
A partir deste mês, o IDG Brasil
— editora de publicações voltadas
à área de tecnologia da informação
(TI) — deixa de ser uma subsi-
diária da matriz norte-americana
para ser uma parceira licenciada.
No comando continua a atual di-
retoria, que passa a ser a dona do
negócio: Silvia Bassi, presidente
e sócia majoritária (com mais de
51% das ações), Ademar de Abreu,
vice-presidente executivo (respon-
sável pelas áreas de marketing e
vendas), Luiz Minervino, diretor
financeiro, e Paulo Amaral, diretor
de operações online.

O anúncio oficial ao mercado
ocorrerá nesta quarta-feira, 21,
quando o IDG Brasil receberá o
presidente do IDG International
Publishing Services, David Hill,
em um jantar que também contará
com a presença de dirigentes de
empresas do setor de TI. Na mes-
ma oportunidade, será celebrado o
31B aniversário do IDG Brasil, co-
memorado no dia 16 deste mês.

A inversão do modelo de negó-
cio da operação brasileira faz parte
do projeto de presença global de-
senvolvido pela matriz nos últimos
anos, que tem como meta estar em
140 países até 2020. Em linha com
esse objetivo, desde o ano passado
algumas operações do IDG, que já
está presente em mais de 85 paí-
ses, estão sendo revistas. Antes do
Brasil, os escritórios da Itália, Bul-
gária, Nova Zelândia e Cingapura
tornaram-se licenciados.

Os sócios assumiram o negó-
cio em um modelo de operação
chamado de management buy out
(processo de aquisição de uma
empresa pelos próprios execu-
tivos que nela trabalham). "Não
há mudança de gestão", destaca
Silvia. Segundo a executiva, o
acordo com a matriz lhes dá o
direito exclusivo de utilização das
propriedades do IDG no Brasil
por um período longo. O contrato,
cuja duração e valores não foram
revelados, não é inferior a dez
anos e é renovável.

VÔO-SOLO
Há cerca de 11 meses sem a

necessidade de receber aportes
financeiros da matriz, a operação
brasileira traça planos de cresci-
mento. O objetivo dos sócios é
manter o ritmo do ano passado,
quando a receita total da empresa
cresceu 21% (os valores não são
'divulgados, por decisão estratégi-
ca). Para este ano, a expectativa
é ampliar em 25% esses núme-
ros, principalmente graças ao
desempenho da área online, que
cresceu 106% em 2006.

Silvia Bassi, Luiz Minervino, Paulo Amaral e Ademar de Abreu: meta de crescer 25%

"Há dez anos, 80% da nossa
pizza de receita era representada
pelas publicações impressas. Hoje,
23% já vêm do online — contra
16% de eventos e 61% do impres-
so. Demos um salto nessa área e
em 2007 queremos manter essa
expansão, dobrando o faturamen-
to", diz Silvia. Tendo essa meta em
vista, a empresa está prestes a
apresentar novidades na internet.
Em 30 dias deve entrar no ar o
portal da revista Channel World,
pré-lançada em 2006 e que virou
um título periódico neste ano.

Além disso, os demais websi-

tes das publicações — que soma-
dos registraram 900 mil usuários
únicos por mês no ano passado,
número quase 30% maior do que
o de 2005 — terão mudanças
de layout e ampliação da oferta
de conteúdo, tanto de notícias
quanto via podcast e webcast. Os
internautas também terão mais
espaço, seguindo a tendência da
chamada web 2.0. Já para julho,
quando o IDG Now! completará
10 anos no ar, a companhia pro-
mete um grande evento, ainda
mantido em sigilo.

F E R N A N D O MURAD

Em busca de consumidores
jovens das classes A e B, a Sol
lançou na semana passada o
Boteco Universitário Sol. A ação
é um projeto em parceria com
15 universidades e faculdades
da cidade de São Paulo e bares
dos arredores dessas institui-
ções. Até 2 de junho, a marca
de cerveja realizará promoções,
torneios de jogos de boteco,
festas e eventos nos estabele-
cimentos parceiros.

Segundo Ricardo Morici,
diretor de marketing da Femsa
Cervejaria Brasil, dona da marca
Sol, a expectativa com a ação,
cujo investimento não é revela-
do, é impactar 550 mil pessoas.
A empresa fez parcerias com
dois pequenos bares próximos a
cada uma das faculdades e nelas
irá realizar promoções, cadas-
trando os universitários no clube
dos Botequeiros de Carteirinha,
que terão ainda cartões oficiais
que garantem benefícios aos
alunos, como credencial para
participar em festas e copos da
marca como brinde.

Os bares credenciados serão
decorados com adesivos, copos,

guardanapos e bolachas especiais
da Sol com mensagens de paque-
ra. Esses locais receberão ainda
visitas semanais do Boteco Itine-
rante Sol, um caminhão equipado
com os aparatos de um bar de
verdade e um DJ tocando.

A ação, criada pela Hands,
será divulgada nos murais dos
diretórios acadêmicos das uni-
versidades e pela internet, atra-
vés do site No Boteco. O espaço
virtual conta com calendário
de atividades, link para inscri-
ções de novas competições de
boteco e ações para promover
o consumo responsável de be-
bidas alcoólicas.

O Boteco Universitário é par-
te de um conjunto de esforços da
Femsa com o objetivo de atrair
jovens para consumir a marca,
que já apostou em patrocínio ao
show da banda inglesa Coldplay
em São Paulo, foi a cerveja oficial
do cruzeiro Ministry of Sound
e atuou como patrocinadora
máster do Floripa Tem, evento
do Grupo RBS que realizou uma
série de ações nas praias de
Florianópolis.
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