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O Brasil é o quinto maior merca-
do do mundo para redes sociais
online, segundo uma pesquisa
da empresa ComScore, que me-
de audiência na internet.

No País, sites de relaciona-
mento social tiveram 35,2 mi-
lhões de visitantes únicos em ju-
lho, uma alta de 47% em compa-
ração a um ano antes. Pelo con-
ceito de visitantes únicos, várias
visitas da mesma pessoa no mês
são contadas como uma única.

Os Estados Unidos lideram o
ranking com 174 milhões de visi-
tantes únicos e um crescimento
de 33%. O Brasil está à frente de

países desenvolvidos, mas não
tão populosos, como o Reino
Unido, e também de algumas na-
ções emergentes com imensa po-

pulação, como a Índia.
No mundo, as redes sociais on-

line tiveram 945 milhões de visi-
tantes únicos em julho, o que re-

presenta um crescimento de
23% ao longo de um ano.

Os números correspondem a
acessos feitos de residências e

do trabalho. Exclui visitas de lu-
gares públicos, como cafés e lan
houses, e também acessos via ce-
lular.

Índia. Apesar de dar alguns da-
dos globais, a pesquisa divulga-
da ontem pela ComScore é so-
bre a Índia. A principal constata-
ção é de que o país asiático, que
até junho era um dos últimos re-
dutos de domínio do Orkut, ago-
ra tem o Facebook como sua re-
de social online mais popular.

O Facebook atingiu 20,8 mi-
lhões de visitantes únicos no
país asiático, um dos que apre-
sentam maior crescimento do
mercado de redes sociais.

O Orkut não ficou muito
atrás: teve 19,8 milhões de visi-
tantes únicos na Índia. Mas está
crescendo em ritmo bem mais
lento. Em julho do ano passado,
tinha 17 milhões.

Já o Facebook saltou de 7,4 mi-
lhões há um ano para 20,8 mi-
lhões em julho, um aumento de
179%.

No Brasil, o Orkut continua a
ser o serviço mais popular de re-
des sociais, com 28,9 milhões de
visitantes únicos em julho, o que
representa crescimento de 27%
em 12 meses. No mesmo perío-
do, o Facebook registrou um
crescimento de 524%, chegando
a 8,2 milhões de visitantes.
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Brasil é o quinto país que mais usa redes sociais
No País, sites de relacionamento tiveram 35,2 milhões de visitantes em julho, alta de 47% em relação ao ano anterior; no mundo, foram 945 milhões
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ENTREVISTA

AProsperitas, uma das
maiores gestoras brasi-
leiras de fundos de pri-
vate equity imobiliá-
rio, vai investir R$ 1,2
bilhão nos próximos

anos em novos projetos no País. Co-
mo aconteceu em oportunidades an-
teriores, os recursos deverão ser for-
necidos por investidores estrangei-
ros: em 2006, a Prosperitas captou
inteiramente no exterior US$ 336 mi-
lhões do seu primeiro fundo de inves-
timentos. Dois anos depois, em
2008, arrecadou mais US$ 612 mi-
lhões. “Nossos clientes são institui-
ções e grupos que investem no longo
prazo e não ficam pressionando por
resultados imediatos”, afirma Lucia-
no Lewandowski, um dos sócios con-
troladores da Prosperitas. “No auge
da crise, quando todo mundo estava
querendo tirar seu dinheiro daqui pa-
ra cobrir perdas lá fora, nossos clien-

tes mantiveram suas posições.”
Nesse seleto portfólio, incluem-se in-

vestidores como o governo do Estado
de Washington, nos Estados Unidos, o
Fundo Soberano de Cingapura (GIC), a
seguradora americana Liberty Mutual,
o Sindicato dos Funcionários Públicos
da Holanda e a Universidade Harvard,
entre outros. “Todos eles investiram
desde o primeiro fundo lançado”, diz
Lewandowski. A disposição de Har-
vard, que perdeu 30% dos US$ 39,6 bi-
lhões investidos no mercado financeiro
durante a crise, em continuar apostan-
do no Brasil, não deixa de ser surpreen-
dente: na semana passada, por exem-
plo, seus financistas liquidaram todas
suas posições em empresas israelenses.
“Muitos investidores resolveram con-
centrar seus recursos num número me-
nor e mais confiável de negócios”, diz
Lewandowski.

Com ativos estimados em R$ 3 bi-
lhões, a Prosperitas é dona de um portfó-

lio que inclui shopping centers, edifí-
cios comerciais, instalações industriais
e loteamentos residenciais. A joia da co-
roa é o Eco Berrini, um edifício “verde”
de 32 andares, com 50 mil metros qua-
drados de área, que está sendo construí-
do na zona sul de São Paulo. Só com o
Eco Berrini, que deverá ser inaugurado
em março de 2011 e será passado adian-
te, a Prosperitas deve faturar R$ 600
milhões.

O R$ 1,5 bilhão de recursos previstos
para os novos investimentos bancarão
uma nova etapa na trajetória da Prospe-
ritas. A gestora vai continuar com a aber-
tura de novos shoppings, principalmen-
te em cidades médias ou regiões ainda
não atendidas por esse tipo de estabele-
cimento, como é o caso de Rio Branco,
no Acre, e o bairro de Guadalupe, no Rio
de Janeiro (até o final do ano, a Prosperi-
tas quer chegar a uma área bruta locável
de 180 mil metros quadrados).

Mas a maior soma de recursos será
destinada a empreendimentos como
um loteamentos residencial, em Campi-
nas, onde serão aplicados R$ 150 mi-
lhões, e à construção de centros logísti-
cos. Já estão definidos quatro centros,
em Guarulhos, Campinas e Ribeirão
Preto, em São Paulo, e Vespasiano(
MG), que exigirão R$ 700 milhões. O
maior deles será o de Guarulhos, que
ocupará uma área construída de 400
mil metros quadrados. “O centro de
Guarulhos está dentro do Rodoanel”,
diz Lewandowski.

Egresso do braço imobiliário da GP
Investimentos, cujo controle foi adqui-
rido em 2006 por ele e por seus sócios,
Jose Carlos Nuñez e Maximo Pinheiro,
numa operação de management buy
out, Lewandowski diz que a Prosperitas
vai quebrar a escrita e se abrirá para os
investidores brasileiros. Uma possibili-
dade é explorar o segmento de dívida
imobiliária. “Queremos nos fortalecer
no mercado interno”, afirma.

FONTE: COMSCORE

Tonya Reiman, PALESTRANTE MOTIVACIONAL E CONSULTORA

‘Temos de entender
como somos vistos’

Carreiras

CORREÇÃO

Fernando Scheller

Uma postura ereta, um sorriso
sincero e um aperto de mão se-
guro podem fazer toda a dife-
rença na vida profissional: con-
trolando reações, um candidato
pode passar uma boa imagem
em uma entrevista de emprego
antes da primeira palavra. De
acordo com Tonya Reiman, au-
tora de A Arte da Persuasão, li-
vro que está sendo lançado no
Brasil e pode ser visto como a
resposta do mundo corporativo
ao clássico da comunicação não-
verbal O Corpo Fala, o sucesso

está ao alcance de todos: basta
treinar a mente.

No livro, ilustrado com foto-
grafias que atribuem significa-
dos a diferentes expressões – le-
var a mão no nariz, por exem-
plo, é sinal de desconforto –, há
um guia passo a passo para uma
programa de auto-hipnose com
21 dias de duração. “Você tem
que reconhecer o que está erra-
do para melhorar. A ideia é de-
senvolver sua versão ‘Alfa’”, dis-
se a autora, que dá dicas de car-
reira no canal Fox News, em en-
trevista ao Estado. Leia os prin-
cipais trechos da conversa:

● Você propõe a auto-hipnose
em seu livro. Que sinais positivos
devem ser treinados?
É importante é olhar nos olhos.
Isso demonstra autoconfiança
e atenção ao interlocutor. Ou-
tro ponto é respeitar o espaço
do outro. Você pode falar mais
perto de um colega de trabalho,
mas tem que manter certa dis-
tância de quem você não conhe-
ce. É preciso respeitar o espaço
pessoal alheio.

● Você, de certa forma, cria um
personagem?
Não. Você tem que ser sempre
você mesmo, mas com alguns
ajustes, para que o seu melhor
venha à tona. Você pode ser en-
graçado e passar isso sem per-
der o ar profissional. Se criar di-
ferentes personalidades, vai se
perder, perguntando: “Quem
eu era quando falei com essa
pessoa?” É preciso dar o seu me-
lhor, ser você mesmo, mas res-
peitando as situações.

● E a linguagem corporal? Dá

para exercitar reações?
Sim. O mais importante da co-
municação não-verbal é ficar
atento às próprias reações. E vo-
cê faz isso reconhecendo os si-
nais que envia aos outros: antes
de uma reunião, recomendo
que o profissional pare por 20
segundos para analisar a postu-

ra, as expressões e a linguagem
corporal. Depois de praticar de
forma consciente, o controle se-
rá inconsciente.

● Você também fala de reações
positivas. Ver o copo “meio
cheio” é importante?
O copo sempre precisa estar
meio cheio. Se você encara o
mundo de forma pessimista, ob-
viamente não confia em si mes-
mo. E isso fica claro para os ou-
tros. Tudo é perspectiva: quem
se apresenta de forma positiva
para a vida tende, por exemplo,
a participar melhor de sessões
de ideias (brainstorming).

● O quanto a linguagem corporal
conta na busca de um emprego?
A entrevista começa na sala de
espera. A empresa está analisan-
do a postura, o comportamen-
to, se a pessoa está confortável
na própria pele. Uma vez na sa-
la, a atenção muda para a apre-
sentação, o sorriso, o aperto de
mão. O entrevistador usa ferra-
mentas para formar sua primei-

ra impressão, faz um julgamen-
to relâmpago. Se você não esti-
ver à altura, terá de lutar muito
para que ele mude de opinião.

● Como controlar os nervos du-
rante uma entrevista?
É preciso treinar. Você tem que
reconhecer o que faz de errado
para melhorar. A ideia é desen-
volver sua versão “Alfa”. Você
pode se programar para entrar
em uma sala confiante. Você
treina dez ou vinte vezes, para
que na hora pareça natural.

● É importante que essa mudan-
ça não seja muito “robótica”?
Claro. Por isso, defendo que as
pessoas gravem momentos de
sua vida e os estudante. É uma
boa forma de analisarmos a pos-
tura. O aspecto mais importan-
te é como as pessoas te veem
de longe, quando você se aproxi-
ma delas. Nossa visão de nós
mesmos geralmente não corres-
ponde à dos outros. O vídeo po-
de ser uma forma de entender
de como os outros nos veem.

Confiança. Na crise, investidores como Harvard mantiveram posições

Prosperitas vai investir
R$ 1,2 bilhão em imóveis é o valor da indenização pedida por Ku-

niaki Nozoe, ex-presidente da Fujitsu,
por ter sido demitido por supostas liga-
ções com o crime organizado no Ja-
pão. Nozoe alega que a companhia não
lhe deu chance de defesa.
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Livro. Tonya Reiman defende
linguagem não-verbal

DIVULGAÇÃO

Na frente. No Brasil, o Orkut ainda é o serviço mais popular

Quem entregará um documento
propondo aos presidenciáveis a
reducação da carga tributária
(Estado 23/8) é o Movimento
Brasil Eficiente (MCE).

PUBLICIDADE
Venda da Talent está
próxima do desfecho
A compra da Talent, do publicitário
Julio Ribeiro, pelo grupo francês Publi-
cis deve sair no máximo em duas sema-
nas, de acordo com fonte familiarizada
com a negociação. Segundo essa fonte,
as tratativas entre os dois lados come-
çaram no último trimestre de 2009.
Nesse período, surgiu o interesse da
britânica WPP, cujas possibilidades de
êxito seriam mais remotas. A mesma
fonte indica que os números divulga-
dos pelo passe da agência paulista, em
torno de R$ 320 milhões, estariam in-
flacionados, sendo mais plausível algo
ao redor de R$ 200 milhões. Esse valor
equivale a duas vezes a receita bruta da
Talent, de R$ 100 milhões anuais.

NACIONALIZAÇÃO
Cromus passa a fabricar
conversor digital em Manaus
Em vez de continuar importando da
China conversores de televisão digital
HD, a paulista Cromus, uma das líde-
res do mercado de antenas parabólicas
e receptores analógicos, decidiu pas-
sar a produzi-los em sua fábrica de Ma-
naus. O projeto recebeu investimentos
de R$ 10 milhões, aplicados na adequa-
ção da linha de produção e em desen-
volvimento tecnológico. Segundo Rei-
naldo Romo, presidente da Cromus, a
meta é aumentar em 40% as vendas
desses equipamentos neste ano, para
25 mil unidades, por conta da redução
de preço. Os novos conversores de TV
digital da Cromus custarão R$ 249 con-
tra R$ 349 dos importados e chegarão
ao varejo em dezembro.

CONSTRUÇÃO
Brasil é sexto no ranking
de prédios sustentáveis
O Green Building Council Brasil
(GBC), que atua no País com o siste-
ma LEED, o principal selo da cons-
trução sustentável no mundo, já cer-
tificou 19 empresas brasileiras des-
de 2007. Isso coloca o Brasil no sex-
to lugar no ranking quantitativo de
empreendimentos sustentáveis,
atrás dos Estados Unidos, Emirados
Árabes, Índia, Canadá e China. A
expectativa do GBC é fechar 2010
com 250 prédios em processo de
certificação. O assunto será discuti-
do na 1ª Greenbuilding Brasil – Con-
ferência Internacional & Expo, que
acontece de 1º a 3 de setembro, na
Fecomércio, em São Paulo.

TRAINEES
Funil de exigência dificulta
recrutamento pela ALL
A ALL, maior empresa de logística
ferroviária da América Latina, está
apelando a mídias sociais, como
Twitter, Facebook, Orkut e Linke-
dIn, na abertura da temporada de
caça aos trainees. Com o mote “Até
quem tem talento precisa estar no
lugar certo”, a empresa pretende
aumentar em 25% o número de ins-
critos em relação ao ano passado.
Na verdade, o maior problema da
ALL, que não impõe um teto para o
número de vagas oferecidas, é obter
um contingente de talentos que
atenda aos seus padrões de exigên-
cias: dos 20 mil candidatos de 2009,
apenas 17 passaram pelo funil seleti-
vo. Para quem ultrapassa essa barrei-
ra, o resultado costuma ser bom:
um terço dos gerentes e coordena-
dores e 9% dos superintendente e
diretores da ALL são ex-trainees.
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