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Vale e Glencore
podem se unir
no Canadá

1.O Buscapé acusa o Goo-
gle desde de 2011 de bene-
ficiar os próprios produ-

tos –como o Google Shopping –
nos resultados de busca. As de-
núncias ganharam força com a
entrada da Microsoft, dona do
buscador Bing, na briga, que
acusa o Google de desestimular
os anunciantes brasileiros a
usar outros sistemas que não o
AdWords.

2.O Cade anunciou on-
tem a abertura de três
processos para investi-

gar o Google de suspeita de prá-
ticas anticompetitivas no mer-
cado. O órgão vai notificar o
Google na próxima semana pa-
ra que a gigante de buscas apre-
sente sua defesa. O caso vai pas-
sar por análise na Superinten-
dência do Cade e depois vai a
julgamento.

3.A Superintendência do
Cade vai analisar os pro-
cessos e decidir se serão

arquivados ou julgados. Se o
órgão considerar as denúncias
procedentes, os processos vão a
julgamento. Se for considerado
culpado, o Google terá de pagar
multa entre 0,1% e 20% do seu
faturamento bruto. Em caso de
reincidência, as multas serão
cobradas em dobro.

é o domínio do Google no setor de buscas; supostos benefícios a outras
empresas do grupo nos resultados acarretou abertura de investigação

Fernanda Guimarães

Representantes da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) e
do consórcio asiático sócio da
Namisa, formado pela trader ja-
ponesa Itochu e pelas siderúrgi-
cas JFE Steel, Kobe Steel e Nis-
shin Steel, Posco e China Steel,
reuniram-se ontem em Nova
York para discutir o futuro da
parceria na mina de minério de
ferro, na qual a companhia pre-
sidida por Benjamin Stein-
bruch possui 60%.

Segundo três fontes com co-
nhecimento no assunto, o Ito-
chu, líder do consórcio com
uma fatia de 22% na mina, tem
interesse em manter sua partici-
pação no negócio, enquanto as
siderúrgicas, nem tanto.

De acordo com uma das fon-
tes, o interesse das siderúrgicas
asiáticas na mina perdeu a mag-

nitude que tinha em 2008, ano
em que as empresas entraram
na Namisa. Na ocasião, o aperto
entre oferta e demanda no mer-
cado de minério de ferro era
maior que hoje e o movimento
de verticalização das siderúrgi-
cas era mais intenso.

Com o interesse maior da tra-
der japonesa, uma das alternati-
vas que está sendo estudada é a
possibilidade de a empresa ad-
quirir a fatia de 18% que as side-
rúrgica detêm juntas na Nami-
sa. No entanto, as fontes lem-
bram que, embora o Itochu
queira manter o investimento,
a empresa não aceita ter sua par-
ticipação diluída em uma even-
tual fusão da Namisa com Casa
de Pedra, outra mina da CSN. O
desejo da CSN de unir seus ati-
vos de mineração sob um único
guarda-chuva é antigo.

Nos Estados Unidos, as par-
tes tentam, em mais um encon-
tro, chegar a um acordo. Segun-
do uma das fontes, a CSN che-
gou a flexibilizar alguns pontos,
mas a questão sobre como fica-
rá as participações diante de
uma fusão das minas ainda está
aberta.

Em 2008, quando vendeu a
fatia da mina, a CSN recebeu do
consórcio asiático US$ 3,08 bi-
lhões por 40% da Namisa. No
acordo firmado na época, esta-
va prevista a possibilidade de o
consórcio exercer a opção de
venda (“put”), que pode ser usa-
da caso sejam descumpridas de-
terminadas obrigações.

O prazo para essa opção ter-
minou em julho, mas foi esten-
dido até o fim deste mês. Se a
parceria for desfeita, a CSN terá
que devolver o valor pago pelo
consórcio corrigido.

Além do impasse sobre o ru-
mo da mina, uma das principais
reclamações era em relação à
lentidão dos aportes e cresci-
mento da produção. O plano de
negócios da Namisa, apresenta-
do em 2008 para o consórcio

comprador, contemplava
uma expansão com meta de
comercialização de 38 mi-
lhões de toneladas a partir de
2013. Hoje a capacidade de
produção da mina está em 6
milhões de toneladas anuais.

Segundo uma fonte, ape-
sar das grandes dificuldades
que envolvem o tema, a ex-
pectativa é de que as partes
cheguem a um acordo. Isso
porque, na percepção da fon-
te, a CSN terá que apresentar
uma proposta que seja aceita
pelos asiáticos, já que não de-
seja realizar o pagamento pe-
los 40% da Namisa. Além dis-
so, a empresa quer que o con-
sórcio realize parte dos apor-
tes que serão necessários pa-
ra que a mina tenha sua capa-
cidade de produção elevada.

CSN se reúne com
sócios para discutir
acordo sobre Namisa As mineradoras Vale e Glenco-

re Xstrata retomaram negocia-
ções sobre uma possível parce-
ria em suas operações de níquel
na bacia de Sudbury, no Cana-
dá, em um esforço para cortar
custos em meio à retração dos
preços do metal, disseram fon-
tes com conhecimento sobre a
situação.

As discussões ainda estão em
um estágio inicial, mas reaviva-
ram esperanças de uma parce-
ria há muito debatida para Sud-
bury, com as empresas conside-
rando uma série de opções para
a suas operações de mineração
e processamento na área. Glen-
core Xstrata e Vale não quise-
ram comentar o assunto.

Dependendo dos detalhes de
um possível acordo, várias das
fontes disseram que uma parce-

ria pode significar uma econo-
mia substancial. Em 2006, uma
proposta de fusão entre a Fal-
conbridge e a Inco – então só-
cias da Sudbury, posteriormen-
te assumidas pela Xstrata e pela
Vale, respectivamente – espera-
va uma economia anual de US$
550 milhões.

As fontes disseram que as ne-
gociações recomeçaram após a
Glencore completar sua aquisi-
ção da Xstrata. As discussões já
progrediram em meio à pressão
sobre os preços causados pela
superoferta de minério.

As duas principais operado-
ras em Sudbury já travaram ne-
gociações sobre unir suas for-
ças em mais de uma ocasião,
tanto como Inco e Falconbrid-
ge e mais tarde como Vale e Xs-
trata. Analistas têm dito há mui-
to tempo que uma parceria fa-
ria sentido para as duas opera-
doras.

Colaboração. Há um evento
que facilitaria uma aproxima-
ção neste momento: a Vale vem
enfrentando dificuldades em
sua mina de níquel e cobalto de
Goro, na Nova Caledônia. As
boas experiências de coopera-
ção, como a vigente na mina Fra-
ser, da Xstrata, também pode fa-
cilitar as negociações.

Desde 2011, a Xstrata usa a in-
fraestrutura de sua mina Fraser
para extrair principalmente mi-
nério de cobre de reservas de
minério da Vale. O acordo é váli-
do por dez anos. / REUTERS

● O Cade deve notificar o Google
sobre os processos na próxima
semana. A empresa terá então
30 dias para apresentar sua defe-
sa – prazo que pode ser dobrado
caso o Google apresente advoga-
dos diferentes de defesa para o
escritório brasileiro e o interna-
cional, uma vez que os proces-
sos incluem não apenas o escritó-
rio nacional da empresa, mas
também o internacional.

O caso será analisado e, ao
final, a Superintendência deve
emitir um parecer sobre a conde-
nação ou arquivamento dos pro-
cessos. Na sequência, vai para
julgamento final no Tribunal do
Cade. Se o órgão considerar o
Google culpado, a empresa pode-
rá pagar multa entre 0,1% a 20%
do valor total do seu faturamen-
to. “Não há como prever um pra-
zo para solução porque varia de
acordo com cada processo. De-
pende do quanto será necessário
aprofundar a investigação”, afir-
mou o superintendente adjunto
do Cade, Eduardo Frade.

99%

PRESTE ATENÇÃO

Cade vai apurar
denúncias contra
buscas do Google
Conselho investigará queixas do Buscapé e da Microsoft de que o
site de busca estaria beneficiando os próprios produtos e serviços
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Empresa quer evitar que
consórcio dono de 40%
da mina exerça opção de
venda e cobre devolução
do valor pago na compra

Buscador tem
30 dias para
apresentar defesa

Denúncia. Resultados do Google privilegiariam patrocínio e não relevância, diz concorrente

Acordo. CSN recebeu US$ 3 bilhões por 40% da Namisa

● Característica

Ligia Aguilhar

A briga do Buscapé e da Micro-
soft contra o Google, acusado
de beneficiar os próprios pro-
dutos e serviços nos resulta-
dos de suas buscas em detri-
mento dos concorrentes, ga-
nhou um novo capítulo on-
tem, quando o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) instaurou três
processos administrativos pa-
ra apurar a suspeita de práti-
cas anticompetitivas contra o
Google Inc. e o Google Brasil.

As investigações foram moti-
vadas por queixas da E-Com-
merce Media Group, dona dos
sites Buscapé e Bondfaro, e da
Microsoft, criadora do Bing.

Em entrevista ao Estado no
últimodomingo, Romero Rodri-
gues, cofundador da empresa
de comparação de preços, de-
fendeu a neutralidade de busca
para garantir que todo conteú-
do na internet seja tratado da
mesma forma pelos buscado-
res. “Se você tem neutralidade
de rede, mas não tem neutrali-
dade de busca, o cenário final
pode ser pior do que se não hou-
vesse neutralidade de rede.”

O Cade vai apurar se o Goo-
gle estaria privilegiando seus si-
tes no processo de busca – co-
mo o agregador de e-commerce
Google Shopping – em detri-
mento de sites concorrentes co-
mo o Buscapé e o Bondfaro, e
diminuindo o espaço da chama-
da busca orgânica, que mostra
resultados pela relevância, em
prol da busca patrocinada paga.

Também vai apurar a prática
denominada “scraping”, pela
qual o Google obteria conteúdo
concorrencialmente relevante
de comparadores de preços ri-
vais para uso no Google Shop-
ping, ao mesmo tempo em que

impediria os concorrentes de fa-
zer o mesmo. Supostas restri-
ções anticompetitivas do con-
trato de prestação de serviços
da plataforma de publicidade
online do Google, a AdWords,
serão investigadas.

O Cade afirmou em nota que,
se as denúncias foram compro-
vadas, “resultariam em obstácu-
los a inovações, menos opções
de empresas, produtos e servi-
ços aos usuários e, eventual-
mente, impactos nos preços de
produtos e serviços ofertados
aos consumidores online”. Esti-
ma-se que o Google domina

99% do segmento de buscas.
O Buscapé fez a primeira de-

núncia contra o Google em
2011, com queixa formal à Secre-
taria de Direito Econômico
(SDE), do Ministério da Justi-
ça, e ao Cade. “O Buscapé nun-
ca deixou de trazer denúncias
com novas características con-
tra o concorrente. Desde então,
analisamos essas denúncias e
coletamos evidência e indícios
para abrir os três processos”,
diz o superintendente adjunto
do Cade, Eduardo Frade.

Dentro do Buscapé, a investi-
gação anunciada pelo Cade foi
comemorada com cautela. A
empresa divulgou por meio de
nota que “reitera a importância
do estabelecimento de um am-
biente de negócios transparen-
te e justo para todos os competi-
dores, garantindo que o poder
de decisão continue com a par-
te mais interessada neste pro-
cesso, os consumidores”.

Já a Microsoft Brasil divulgou
nota informando que fez suas
denúncias “à luz dos esforços
contínuos do Google para res-
tringir anunciantes de transferi-
rem facilmente dados de sua
própria titularidade para geren-
ciar campanhas publicitárias de
busca online para plataformas
concorrentes”.

Segundo a empresa, a prática
“torna muito mais difícil a com-
paração do desempenho das
campanhas publicitárias entre
as múltiplas plataformas, au-
menta os custos e desestimula
os anunciantes brasileiros a
usar quaisquer outros sistemas
que não o Google AdWords”.

Procurado, o Google infor-
mou, em nota, que vai trabalhar
em conjunto com o Cade para
endereçar todas as dúvidas e
preocupações. “Governos e tri-
bunais de Justiça em vários paí-
ses, inclusive no Brasil, já exami-
naram essas questões e não en-
contraram violações das leis vi-
gentes”, disse a empresa.

60 km
de comprimento é a
extensão da bacia conhecida
como Sudbury, localizada
no Canadá. A exploração
de níquel na região foi
assumida pela Xstrata
e pela Vale
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 out. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




