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A Microsoft Corp. escolheu
um nome apropriado para sua
primeira versão de testes de um
sistema de buscas pela inter-
net: Underdog, algo como “aza-
rão”. A fabricante de softwares
americana há muito ignora as
buscas pela internet e ficou chu-
pando o dedo quando a Google
Inc. provou que elas poderiam
render muito dinheiro.

Hoje, a Microsoft Corp., de
Redmond, Estado de
Washington,  começará a ofere-
cer seu muito aguardado siste-
ma de buscas pela internet,
aumentando a concorrência em
uma das áreas de tecnologia
que cresce mais rápido. O novo
serviço, disponível no site
MSN.com da Microsoft, permiti-
rá aos usuários realizar buscas
em 5 bilhões de páginas da
internet. O serviço tentará rea-
lizar certas buscas melhor do
que a Google e a Yahoo Inc.,
fazendo coisas como responder
a perguntas diretas, do tipo:
“Quem era o vice-presidente de
George Washington?”; e rapi-
damente encontrar localidades
físicas, como cafeterias ou hos-
pitais perto da casa do usuário.

A Microsoft espera aboca-
nhar um pedaço do mercado de
propaganda relacionado a bus-
cas, atualmente dominado pela
Google. Mas a empresa enfren-
tará dificuldades para igualar os
pontos fortes da Google: uma
página de desenho simples, perí-
cia técnica em refinar o software
de busca e, acima de tudo, uma
marca que em seis curtos anos

emergiu como uma das mais
poderosas dos Estados Unidos.

E a Google, que deve ter
receita de aproximadamente
US$ 2 bilhões neste ano, não
está parada. Ela está levando
suas buscas a novas áreas como
o conteúdo dos computadores
dos próprios usuários e de livros.
Ela também testa um serviço de
webmail que concorreria com
um serviço similar da MSN.com.

Como em batalhas anterio-
res, a Microsoft confia em sua
ampla penetração para compen-
sar a entrada tardia na corrida.
Estudantes de ensino médio em
busca de material para traba-
lhos podem ir diretamente à
enciclopédia online Encarta, da
Microsoft. Fãs de música podem
baixar suas canções prediletas
direto do MSN Music. A
Microsoft também espera inte-
grar seu mecanismo de busca ao
programa de e-mail Outlook e ao
navegador Internet Explorer. O
objetivo: tornar tão fácil utilizar

a busca da Microsoft que poucos
vão se dar ao trabalho de procu-
rar em outro lugar. 

Além da Google, a Microsoft
também deve concorrer com a
Yahoo, atualmente a segunda
maior empresa na área.
Tomada de surpresa inicial-
mente pela ascensão da Google,
a Yahoo deu a volta por cima
gastando mais de US$ 2 bilhões
em aquisições de empresas de
mecanismos de busca. Um de
seus grandes clientes tem sido
ninguém menos do que a pró-
pria Microsoft, que tem pagado
à Yahoo para utilizar a tecnolo-
gia de busca desta no site MSN.
A Microsoft e a Yahoo também
dividem a receita de propagan-
das ligadas a resultados de bus-
cas pelo MSN.

A Microsoft provavelmente
vai parar de pagar à Yahoo por
sua tecnologia de busca agora
que tem sua própria ferramenta,
e o MSN também deve tentar
retirar a Yahoo da divisão do
bolo de propaganda fazendo seus
próprios contratos com anun-
ciantes. Analistas dizem que o
acordo de propaganda da Yahoo
com o MSN responde por 10% da
receita da Yahoo, projetada para
fechar o ano em US$ 2,5 bilhões.
Uma porta-voz da Yahoo diz que
esta vê o MSN como um parcei-
ro, mas que está preparada para
a chegada do mecanismo rival
de buscas da Microsoft.

A nova ferramenta levou 20
meses e mais de US$ 100 milhões
para ser desenvolvido. A come-
çar por hoje, a Microsoft o ofe-
recerá em 11 línguas em pelo
menos 26 países. Uma versão
final estará pronta no começo do

ano que vem, diz a empresa.
Buscas pela internet agora

são a atividade mais popular na
internet depois do e-mail.
Anunciantes americanos paga-
ram aproximadamente US$ 1
bilhão no terceiro trimestre
deste ano para colocar suas
mensagens perto de resultados
de buscas. A Microsoft, que
obteve US$ 360 milhões em
anúncios pela internet no ano
que terminou em 30 de junho,
espera dobrar esse valor com
seu novo serviço de buscas. Ela
diz que cerca de 350 milhões de
pessoas agora visitam seu site
MSN a cada mês. 

A estratégia da Microsoft
nesse nicho também é um avan-
ço no sentido de defender sua
própria área de atuação. A
guerra no setor passou de mera-
mente buscas na internet para
tecnologias para organizar e
encontrar informações no com-
putador, um progresso que pode
tornar os computadores muito
mais fáceis de usar — e, com o
tempo, ameaçar o poder da
Microsoft na área de softwares.
A Google lançou no mês passa-
do em seu site uma versão gra-
tuita de testes de uma ferra-
menta de buscas dentro do com-
putador. A Microsoft diz que
terá uma ferramenta melhor no
mercado até o fim do ano.

Mas o presidente do conselho
da Microsoft, Bill Gates, reco-
nheceu os obstáculos de se criar
um serviço nessa área. Há duas
semanas, Gates disse aos líde-
res do projeto que eles enfren-
tavam um “desafio histórico” ao
competir na busca, dizem pes-
soas que estavam presentes.

Microsoft esquenta concorrência
no mercado de buscas na internet
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O preço do petróleo caiu nas
últimas semanas, aumentando
as esperanças entre alguns
peritos de que a crise do petró-
leo de 2004 possa estar chegan-
do ao fim, mesmo enquanto
alertam que o perigo de novos
choques permanece. 

Depois de 14 meses em que
tudo o que podia dar errado para
os consumidores de petróleo deu
errado, uma série de coisas
começou a dar certo — e os pre-
ços começam a sair da fervura.
Petróleo adicional da Organi-
zação dos Países Exportadores
de Petróleo está chegando aos
portos de países que são grandes
consumidores, onde os estoques
comerciais estão em alta. O
Iraque está exportando petróleo
em níveis razoavelmente altos,
apesar das repetidas sabotagens
de seus oleodutos. A produção no
Golfo do México gradualmente
volta ao normal, depois dos

danos causados pelos furacões. 
Ontem, a Agência Internacio-

nal de Energia (AIE), cuja sede
é em Paris, indicou em seu mais
recente relatório que o choque
de preços pode estar começando
a dar um alívio, destacando que
“salvo algum acontecimento
imprevisto, os mercados de
petróleo continuam a dar um alí-
vio na entrada e na saída do
inverno (no Hemisfério Norte)”. 

Mesmo assim, o petróleo —
embora ainda abaixo de seus
picos históricos quando se consi-
dera a inflação — continua cerca
de 49% acima de onde estava no
começo do ano. No nível atual, o
petróleo ainda poderia emperrar
o crecimento em muitos países e
prejudicar setores depenentes
do combustível, como a avia-
ção, sem falar no peso sobre
consumidores de gasolina e
óleo para aquecimento.

Num lembrete de que os
mercados continuarão voláteis,
os preços subiram ontem depois

que surgiram dados contraditó-
rios sobre as reservas america-
nas. O Departamento de
Energia dos Estados Unidos
disse que os estoques de destila-
dos — combustíveis como o die-
sel e o gasóleo de calefação —
haviam caído ainda mais. O
Instituto Americano de
Petróleo, entretanto, publicou
dados indicando um aumento
nos estoques de destilados. 

Na Bolsa Mercantil de Nova
York, o barril referencial de
petróleo cru para entrega em
dezembro era vendido a US$
48,86, alta de US$ 1,49. Em
Londres, o barril do petróleo
referencial tipo Brent cru fechou
a US$ 44,75, alta de US$ 1,04. 

E não é só. Parte do motivo
por que o mercado está alivian-
do podem ser possíveis más
notícias: que o alto preço do
petróleo afetou a economia
mundial, reduzindo o cresci-
mento econômico e o aumento
da demanda por petróleo. A AIE

disse que sinais preliminares
disso começaram a aparecer
sob a forma de revisões para
baixo de estimativas de cresci-
mento do PIB por parte de
vários países.

Com o aumento da oferta e a
redução do crescimento da
demanda, investidores especula-
tivos — outra força por trás da
disparada de preços deste ano —
parecem estar de saída do mer-
cado de petróleo. “O humor do
mercado mudou”, diz Deborah
White, analista do banco Société
Générale em Paris. 

Mesmo assim, muitos no
setor permanecem preparados
para choques posteriores. “Eu
ficaria extremamente surpreso
se não visse uma disparada”
até o fim do ano, diz White, do
Société Générale, e outra em
fevereiro — épocas em que a
demanda de inverno por petró-
leo costuma aumentar.

Isso porque o setor está pro-
duzindo, refinando e transpor-
tando todo o petróleo que pode.
Os fornecedores terão dificul-
dade para dar conta do aumen-
to sazonal da demanda por
gasóleo de calefação, ainda
mais se as temperaturas no
Hemisfério Norte caírem abai-
xo do normal. Uma interrupção
séria na oferta pode mandar os
preços de volta às alturas, pos-
sivelmente até acima do pico
de US$ 55,67 por barril alcança-
do em 25 de outubro.

Alta do petróleo enfraquece, mas pode voltar
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AB L O C K B U S T E R ,
maior rede de locado-

ras de vídeo dos EUA, ofe-
receu US$ 700 milhões pela
compra da segunda maior,
Hollywood Entertainment,
segundo pessoas a par da
situação. A Hollywood não
respondeu a pedido para
comentário.

* * *

nO conselho da PeopleSoft,
firma americana de softwa-
re empresarial, rejeitou a
proposta hostil de compra
feita pela rival Oracle, de
US$ 9,2 bilhões, argumen-
tando que o negócio vale
muito mais. A Oracle disse
que não elevará a oferta
nem adiará o prazo do dia
19 para acionistas aceita-
rem a proposta.

* * *

nO Fed, o BC dos EUA, ele-
vou a taxa básica de juro de
1,75% para 2% ao ano e dei-
xou a porta aberta a novos
aumentos nos próximos
meses. Para o Fed, a pro-
dução parece crescer num
ritmo moderado, a despeito
da alta do petróleo.

* * *

n A China viu sua produ-
ção industrial subir 15,7%
em outubro, em relação ao
mesmo mês de 2003, menos
que em agosto e setembro. 

n A eBay, empresa ameri-
cana de leilões via internet,
disse que está comprando a
Marktplaats.nl, o maior
site de anúncios classifica-
dos da Holanda, por cerca
de US$ 290 milhões.

* * *

n A Parmalat, que em
setembro pediu à Justiça
italiana o bloqueio de
US$ 6,4 bilhões em créditos
de bancos internacionais,
voltou atrás em relação a
cerca de US$ 1,3 bilhão
relativos a recebíveis secu-
ritizados, disse uma pessoa
a par da situação.

* * *

n A Telefónica Móviles, do
grupo espanhol Telefónica,
disse que seu lucro caiu
2,4% no terceiro trimestre,
em relação a igual período
de 2003, para US$ 602,9
milhões. O crescimento na
Espanha não conseguiu
anular a queda do lucro na
América Latina.

* * *

n A Boeing disse que
fechou contratos para for-
necimento de peças ao futu-
ro jato 7E7 com três empre-
sas francesas — Snecma,
Zodiac e Latecoere — e a
Goodrich, dos EUA. Juntos,
os contratos são avaliados
em mais de US$ 4 bilhões.

I NTERNAC IONAL

ADHL, empresa ameri-
cana de entregas

expressas, disse que vai
investir US$ 150 milhões no
México nos próximos cinco
anos, na renovação da frota
e de centros operacionais, e
em infra-estrutura de
comunicações e segurança.

* * *

n A Chocolates, maior
fabricante de produtos ali-
mentícios da Colômbia,
que comprou duas fábricas
na Costa Rica no mês pas-
sado, estuda outras aquisi-
ções na América Latina,
disse o diretor-presidente,
Carlos Enrique Piedrahita.

* * *

n A Endesa Chile, subsi-
diária da energética espa-
nhola Endesa, vendeu uma
linha de transmissão de
energia à Collahuasi,
mineradora de cobre chile-
na, por US$ 20,5 milhões.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n Um tribunal argentino
revogou a falência da ex-
operadora do serviço pos-
tal Correo Argentino. Com
a decisão, a empresa pode
negociar com os credores
privados sua dívida de
cerca de US$ 300 milhões.

* * *
n A SQM, empresa quími-
ca e mineradora do Chile,
viu seu lucro quase dobrar
no terceiro trimestre, ante
período igual de 2003, para
US$ 25,7 milhões, graças
ao aumento da demanda.

* * *
n O Uruguai teve a pers-
pectiva da classificação de
crédito em moeda estran-
geira elevada de negativa
para estável pela Moody's,
que citou melhorias nas
contas públicas.

R E G I O N A L

Motor de expansão

Fonte: comScore Networks

Nota: Entre as 25 principais ferramentas de busca

Participação nas buscas nos EUA
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Colchão maior
Estoques comerciais de petróleo 
cru nos EUA*, milhões de barris
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BANGCOC, Tailândia — Uma onda de
fusões está aumentando as expectativas
de que o setor de mineração no mundo
todo está prestes a começar uma nova —
mas potencialmente arriscada — rodada
de consolidação.

As últimas semanas tiveram uma série
de movimentos importantes, inclusive a
oferta de US$ 5,6 bilhões da suíça Xstrata
para comprar a australiana WMC
Resources, que tem sede em Melbourne e
é uma das maiores produtoras de níquel
do mundo. A WMC rejeitou a proposta,
preparando o terreno para uma provável
guerra de ofertas que aumentaria o preço. 

Analistas do setor dizem que as con-
dições são apropriadas para outros negó-
cios. As maiores mineradoras do mundo
estão com o caixa cheio e muitas estão
preocupadas por não ter ativos minerais
embaixo da terra suficientes para dar
conta do aumento da demanda de países
como a China. Comprar empresas meno-
res ajudaria os grandes produtores a
aproveitar os altos preços atuais das
commodities — e proteger suas partici-

pações de mercado — sem afundar capi-
tal em projetos que podem levar anos
para começar a produzir. 

A atividade de fusões e aquisição na
mineração está “de certa forma come-
çando a andar”, diz John Meyer, analis-
ta da corretora Numis Securities em
Londres. “As pessoas estão com muito
dinheiro e querem algo em que gastar.”

Mais consolidação ajudaria a organi-
zar uma indústria que é notoriamente
cíclica. Apesar de uma meia dúzia de
pesos pesados — entre eles a BHP Billiton
e a Rio Tinto na Austrália e a Alcoa nos
Estados Unidos — já controlar partes sig-
nificativas do comércio mundial das com-
modities, muito da escavação ainda é
feito por empresas menores. À medida
que empresas maiores consolidam seus
ativos, é provavel que elas possam admi-
nistrar melhor a oferta quando a deman-
da se desacelerar, ajudando a reduzir as
chances de um colapso nos preços. 

Mas algumas das transações podem
representar riscos para investidores em
ações, especialmente se os custos de
aquisição aumentarem. Há um limite
para o que a maior consolidação no setor

pode fazer em termos de proteger as
mineradoras, e as fusões de hoje podem
rapidamente ficar indigestas se a
demanda por matérias-primas diminuir. 

Lloyd O’Carroll, economista-chefe e
analista de alumínio da BB&T Capital
Markets em Richmond, no Estado ameri-
cano de Virgínia, adverte que pagar

demais por ativos minerais “é claramen-
te um risco”. Ele destaca que fusões e
aquisições tendem a se aquecer em dois
momentos: o ponto mais baixo de um
ciclo, quando as empresas saudáveis
compram concorrentes a um preço baixo,
e o pico, quando muitas empresas estão
cheias de dinheiro — como agora. 

Os negócios realizados no pico de um
ciclo “tendem a ter menos sucesso por-
que se tende a pagar caro”, diz ele.

Isso não impediu que várias empresas
de matérias-primas entrassem na briga.
Fora a oferta da Xstrata pela WMC,
investidores observam de perto a África
do Sul, onde a Harmony Gold Mining no
mês passado fez uma surpreendente
oferta de US$ 7 bilhões para assumir o
controle da Gold Fields, que é maior do
que ela, um negócio que criaria um dos
maiores produtores de ouro do mundo. A
Gold Fields recusou a oferta. 

A americana International Steel Group
deve fundir-se com duas empresas com
sede na Holanda para formar a maior
siderúrgica do mundo, e a chinesa
Minmetals negocia a aquisição da cana-
dense Noranda.

Fusões parecem prenunciar nova onda de consolidação na mineração

Fonte: Dealogic

*Inclui dívida líquida da empresa-alvo e
exclui transações canceladas

Mercado agitado
Volume de transações nos setores de 
mineração e metalurgia*, em US$ bilhões
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