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APFIZER retirou do
mercado o analgésico

Bextra, a pedido da FDA,
a vigilância sanitária ame-
ricana, que teme que o
remédio eleve o risco de
ataques cardíacos. A
Pfizer ressalvou que dis-
corda da opinião da FDA.

* * *

n O FMI disse num relató-
rio anual que a demanda
por petróleo aumentará
nos próximos anos, o que
pode levar o preço da com-
modity a um alto nível sem
precedentes. (Leia mais
sobre petróleo ao lado.)

* * *

n O preço do transporte
marítimo Ásia—EUA deve
subir pelo terceiro ano con-
secutivo, dizem executivos
do setor, devido à demanda
americana por produtos
chineses e à escassez de
navios. A rota de contêine-
res Ásia—EUA é a mais
movimentada do mundo.

* * *

n O BCE manteve o juro
básico da zona do euro em
2% ao ano, apesar de indi-
cadores que apontam para
uma fraqueza da econo-
mia. Segundo o Banco
Central Europeu, os juros
podem até subir, se houver
ameaça de inflação.

n A Boots, maior rede de
farmácias da Grã-Breta-
nha, pode ser vendida por
até US$ 8,6 bilhões, disse-
ram pessoas a par do assun-
to. Entre os interessados
estariam quatro firmas de
participações: Blackstone e
Texas Pacific, dos EUA, e
CVC e Cinven, britânicas.

* * *

n Os preços do algodão na
China terão alta significa-
tiva em 2005, mas as expor-
tações de têxteis devem
continuar a crescer, devido
ao fim do regime de cotas,
disse a Comissão Nacional
de Planejamento e Refor-
ma do governo chinês.

* * *

n A Sanofi-Aventis, farma-
cêutica da França, planeja
lançar ano que vem um
remédio para malária bara-
to e fácil de usar, que pode
ajudar a reduzir o número
de mortes causadas pela
doença em países pobres.

* * *

n A Havas, empresa publi-
citária francesa, e a WPP,
britânica, fecharam acordo
para formar uma joint ven-
ture de mídia, a 2MV. O
principal objetivo da socie-
dade é conquistar a conta
de planejamento de mídia
da Peugeot-Citroën.

I NTERNAC IONAL

AAEROLINEAS Argenti-
nas contratou o Banco

de Galícia y Buenos Aires
para administrar a venda
de 15% do capital a um
grupo de investidores —
etapa anterior à abertura de
capital, prevista para o
quarto trimestre.

* * *

n O Bank of Nova Scotia
pediu US$ 600 milhões num
processo de arbitragem
contra o governo argenti-
no, alegando ter sofrido
expropriação discriminató-
ria da subsidiária Scotia-
bank Quilmes, que teve a
licença cassada em 2002.

* * *

n A China pode vir a finan-
ciar um oleoduto na Colôm-
bia, mas advertiu que a
guerrilha pode afastar os
investidores chineses, disse
o presidente colombiano,
Álvaro Uribe, em Pequim.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Enap, petrolífera esta-
tal chilena, disse que
fechou acordo com a Enel,
subsidiária chilena do
grupo espanhol Endesa, e
com a chilena Metrogás,
pelo qual estas comprarão
a produção de uma usina
de liquefação de gás natu-
ral da Enap que estará
pronta em 2008. Os termos
não foram revelados.

* * *

n A Shell disse que espera
manter uma participação
de 30% no projeto de gás
natural Marsical Sucre, na
Venezuela. O projeto de
US$ 2,7 bilhões seria feito
em parceria da PDVSA
com a Shell e a japonesa
Mitsubishi, mas este ano a
PDVSA convidou outras
firmas a participar.

R E G I O N A L

POR KEVIN J. DELANEY
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Nathan McElvey começou a suspei-
tar de trambique quando a Yahoo Inc.
devolveu-lhe US$ 69,28 ano passado. A
suspeita dele aumentou quando a
Google Inc. o ressarciu em US$ 16,91.

As devoluções se devem a “cliques
incomuns” e “atividade inválida de cli-
ques” e elas sugeriam que alguém
estava sabotando a estratégia de anún-
cios de McElvey. Ele promove sua cor-
retora de vôos fretados da maneira que
as empresas fazem cada vez mais
atualmente: McElvey contrata a Yahoo
e a Google para mostrarem pequenos
anúncios de texto para quem faz uma
busca na Web usando certas palavras,
como “private jet” ou “air charter”.
Ele paga às empresas de busca online
uma comissão cada vez que alguém
clica em seus anúncios. 

Mas a Yahoo e a Google concluíram
que alguém estava clicando nos anún-
cios da CharterAuction.com Inc. sem a
intenção de fazer negócios, elevando
assim, injustamente, os custos da
empresa com publicidade. McElvey,

dando uma de detetive, peneirou listas
de endereços “IP”, os códigos identifi-
cadores fornecidos por computadores
quando eles acessam sites na internet.
Ele descobriu vários cliques suspeitos
a partir de um endereço e cerca de 100
outros a partir de um que era similar.
Eles pertenciam a uma concorrente.

O empreendedor havia sido vítima
da “fraude do clique”, um termo
empregado pela indústria para descre-
ver alguém que clica num anúncio com
más intenções. Devido à maneira como
funciona o sistema de anúncios por
busca, uma pessoa que faz cliques frau-
dulentos pode inchar as despesas de
uma empresa concorrente, melhorar a
colocação de seus próprios anúncios ou
até ganhar dinheiro. Advogados dizem
que a atividade pode ser ilegal segundo
a legislação americana contra fraude e
contra crimes eletrônicos. 

A fraude do clique é a mais recente
praga da internet, junto com o e-mail
comercial não-solicitado, ou spam, o
furto de identidades e as fraudes em lei-
lões online. A abrangência do problema
não é conhecida. Alguns acreditam que

cerca de 20% dos cliques em média são
fraudulentos; outros dizem que o pro-
blema é menos grave. O que é certo é
que, se não for coibida, a fraude do cli-
que pode prejudicar a credibilidade da
Google, Yahoo e do setor publicitário. 

A fraude do clique é “a maior amea-
ça para a economia da internet”, disse
o diretor financeiro da Google, George
Reyes, durante uma conferência com
investidores em dezembro. “Alguma
coisa precisa ser feita sobre isso bem,
mas bem rápido, porque isso potencial-
mente ameaça nosso modelo de negó-
cios.” Num informe às autoridades
este mês, a empresa de busca online
Ask Jeeves Inc., que recentemente
fechou acordo para ser comprada pela
IAC/InterActiveCorp por US$ 1,95
bilhão, disse que a receita com anúncio
em busca pode cair “se os anunciantes
vierem a perceber a fraude do clique
como um problema generalizado”.

McElvey acabou descobrindo que o
seu setor está infestado pela manipula-
ção do clique. Ele e outras pessoas da
área de corretagem de vôos fretados
dizem que a Yahoo e a Google foram

lentas em ajudar e vagas sobre como
vêm enfrentando o problema. Outros
críticos dizem que as empresas de
busca não são claras o bastante sobre
o escopo da fraude do clique. Enquanto
isso, McElvey cortou seus gastos com
anúncios em buscas de US$ 20.000 para
US$ 1.000 por mês. “Estou cético quan-
to a tudo isso agora”, diz. 

A Lane’s Gifts & Collectibles LLC,
uma varejista do Estado americano do
Arkansas, foi um passo adiante e em
fevereiro moveu ação contra a Google,
Yahoo, Ask Jeeves e várias outras
empresas de busca. A ação, movida
por ela junto com outro anunciante,
alega que as empresas de busca cobra-
ram intencionalmente por cliques frau-
dulentos. A Ask Jeeves diz que está
avaliando o processo. As outras empre-
sas não quiseram comentar o processo,
nem sobre nenhum outro caso específi-
co de fraude do clique. 

As empresas de busca, embora
admitam a existência do problema,
dizem que possuem medidas adequa-
das para separar os cliques fraudulen-
tos e devolver o dinheiro aos anuncian-

tes. Salar Kamangar, diretor de gestão
de produto da Google, diz que a empre-
sa elevou seus esforços contra fraudes
do clique. Ele diz que a Google automa-
ticamente desconta as faturas quando
os anúncios de uma empresa são muito
clicados. A Yahoo diz que usa um com-
plexo sistema de filtros e análise para
isolar os cliques fraudulentos.

Anunciantes da internet enfrentam nova praga: a fraude do clique Briga online
Tarifas pagas por anunciantes quando alguém 
clica num anúncio numa busca no Yahoo. As 
tarifas são definidas por anunciantes que fazem 
ofertas uns contra os outros para ter seus 
anúncios perto de pesquisas por termos 
específicos, neste caso “private jet.”
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A Exxon Mobil Corp. está
jorrando dinheiro. Em meio à
alta do petróleo, a empresa
anunciou no quarto trimestre o
maior lucro trimestral já regis-
trado por uma companhia aber-
ta americana: US$ 8,4 bilhões.
É o equivalente a US$ 3,8
milhões por hora.

Então, por que Lee
Raymond, o presidente da
empresa, não está se vanglo-
riando pelo feito? Porque esse
não seria o jeito da Exxon. 

A Exxon tem sido tão lucrati-
va, e por tanto tempo, que
chega a ser chata. Mas é assim
que ela quer. A empresa é
famosa por oferecer retornos
consistentes, não importa se o
preço do petroléo está em alta
ou em baixa. O segredo: efi-
ciência operacional. A
empresa espreme mais
dinheiro de cada barril de
petróleo do que qualquer
outra grande petrolífera. 

Lucro acima de tudo tem
sido o foco da Exxon há
décadas. Em Wall Street,
Raymond, que lidera a
empresa desde 1993, é admi-
rado por seu desempenho
financeiro e temido por ana-
listas que contam como ele
os expôs ao ridículo em
público quando fizeram per-
guntas que ele achou enfado-
nhas ou fúteis.

O anúncio da petrolífera
americana ChevronTexaco
Corp. esta semana de que vai
comprar a rival Unocal Corp.
foi visto por alguns como sinal
de que uma nova consolidação
do setor está começando.
Raymond é cético quanto a isso.

Natural da
Dakota do Sul,
Raymond, de 66
anos, trabalha na
Exxon desde 1963,
quando obteve seu
doutorado em
engenharia quími-
ca. Ele aconselha
uma perspectiva de longo prazo
no panorama do setor, e traqüi-
lamente insiste que tudo o que
sobe, desce. 

Para aqueles que perguntam
o que a Exxon vai fazer com uma
reserva de caixa que correspon-
de à vertiginosa soma de US$ 23
bilhões, Raymond diz: “Não
vamos fazer nada estúpido.”

Numa entrevista esta sema-
na ao Wall Street Journal, na
sede da Exxon, em Irving,
Texas, Raymond falou sobre a
empresa e o mercado.  Abaixo,
alguns trechos da entrevista:

O que o público em geral não
entende sobre a Exxon? 

A noção de que as petrolífe-
ras (...) não estão interessa-
das em eficiência energética.
Nada poderia estar mais dis-
tante da verdade. Nós somos
um dos maiores consumidores
de energia no mundo.

Obviamente, é vantajoso para
nós, apenas do ponto de vista
dos custos, ser mais eficiente
na maneira como admi-
nistramos todos os nossos cus-
tos — e a energia é provavel-
mente um dos nossos maiores
custos. O credo da nossa com-
panhia é eficiência, eficiência
em tudo o que fazemos. 

Eu sempre
tenho um pé atrás
com o conceito de
conservação. O
problema com con-
servação, para
mim, é que tem
uma conotação
negativa, de que

você está tentando conservar
para algo desconhecido. E as pes-
soas se cansam disso. 

Eu penso que a mensagem
deveria ser: (os Estados
Unidos) precisam que a econo-
mia cresça. Para conseguir
isso, é preciso usar mais ener-
gia. E é preciso fazê-lo sem gas-
tar tudo de uma vez ou coisa do
tipo. Para mim, depois de um
longo período, porque esse é um
problema de longo prazo, as
pessoas vão aceitar concentrar-
se em eficiência muito mais
rápido do que em conservação. 

O que o sr. pensa da decisão
da ChevronTexaco de comprar a
Unocal?

Nunca consigo me lembrar
de uma indústria se consolidan-
do com preços em alta. Mas me
lembro de indústrias se consoli-
dando com preços em baixa. 

Há quem pense que o petróleo

vai continuar subindo.
Talvez. Eu aposto que em

algum momento ele vai cair.

O que a Exxon está plane-
jando fazer com todo o caixa
que tem? 

Antes de mais nada, vamos
classificar esse dinheiro. Depois,
por que razão deveríamos contar
a quem quer que seja o que
vamos fazer com isso? 

Deixe-me explicar o que
aconteceu na última vez que
fizemos algo do tipo, começan-
do quando o xá do Irã estava aí.
(O xá foi exilado em 1979.) 

Muita gente não se lembra,
mas nós tivemos um período de
preços relativamente altos, o
que para os padrões de hoje
seriam muito altos, que durou
quase cinco anos. Foi durante
aquele período que tivemos
nosso primeiro programa de
recompra de ações. 

Como hoje, tínhamos um
fluxo de caixa muito elevado.
Havia muita gente falando so-
bre comprar outras empresas.
Apesar de não termos dito isso,
nossa visão era a de que a si-
tuação não poderia durar — era
instável, tudo seria questão de
tempo. Então, chegamos à con-
clusão de que o petróleo mais
barato que poderíamos com-
prar era o nosso petróleo. Mas,
por causa do programa de re-
compra de ações, fomos forte-
mente criticados em Wall
Street. Não havia oportunida-
des. Estávamos liquidando a
companhia. Coisas do tipo.

Mas o fato era que, por trás

do cenário — e não diríamos isso
abertamente, claro — apenas
achávamos que os preços não
poderiam se manter. E em
dezembro de 1985, eles despenca-
ram. Foram de US$ 28 para US$
10 em duas semanas. Então,
quando as pessoas perguntam
hoje o que vamos fazer com o
dinheiro, minha resposta é: não
vamos fazer nada estúpido.
Vamos administrar isso como
temos administrado todo o resto.

Por que a Exxon está tão
tranqüila quando o resto do
setor está tão preocupado com
o que vai acontecer com os pre-
ços?

É preciso manter a pers-
pectiva de longo prazo nesta

indústria. As ondas vão e vêm.
O que tem sido uma das gran-
des forças desta empresa por
mais de cem anos é conseguir
se adaptar para manter a dian-

teira. Isso tem sido feito ape-
sar de todos os ciclos econô-
micos, guerras, pestes, cri-
ses, diferentes administra-
ções. De alguma forma a
empresa tem conseguido,
apenas com a maneira
como se organiza, manter a
posição que tem.

Os sistemas que foram
adotados muito antes de que

tivéssemos nascido para sele-
cionar e desenvolver a adminis-
tração, e dar a perspectiva que
a companhia tem tido, serviu à
empresa muito bem. 

Como a Exxon consegue ter
mais lucro com um barril de
petróleo do que os concorrentes?

Isso remonta ao negócio rea-
lizado e à eficiência do investi-
mento inicial. Os primeiros
anos são cruciais, porque você
terá aquilo por 30 ou 40 anos. E,
se você estragar tudo no primei-
ro dia, acaba por dar baixa con-
tábil alguns anos depois. 

E como a equipe executiva da
Exxon garante que vocês estão
investindo nos melhores projetos?

A gente vê todo tipo de pro-
jeto. E você seleciona (os que
vale a pena investir). Fazemos
as contas e dizemos: isso é
quanto eles vão custar. Aí dis-
cutimos nossa capacidade de
gastar de forma eficiente essa
quantia. E quando se gastam
US$ 15 bilhões por ano essa não
é uma pergunta insignificante.
Principalmente quando alguns
projetos são em lugares onde
não se pode simplesmente ligar
para alguém e dizer: venha con-
sertar minha torneira. 

Há cinco de nós (altos execu-
tivos) aqui. Conversamos muito
sobre os prós e os contras. Se
fôssemos gastar mais dinheiro,
que projetos seriam? Onde eles
estão? Eles estão todos em luga-
res estranhos? Qual é o risco?
Temos a capacidade de admi-
nistrá-los? Quem são os gover-
nos? E passamos muito tempo
pensando onde vamos colocar
os limites.

O todo-poderoso criador de lucros
Sob a liderança de Lee Raymond, Exxon jorra dinheiro. O segredo: eficiência operacional
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