suas informações pes-
soais na rede social Google+.

As empresas de tecnologia cos-
tumam afirmar que se preocupam 
com a privacidade dos usuários 
e procuram protegê-los contra 
intrusões injustificadas do gover-
no; no entanto, elas estão cole-
tando e analisando volumes cada 
vez maiores de dados de usuários, 
e lucrando com isso. Para a maio-
ria dos internautas, vale a pena 
fornecer dados pessoais em troca 
dos serviços de internet. Outros 
não desejam que sua vida on-line 
seja rastreada e analisada.

A abrangência da coleta de 
informações do Google sobre os 
usuários de internet rivaliza com 
a de qualquer entidade, governo 
ou empresa. O gigante das bus-
cas e anúncios na internet conti-
nua a expandir sua coleta e aná-
lise de dados, transformando 
sua missão de indexar o mundo 
todo, com seus habitantes e 
seus interesses, em um negócio 
de publicidade de uns US$ 50 
bilhões anuais. Os executivos 
do Google também mantêm em 
segredo boa parte das suas prá-
ticas internas de manipulação 
de dados, temendo que discu-
tir temas relativos à privacida-
de possa prejudicar a empresa 

junto aos consumidores, segun-
do pessoas que trabalharam na 
área de privacidade do Google.

Mas há sinais de que está 
aumentando a pressão sobre o 
Google para que calibre a ênfase 
dada à privacidade do usuário. 
Prejudicados por alguns erros 
cometidos no passado relativos 
à privacidade, erros que geraram 
uma polêmica mundial, e agora 
sob supervisão regulatória mais 
estrita nos Estados Unidos e na 
Europa, os executivos estão envol-
vidos em amplos debates inter-
nos e, em alguns casos, atrasando 
o lançamento de produtos para 
atender às preocupações com a 
privacidade, segundo pessoas a 
par do assunto.

Eric Grosse, diretor do Google 
para engenharia de segurança e 
privacidade, disse numa entre-
vista que a empresa se preocupa 
profundamente em proteger as 
informações pessoais dos usuá-
rios e tenta ser “o mais franca e 
aberta possível” sobre a forma 
como funcionam todos os intrin-
cados mecanismos da internet.

A cada hora, um usuário ativo 
do Google pode gerar cente-
nas ou milhares de “eventos” de 
dados que o Google armazena 
em seus computadores, disseram 
pessoas a par desse processo.

Esses eventos incluem as oca-
siões em que as pessoas usam 

toda a gama de serviços do Goo-
gle, que há muito coletam infor-
mações sobre as buscas que os 
usuários fazem privadamente 
na web. Incluem-se também os 
vídeos que as pessoas assistem no 
YouTube, site que recebe mais de 
um bilhão de visitantes por mês; 
os telefonemas que dão por meio 
do Google Voice ou a partir de 
quase um bilhão de smartphones 
com o sistema Android, do Goo-
gle; e os torpedos que enviam via 
telefones Android e os e-mails 
via Gmail, que tem mais de 425 
milhões de usuários.

Se um usuário se registra para 
usar o Gmail e outros serviços, 
do Google, as informações cole-
tadas aumentam e ficam vincu-
ladas ao nome associado à conta. 
O Google pode então coletar 
informações sobre os endere-
ços dos sites que a pessoa visita 
depois de pesquisar no Google.

Mas mesmo que a pessoa visite 
os sites sem antes procurá-los no 
Google, a empresa pode coletar 
muitos endereços de sites visita-
dos por meio do seu navegador 
Chrome, ou ainda se o site visita-
do for um dos milhões que têm 
instalados programas do Goo-
gle, tais como o botão “+ 1”.

Os telefones baseados no sis-
tema operacional Android e os 
Mapas Google podem coletar 
informações sobre a localização 

da pessoa ao longo do tempo. O
Google também possui informa-
ções de cartão de crédito de mais
de 200 milhões de proprietários
de aparelhos com Android que
já fizeram compras de aplica-
tivos móveis, músicas ou livros
em formato digital, disse uma
pessoa a par do assunto.

O Google não possui tantas
informações relacionadas às pes-
soas pelo nome, individualmen-
te, como tem o Facebook Inc.,
segundo alguns ex-funcionários
do Google. (O Facebook anunciou
que tem mais de 1,15 bilhão de
usuários mensais ativos, embora
a rede social tenha um número 
menor de funções e, portanto,
capture menos tipos de dados
que o Google.) Mas o Google vem
estimulando os visitantes do site a
usar serviços como sua rede social 
Google+, procurando assim recu-
perar o atraso nessa frente.

A empresa continua tentando
aprender mais sobre cada usuá-
rio individualmente, para poder
prestar serviços personaliza-
dos. Um deles é o Google Now,
que tenta fornecer informações
antes mesmo que a pessoa as
procure, como, por exemplo,
enviando alertas sobre as con-
dições do trânsito antes de uma
reunião agendada.

Expressa em 2.200 palavras,
a política de privacidade do
Google coloca poucas restrições
quanto ao que pode coletar ou
utilizar. Mais do que a maioria
das empresas similares, o Google
tem mostrado disposição para
revelar aos usuários algumas das 
informações que já coletou sobre
eles, recurso que se pode acessar
por meio das contas do Google ou
das configurações de privacidade.
(Muito poucos internautas usam
de fato essas ferramentas, segun-
do pessoas a par dessa utilização.)
O Google também disponibiliza
ao usuário uma lista de informa-
ções utilizadas para lhe direcio-
nar anúncios, com base nos sites
que o Google sabe que ele visitou
e as informações que forneceu
aos serviços do Google. As pesso-
as têm a opção de impedir que o
Google direcione anúncios para
elas baseados nesses dados.

  Mas análises mais estritas de
questões de privacidade e atra-
sos nos lançamento são mais
comuns agora, dizem pessoas a
par do assunto. Criar o Google
Now, um serviço para disposi-
tivos móveis que começou a ser
desenvolvido em 2011 e lança-
do em 2012, foi um drama, disse
uma pessoa familiarizada com
o processo. A equipe do Google
Now teve que obter amplas per-
missões para conseguir dados
vindos de diferentes grupos de
produtos, como o Gmail e Goo-
gle Search, disse a pessoa.

Proteger usuário sem afetar 
lucros é desafio para Google

CARTEIRA

YOUTUBE

O Google compila dados
suficientes para traçar um 
perfil completo do usuário, e a 
informação está toda no painel 
de controle do google.com. Eis as 
coisas que o repórter do WSJ 
Tom Gara descobriu 
por conta própria.

Os vídeos que o 
Tom assistiu, em 
ordem
cronológica,
inclusive uma 
série sobre 
canoagem que 
ele viu em 
junho.

GOOGLE 
PLAY

SENHAS

Número de senhas de 
sites salvas no navegador 
Google Chrome.

Cartões de crédito (dois 
vencidos) salvos no Google 

Wallet, mais dois endereços de 
entrega e 13 compras feitas 

desde junho de 2009.

APARELHOS
ANDROID

O Google conhece todos os 
celulares Android sincronizados 

do Tom, inclusive um Nexus S 
antigo que ele deu para sua mãe.

DOCUMENTOS

Documentos que o Tom criou, 
mais 115 que ele abriu e que 
pertencem a outras pessoas.

Gráfico por 
Alberto Cervantes/

The Wall Street Journal

O que
o Google sabe

TOM GARA 

GMAIL

134.966
Todos os e-mails do Tom desde que
ele abriu uma conta Gmail em 2004. 
O Google também armazena seus 
6.147 bate-papos.

BUSCAS NO GOOGLE

64.019

3

3

855

35

117

O Google acha que Tom 
faz a maioria de suas 
buscas por volta de 

8h da manhã, horário 
dos EUA, o que 

talvez seja afetado 
por anos passados 

fora do país. 

CONTATOS

2.702

9.220

O Google sabe as pessoas para 
quem o Tom mais escreve. 

Em primeiro, está um 
amigo dele no Egito.

Este é o número de apps 
que o Tom baixou da loja 
do Google.

LOCALIZAÇÃO
Willunga, 
Austrália
Devido a um bug 
desconhecido, o Google 
baseia a localização do Tom 
num celular Android antigo 
que ele deu à sua mãe, que 
mora na Austrália.

Larry Summers é um forte candidato para assumir a liderança do BC dos EUA

BLOOMBERG NEWS

A economia americana se 
expandiu à uma taxa anualizada 
de 1,7% no segundo trimestre, 
segundo dados divulgados pelo  
governo ontem. O crescimento 
do PIB foi ligeiramente maior 
que o esperado, impulsionado 
principalmente por um aumento 
nos gastos das empresas e consu-
midores e uma melhora no mer-
cado de imóveis residenciais.

A Dell recusou a proposta que 
seu fundador, Michael Dell, e a 
firma Silver Lake fizeram para 
mudar as regras de voto de acio-
nistas para sua oferta de compra 
da fabricante americana de 
PCs em troca de um pequeno 
aumento no valor por ação. O 
comitê da Dell que lida com a 
oferta propôs, em vez disso, alte-
rar a data de registro para per-
mitir que acionistas mais recen-
tes participem da votação, que 
já foi adiada duas vezes por falta 
de quórum e está novamente 
agendada para sexta-feira.

O CreditSuisse, banco da Suíça, 
está negociando a venda da sua 
unidade de private equity, que 
gerencia uma carteira de cerca 
de US$ 20 bilhões, para o fundo 
americano Grosvenor, disseram 
pessoas a par do assunto. O 
CreditSuisse está se adaptando a 
regras mais rígidas para geren-
ciamento de capital e riscos.

A montadora francesa Peugeot 
divulgou ontem um prejuízo de 
US$ 565 milhões no primeiro 
semestre, 48% menor que o 
do mesmo período de 2012. 
A empresa, cujas vendas na 
Europa caíram 13% no semestre 
diante da baixa demanda por 
automóveis na região, afirmou 
que a redução no prejuízo é um 
sinal de que sua reestruturação 
começa a dar resultado e que 
espera ser capaz de diminuir 
substancialmente a hemorragia 
no seu caixa até 2014.

A Siemens, conglomerado 
industrial alemão, divulgou que 
nomeou seu diretor financeiro 
Joe Kaeser como o novo diretor-
presidente. Kaeser substitui Peter 
Löscher, que estava sob pressão 
de acionistas insatisfeitos com 
o desempenho da empresa. A 
Siemens afirmou que a saída de 
Löscher foi de “comum acordo”. 

O resgate da Grécia por credo-
res internacionais enfrentará 
um déficit de cerca de US$ 14,6 
bilhões até 2015, informou o FMI, 
observando que a soma pode 
aumentar se as estimativas de 
crescimento do país não se cum-
prirem ou se Atenas não conse-
guir gerar receita suficiente com 
privatizações. Isso pode significar 
que a Grécia necessitará de mais 
ajuda para evitar uma moratória. 

A ação do Facebook chegou a atingir US$ 38 on-
tem, seu preço na abertura de capital, impulsion-
ada pelo aumento da receita com publicidade.

A reação do Facebook 
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