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Empresas

Patrick Barta e John W. Miller
The Wall Street Journal,  
de Ningde, China

O preço do níquel, metal usado 
na fabricação de aço inoxidável 
para coisas que vão de panelas a 
cordas de guitarra, disparou em 
2007 para mais de US$ 50.000 
a tonelada, comparado com 
menos de US$ 10.000 apenas 
alguns anos antes.

Como grande parte da produ-
ção de níquel é controlada por 
firmas ocidentais, a alta deixou a 
pujante economia da China par-
ticularmente vulnerável — até 
que algumas siderúrgicas do país 
descobriram como produzir um 
“ferro-gusa de níquel” de menor 
grau, gerando uma enorme ofer-
ta de metal barato.

A inovação derrubou os pre-
ços do níquel para menos de US$ 
14.000 a tonelada e transformou 
a China num dos principais pro-
dutores do metal no mundo. 
O país agora produz mais de 
400.000 toneladas de ferro-gusa 
de níquel por ano, o equivalente 
a 20% da demanda mundial.

Os economistas alertaram por 
anos que a crescente demanda da 
China e outros mercados emer-
gentes por recursos naturais 
superaria a oferta, provocando 
escassez de bens como níquel, 
carvão, cobre e milho. Mas um 
período notável de inovação e 
investimento produziu um qua-
dro diferente. A expansão da ofer-
ta ajudou a moderar os preços das 
commodities nos últimos doze 
meses, após dez anos de aumento 
da demanda da China terem leva-
do muitos preços à estratosfera.

O índice do Fundo Monetário 
Internacional que reúne todos 
os preços das commodities caiu 
cerca de 12% desde picos recentes. 
Ele tinha quase triplicado entre 
2000 e 2011. O preço do cobre 
recuou 28% desde que atingiu 
um recorde, em 2011, enquanto 
o do carvão mineral caiu mais da 
metade ante seu pico de 2008.

A queda de preços é também 
resultado de uma demanda 

mais fraca, especialmente devi-
do à desaceleração da economia 
chinesa. E os preços de muitas 
commodities, como o petróleo, 
permanecem muito acima de sua 
média de 10 ou 15 anos atrás.

Mas o panorama global da 
oferta é o melhor em anos. “A 
escassez sempre induz algum 
tipo de inovação”, diz David 
Jacks, um professor da Universi-
dade Simon Fraser, no Canadá, 
que estudou os ciclos de com-
modities no século passado.

A inovação mais conhecida se 
deu na indústria petrolífera com 
o chamado fraturamento hidráu-
lico, ou “fracking”, uma técnica 
de injeção de água e outros mate-
riais em rochas que possibilitou o 
boom da exploração de petróleo 
e gás de xisto. Na agricultura, os 
produtores estão tendo aces-
so a mais terra arável e usando 
sementes híbridas que permitem 
uma produtividade maior.

No setor de mineração, 
empresas agora usam brocas de 
diamante para alcançar maiores 
profundidades. Empresas que 
misturam produtos químicos 
com minerais para criar metais 
desejados hoje extraem mais 
material do que nunca de depó-
sitos de menor grau de pureza.

E muitos projetos que foram 
financiados anos atrás — incluin-
do minas novas ou ampliadas de 
cobre, prata e níquel — já come-
çaram a produzir.

Com tudo isso, a produção dos 
principais metais quase dobrou 
ou triplicou ao longo dos últimos 
20 anos, segundo a Agência de 
Pesquisa Geológica dos Estados 
Unidos e outras organizações. 
Entre 2000 e 2012, a produção 
de alumínio aumentou de 24,7 
milhões de toneladas para 45,7 
milhões, segundo a consultoria 
Raw Materials Group, de Estocol-
mo. A produção de minério de 
ferro foi de 975 milhões de tone-
ladas para 2 bilhões no período.
A produção mundial de milho, 
por sua vez, aumentou em cerca 
de 270 milhões de toneladas ao 
longo dos últimos dez anos, de 

acordo com a Organização das 
Nações Unidas.

Todo esse incremento com 
frequência se dá com custos 
ambientais, como poluição, 
desmatamento e contaminação 
da água por produtos quími-
cos. Ainda não está claro como 
o mundo poderá sustentar os 
ganhos na produção de commo-
dities necessários para atender a 
demanda futura. O consumo per 
capita de energia e outros recur-
sos na China continua menor 
que no Ocidente e deve subir à 
medida que a economia chinesa 
cresce. Muitas fontes de minerais 
mais fáceis de explorar foram 
esgotadas, o que deve aumentar 
os custos de produção no futuro.

Mas as inovações dos últi-
mos dez anos mostram como 
os sinais do mercado ajudam a 
criar nova oferta.

A produção de níquel da China 
é um dos exemplos mais drásti-
cos dessa nova tendência. No 
início de 2000, os preços estavam 
abaixo de US$ 10.000 a tonelada. 
Aí a economia da China decolou, 
criando uma nova demanda para 
o aço inoxidável, que exige níquel 

e ferro. Os preços do níquel ultra-
passaram US$ 51.000 a tonelada 
em meados de 2007.

A maior parte da produção 
mundial de níquel na época era 
dominada por empresas como a 
Vale, a BHP Billiton Ltd. e a MMC 
Norilsk Nickel. E a maior parte 
do metal vinha dos chamados 
depósitos de sulfeto em regiões 
como Canadá e Rússia, onde as 
minas estavam se esgotando.

Havia uma abundância de 
depósitos de laterita na Indoné-
sia e outros lugares. Ela podia ser 
refinada em ferro-gusa de níquel, 
que contém uma porção relativa-
mente pequena de níquel, geral-
mente inferior a 15%, misturado 
com ferro. Mas seu processamen-
to demandava muita energia e 
era muito poluente.

Analistas calculavam em pelo 
menos US$ 20.000 o custo de 
produzir uma tonelada de ferro-
gusa de níquel, mais que o dobro 
do preço de mercado do níquel 
no início dos anos 2000.

Quando o preço do níquel 
subiu, a China identificou uma 
vantagem competitiva: ela ainda 
tinha dezenas de altos-fornos 

velhos e ineficientes. Com  ajus-
tes, eles poderiam refinar miné-
rio laterítico para produzir ferro-
gusa de níquel. Com a alta dos
preços, o ferro-gusa de níquel se
tornou economicamente viável
e fornos em toda a costa leste da
China foram acionados.

A Tsingshan Holding Group,
uma das maiores produtoras de
aço inoxidável da China, precisa-
va de muito níquel. Ela começou
a testar fornos elétricos rotati-
vos, que usam menos energia do
que altos-fornos e podem extrair
mais níquel do minério de ferro.
O processo deu certo, reduzindo 
o consumo de eletricidade em
até 40%, segundo sua subsidiária
em Xangai. A Tsingshan agora
produz ferro-gusa de níquel com
11% de níquel, informa a firma,
ante 2% ou menos quando usava
as velhas técnicas. Ela afirma que
hoje recebe cerca de metade do
níquel que precisa da sua própria
produção de ferro-gusa.

Os avanços da Tsingshan
foram replicados em toda a
China. Como a tecnologia de
ferro-gusa de níquel melho-
rou, dizem os analistas, o custo 
de processamento caiu até US$
12.500 por tonelada.

Isso “certamente destruiu o
mundo” do níquel tradicional,
disse Jim Lennon, consultor do
australiano Macquarie Bank,
acrescentando que a oferta
poderia voltar a cair no futuro.

Enquanto isso, as minerado-
ras ocidentais lutam para lidar
com a nova disponibilidade do 
produto no mercado. Analistas
estimam que até 40% da indús-
tria de mineração de níquel está
perdendo dinheiro hoje.

Ivan Glasenberg, diretor-presi-
dente da Glencore-Xstrata, quar-
ta maior produtora de níquel do
mundo, disse no início do ano que
estava pessimista sobre o preço
do metal. Em outubro, a empresa
anunciou que fecharia uma mina
na República Dominicana, por
causa da queda dos preços.

(Colaboraram Yue Li e James T.
Areddy.)

Inovação e investimentos desfazem 
bolhas globais de commoditiesA EADS, holding europeia do 

setor aeroespacial, informou que 
vai cortar 5.800 empregos até 
2016, incluindo administrativos, 
nas áreas de defesa e espaço da 
sua controlada Airbus, que serão 
combinadas numa única uni-
dade. A EADS, que passará a se 
chamar Airbus em 2014, afirmou 
que os cortes são um ajuste à 
queda da demanda no setor.

Os negócios de commodities 
físicas do J.P. Morgan, que 
incluem oito divisões que vão 
de ativos de petróleo a armaze-
nagem de metais, atraíram mais 
um interessado, uma parceria 
entre a firma de private-equity 
KKR e a trading Castleton Com-
modities, segundo fontes a par 
do tema. As operações foram 
avaliadas em US$ 3,3 bilhões e 
já receberam cerca de 20 ofertas 
iniciais por partes ou o total da 
carteira. O J.P. Morgan e outros 
bancos dos EUA estão vendendo 
ativos de commodities físicas por 
pressão de reguladores.

O McDonald’s divulgou que as 
vendas de suas lojas abertas há 
mais de um ano subiram 0,5% em 
novembro ante o mesmo mês de 
2012.  Uma alta de 1,9% nas ven-
das da Europa compensou uma 
queda de 0,8% nos EUA. A maior 
rede de fast-food do mundo vem 
investindo em opções de comida 
mais barata em vários mercados 
devido à fraqueza da economia, 
que tem levado as pessoas a cor-
tar despesas com restaurantes. 

A rede hoteleira Hilton anteci-
pou em um dia o cronograma 
de sua abertura de capital. A 
precificação das ações deve 
agora ocorrer amanhã após o 
fechamento do mercado, com 
as ações começando a ser nego-
ciadas na bolsa americana na 
quinta-feira. A decisão reflete a 
alta procura pelas ações, numa 
oferta pública que pode arreca-
dar até US$ 2,7 bilhões.

 A Sysco, distribuidora de ali-
mentos dos EUA, anunciou a 
compra da também americana 
US Foods por US$ 3,5 bilhões 
em ações e dinheiro, aquisição 
que vai criar uma gigante de 
US$ 65 bilhões em receita anual 
com cerca de 25% do mercado 
dos EUA. Só a Sysco tem 425.000 
clientes, entre empresas, restau-
rantes, hospitais, escolas e outros.

A Nokia vai propor hoje à Justiça 
da Índia realizar um depósito de 
segurança num total em torno 
de US$ 370 milhões, além dos  
US$ 117 milhões já depositados, 
para ter seus ativos no país libe-
rados e poder completar a venda 
de sua divisão de celulares para a 
Microsoft, um negócio de US$ 7 
bilhões. Ativos da Nokia na Índia 
foram congelados em setembro 
como garantia de que a empresa 
finlandesa poderia pagar cerca 
de US$ 343 milhões em impos-
tos que o governo indiano 
afirma que ela deve.

A Alibaba, gigante chinesa do 
comércio on-line, informou que 
vai investir US$ 364 milhões na 
fabricante local de eletrodo-
mésticos Haier, como parte de 
um acordo entre as firmas para 
formar uma sociedade na área de 
logística. A Alibaba, que também 
comprará uma fatia de 2% da 
Haier, está tentando melhorar 
a eficiência de suas entregas na 
China, onde, segundo ela, a logís-
tica precária vem dificultando o 
crescimento do comércio on-line.

A Lockheed Martin está de olho 
no mercado do Oriente Médio, já 
que seu maior cliente, o governo 
dos EUA, está cortando gastos.

Lockheed corteja  
clientes fora dos EUA

 wsj.com/brasilLeia on-line 

U.S. NAVY/REUTERS

Microsoft ataca fraude na publicidade on-line
Christopher S. Stewart 
e Merissa Marr 
The Wall Street Journal

Os investigadores da Microsoft 
Corp. nos Estados Unidos pas-
saram meses de olhos grudados 
nas telas de seus computadores, 
acompanhando pacientemente 
os misteriosos operadores do que 
a empresa chama de uma grande 
máquina criminosa que atua no 
setor de anúncios on-line.

Aí, na quinta-feira passada, os 
investigadores agiram. Munidos 
de um mandato judicial e con-
tando com a ajuda da polícia de 
outros países, a equipe tomou 
medidas para cortar a comuni-
cação de servidores que, de suas 
bases na Europa, foram identi-
ficados como o cérebro de uma 
poderosa “botnet” — nome dado 
às redes de “robots” (robôs) ou 
“bots”, que são computado-
res sequestrados e controlados 
remotamente por hackers. 

Criminosos vinham durante 
anos usando a botnet ZeroAccess, 
que combina o poder de mais 
de dois milhões de bots, para 
cobrar ilegalmente cerca de US$ 
2,7 milhões por mês de empresas 
que anunciam na internet, dizem 
os investigadores da Microsoft. 

A Microsoft não sabe exata-
mente quem são os operadores 
do ZeroAccess, mas suspeita que 
eles estejam no Leste Europeu. 
Na semana passada, a empre-
sa americana entrou com uma 
ação civil num tribunal federal 
do Texas, Estado em que há uma 
grande concentração de bots. Ela 
recebeu autorização para cortar 
a comunicação entre os compu-
tadores infectados nos EUA e os 
servidores na Europa. A unidade 
da Microsoft afirmou que tam-
bém agiu em colaboração com a 
polícia europeia, a Europol, para 
apreender os servidores, localiza-

dos na Látvia, Alemanha, Suíça, 
Luxemburgo e Holanda.                  

A ação coordenada reflete 
o esforço cada vez maior das 
empresas para policiar um 
mundo ainda muito pouco poli-
ciado, em que hackers engen-
dram maneiras de se apoderar de 
parte do dinheiro movimentado 
pelo setor de anúncios on-line.  

A Microsoft tem boas razões 
para ter seus próprios detetives 
digitais. Vários dos seus serviços 
— como o motor de busca Bing, 
a bolsa de anúncios Bing Ads e o 
sistema operacional Windows, 
que roda em muitos computa-
dores no mundo todo — são alvos 
potenciais para infecção por sof-
tware maligno, os chamados 
malware. Combater o ZeroAccess 
a ajuda a defender sua marca e 
reputação, afirma a Microsoft.  

A Unidade de Crimes Digitais 
da Microsoft ganhou recente-
mente um centro de operações 
de mais de 1.500 metros quadra-
dos na sede da empresa, em Red-
mond, no Estado de Washington. 
Monitores de tela de toque que 
detalham as atividades de supos-
tos criminosos cibernéticos pen-

dem das paredes. A equipe, que 
tem mais de cem pessoas, cuida 
de cinco casos de malware por 
vez, entre outros crimes digitais.  

 Os gastos com anúncios digi-
tais nos EUA devem subir 14,9% 
em 2013, para US$ 42,3 bilhões, 
segundo a firma de pesquisas de 
mercado eMarketer. A firma de 
segurança digital Solve Media 
Inc. estima que o prejuízo no 
mundo todo só com anúncios do 
tipo display pode chegar a US$ 10 
bilhões este ano.  

O crescimento vertiginoso tam-
bém aumentou a complexidade 
do setor de publicidade on-line, 
criando uma miríade de brechas 
para criminosos. A automação 
crescente das bolsas de anúncios, 
onde, à semelhança do mercado 
acionário, transações rápidas 
entre múltiplos participantes 
são difíceis de monitorar, tornou 
o ecossistema particularmente 
vulnerável, segundo as empresas 
de segurança. Uma explosão de 
sites e muitas camadas de novos 
intermediários facilitaram a 
ação de falsificadores, afirmam 
as empresas.     

No seu tipo mais básico, as 

fraudes com anúncios consistem 
em gerar tráfego falso na inter-
net. A prática funciona porque 
anunciantes pagam os sites por 
espaço publicitário, com o paga-
mento geralmente atrelado ao 
número de pessoas que supos-
tamente clicam no site onde o 
anúncio aparece. 

Um esquema muito usado 
envolve a manipulação desse 
modelo básico de negócios. Os 
hackers constroem sites e diri-
gem computadores sequestrados 
para eles, criando a aparência de 
um tráfego real de internet. Atra-
ídos pelo tráfego, anunciantes 
fazem ofertas por espaço nesses 
sites fraudulentos, de audiência 
fictícia. Em alguns casos, os anun-
ciantes pagam diretamente; em 
outros, através de intermediários.     

O ZeroAccess se especializou 
no “golpe do clique”, fazendo 
com que cada um dos seus quase 
dois milhões de bots cliquem em 
até 48 anúncios por hora — o dia 
inteiro, segundo os investigado-
res. Outro golpe é o “sequestro de 
buscas”, em que os resultados da 
busca de um usuário do Google 
ou Bing, por exemplo, são redi-

recionados para sites conectados
aos supostos criminosos, segun-
do a ação civil da Microsoft.  

Steve Sullivan, vice-presidente
de tecnologia de publicidade do 
Interactive Advertising Bureau,
ou IAB, grupo setorial de publi-
cidade interativa, diz que não
se trata de jovens operando no
porão da casa dos pais. “Estamos
diante de organizações crimino-
sas em países estrangeiros ata-
cando o mundo dos anúncios.”

A crescente sofisticação das
fraudes está levando o setor a rea-
gir. Enquanto algumas empresas
contratam consultores, muitas
grandes da indústria criaram suas 
próprias unidades de segurança.
A DoubleClick, do Google, umas
das maiores bolsas de anúncios
do setor, tem uma equipe de
mais 100 especialistas altamente
qualificados trabalhando para
protegê-la.  

Autoridades e firmas de segu-
rança digital calculam que há 
talvez milhares de botnets. As
mais sofisticadas agem como
humanos, clicando em anúncios,
rodando vídeos e colocando pro-
dutos em carrinhos de compra.

Eliminar uma botnet não é
fácil. Além de usarem senhas e
criptografia, os hackers que as
constroem muitas vezes as con-
trolam de lugares remotos, onde
a fiscalização é menor.

Com o bloqueio dos servidores
do ZeroAccess, a Microsoft quer
começar a solucionar alguns dos
mistérios por trás da máquina
criminosa, inclusive descobrir
seus operadores. Detalhes da
operação foram passados ao FBI,
afirmou a Microsoft. 

“Se não pudermos pôr os crimi-
nosos na cadeia”, disse Craig Sch-
midt, gerente sênior da unidade
de investigação da Microsoft,
“pelo menos podemos tomar
parte do dinheiro deles”.

Distribuição por país 
dos 800.000 PCs infectados
nessas datas, em %

Uma organização criminosa 
criou um exército de 
servidores e computadores 
sequestrados chamado 
ZeroAccess botnet. 
Esta imagem 
fornecida pela 
Microsoft mostra PCs 
infectados nos dias 1 
e 2 de dezembro.

Fonte e Imagem: MicrosoftNota: Tons mais claros 
indicam maior densidade 
de computadores 
infectados.
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Um exército de
robôs do mal
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Minério disponível no mundo
A alta da demanda global, liderada pela China, fez com que mineradoras
adotassem novas tecnologias para ampliar a oferta dos principais metais

Variação da oferta anual, no mundo, desde 2000, em %
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