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TECNOLOGIA

Acionistas da Novell aceitam acordo de
fusão com a Attachmate Corporation
Em assembléia extraordinária, os acionistas da empresa americana de
tecnologia de rede votaram por adotar o Acordo e o Plano de Fusão
com a Attachmate Corporation e a Longview Software Acquisition Corp,
anunciados previamente em 21 de novembro de 2010. Sob os termos
do acordo de fusão, os acionistas da Novell terão direito a receber
US$ 6,10 em dinheiro por cada ação ordinária da empresa que eles detêm.

Murillo Constantino

Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

A tecnologia já garante seu espa-
ço até mesmo na hora de realizar
o “sonho da casa própria”. Se-
gundo uma pesquisa viabilizada
pelo Google, 88% dos consumi-
dores brasileiros têm o primeiro
contato com o imóvel usando a
internet. Não é à toa que 18% das
vendas totais da incorporadora
Cyrela são realizadas pelo site da
companhia, número que deve
crescer neste ano com a inserção
do Facebook, nesta semana, nos
planos de venda da empresa.

A ferramenta americana que
integra mais de 500 mil usuários
no mundo e tem valor estimado
em US$ 50 milhões é a nova alia-
da da Cyrela. Segundo Gilson
Hochman, diretor-geral de ven-
das da companhia, o Facebook
deve impulsionar as compras pe-
los meios eletrônicos não só pelo
grande sucesso da rede social,

como pela comodidade de se fa-
lar com um corretor por meio de
um bate-papo simultâneo e ain-
da estar conectado à rede de ami-
gos. “A maioria dos consumido-
res não abre mão de apreciar o
imóvel pessoalmente, mas as fer-
ramentas virtuais são indispen-
sáveis para agilizar o processo de
compra e sanar dúvidas impor-
tantes”, explica.

Hochman afirma, porém,
que há inúmeros casos de inves-
tidores, principalmente estran-
geiros, que concluem as vendas
pela internet sem sequer co-
nhecer o imóvel.

Segundo Fernando Moulin,
gerente-geral de e-business da
Cyrela, a iniciativa da companhia
de inserir o Facebook como um
canal de vendas é inspirada em
uma tendência americana. “Nos
Estados Unidos muitas pequenas
e médias empresas estão fechan-
do seus sites e migrando o con-
teúdo para o Facebook, onde a li-

gação entre os usuários possibili-
ta uma visibilidade maior”, diz.

Previsões
As vendas da Cyrela pela inter-
net vão ajudar a companhia a
alcançar a meta de aumentar a
comercialização de imóveis em
até 8,4% neste ano, em relação
a 2010, quando a empresa fatu-
rou R$ 6,2 bilhões.

O segmento econômico, re-
presentado pela empresa Living,
deve responder por até 45% das
vendas da incorporadora neste
ano. “Fizemos uma pesquisa
com esta faixa de consumidores
e constatamos que praticamente
100% deles têm um perfil jovem
e buscam imóveis pela inter-
net”, afirma Moulin.

Os lançamentos da incorpo-
radora, que também serão di-
vulgados por meios eletrônicos,
devem aumentar até 9% neste
ano e os números de 2012 devem
ter alta de até 11,5%. ■

Cyrela usará o Facebook para
reforçar suas vendas on-line
Cerca de 20% dos negócios da companhia são feitos na web, total que promete subir com o uso da rede social

Entre os
consumidores
mais jovens, o uso
da internet para
pesquisa de ofertas
imobiliárias chega
praticamente a 100%

PERFIL

45%
das vendas da Cyrela neste
ano devem ser destinadas para
o segmento econômico. No ano
passado, este percentual atingiu 40%.

PREVISÃO

8,4%
é a alta esperada nas vendas
da incorporadora neste ano,
em relação ao ano de 2010.
A previsão para 2012 também é
positiva e prevê alta de 10,7%.

LANÇAMENTOS

9%
é o aumento previsto no número
de lançamentos da Cyrela em
2011. A empresa, que teve atrasos
em entregas no ano passado,
prevê normalizar a situação.

Egberto Nogueira

Gilson Hochman, diretor-geral
de vendas da Cyrela: investidor
compra pela internet sem
conhecer o imóvel

TELECOMUNICAÇÕES

Comissão de licitação da Anatel nega
recurso da Claro contra leilão de 3G
A comissão especial de licitação da Agência Nacional de
Telecomunicações negou o recurso da Claro contra o leilão de
frequências da banda H. A licitação, realizada em dezembro, teve a Nextel
como principal vencedora. Segundo a Claro, a Nextel teria descumprido
regras para entregar documentos. Após o parecer da comissão, o assunto
seguirá para o conselho da Anatel, que baterá o martelo sobre o tema.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.
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