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EMPRESAS

TECNOLOGIA

Google posterga acesso aberto ao
sistema operacional Android Honeycomb
O Google está adiando a abertura do acesso irrestrito à nova versão
do sistema operacional Android, alegando que resta trabalho a concluir
antes que o software esteja pronto para ser usado em qualquer aparelho.
O Google mostrou o Android 3.0, conhecido como Honeycomb, e o
descreveu como primeira versão do Android para uso em computadores
tablet. O Honeycomb já está em uso no tablet Xoom, da Motorola Mobility.
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O mercado de marketing digi-
tal e publicidade online ainda é
muito novo no Brasil e no mun-
do, mas o seu crescimento
anual vai muito além das pers-
pectivas para as mídias tradi-
cionais — jornal, revista e tele-
visão. Pensando nisso, e tam-
bém no bom momento econô-
mico que o país está vivendo, o
grupo francês LeadMedia entra
forte no Brasil e faz aquisições
de empresas ligadas ao seg-
mento. O grupo europeu tem
investimentos da Truffle Capi-
tal, instituição financeira com
sede em Paris e administradora
de dois fundos de investimento

LANÇAMENTO

Apple lança iPad2 no mercado internacional
e compradores enfrentam filas
Centenas de compradores formaram filas nas lojas da Apple na sexta-feira
em diversos países para a compra do iPad 2, que vem sendo vendido
rapidamente nos EUA, causando dificuldades à empresa para atender a
demanda. Analistas estimam que 1 milhão de aparelhos podem ter sido
vendidos no primeiro final de semana de vendas nos EUA, e não está
claro se haverá impacto na entrega em função dos desastres no Japão.
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INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO BRASIL

Crescimento da internet é expressivo

Fonte: Ibope
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Países como
Suécia e Inglaterra
já apresentam um
número maior de
publicidade na
internet do que em
mídias tradicionais

Divulgação

Marketing digital atrai franceses ao
Após a compra da Media Factory, grupo LeadMedia busca mais aquisições para se fortalecer na publicidade

que somados representam €
600 milhões. O Truffle Capital é
sócio de 40 empresas de tecno-
logia pelo mundo.

No ano passado, inauguran-
do sua rodada de investimentos
no Brasil, o LeadMedia com-
prou três empresas, um site de
e-commerce, o Busca Descon-
tos, a agência de marketing di-
gital, Media Factory, e uma ter-
ceira empresa também na área
de tecnologia, que ainda não
teve o nome divulgado.

Novas aquisições
O investimento para aquisição
da Media Factory não foi alto.
Os R$ 8,9 milhões investidos
compraram 100% das ações da
empresa. Apesar disso, Lean-
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TELECOMUNICAÇÕES

Base de celulares sobe 1,2% em
fevereiro em comparação com janeiro

           m seus 50 anos de existência, 
o restaurante Dinho’s sempre fez 

questão de oferecer um atendimento especial,
preparado por profissionais treinados para 
conquistar seus clientes, tanto pela atenção 

e simpatia, quanto pela eficiência.
Com uma fina mistura de requinte e tradição, 

esses mestres da arte de servir foram 
aprimorando suas habilidades ao longo 

do tempo, impressionando cada vez mais 
com um serviço impecável, que excede até 

os mais altos padrões de excelência.

3 0 1 6 - 5 3 3 3
Reservas:

www.dinhos .com.brAl. Santos, 45 - Paraíso

Mas sinceramente, tudo isso vai ser 
a última coisa que você irá reparar.

O total de linhas de telefonia móvel cresceu em 2,4 milhões em fevereiro
sobre janeiro, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). No final de fevereiro, o país tinha 207,6 milhões de linhas móveis
em serviço, contra 205,2 milhões em janeiro e 170,1 milhões em fevereiro
de 2010. Isso representa crescimento mensal de quase 1,2%. Em 12 meses
até fevereiro, a expansão de usuários de celulares foi de 22%.

INVESTIMENTO

Brasil
on-line no país

FATURAMENTO 2010

R$ 12 mi
foi o faturamento da
Media Factory em 2010.
Para este ano a empresa
espera crescer cerca de 150%
em relação ao ano passado.

FUNDO DE INVESTIMENTO

ON-LINE MAIS FORTE

Suécia
foi o primeiro país a ter
mais publicidade online do
que em meios tradicionais.
Em 2010 a Inglaterra
também atingiu a marca.

PUBLICIDADE ON-LINE

52%
de todos os anúncios publicitários
brasileiros são veiculados na
televisão. Jornais e revistas
seguem em ordem de importância
para o mercado publicitário.

dro Kenski, ex-sócio e atual di-
retor da brasileira, afirma que
novos investimentos vão acon-
tecer ao longo do ano. “O gru-
po veio para se estabelecer for-
te no país. Estamos mapeando
outras empresas da área de tec-
nologia e no terceiro trimestre
vamos iniciar novas aquisi-
ções”, afirma o diretor.

Marcelo Lobianco, coorde-
nador do curso de marketing e
comunicação digital da ESPM e
diretor de publicidade do Portal
IG, afirma que apesar de ter
apenas 4% do bolo publicitário
nacional, a internet apresenta
um crescimento extraordinário.
“Hoje todos os segmentos vão
para internet. É o primeiro lu-
gar que as pessoas vão para pes-

quisar, por exemplo, a compra
de um carro.”

Na opinião de Pedro Ivo Re-
sende, sócio da Riot, agência
de mídias sociais, a porcenta-
gem que a internet ocupa no
bolo publicitário nacional não
é algo que vá ficar muito tempo
no final do ranking. Isso, na
opinião de Resende, muito pe-
los investimentos que o gover-
no Dilma Roussef vem anun-
ciando para a área.

Avanço da internet
“Na Suécia e Inglaterra isso já é

uma realidade. A presença da
publicidade online é maior do
que nos meios tradicionais.
Acredito que nos próximos
cinco anos essa também deve
ser a realidade brasileira, que já
teve sinais do governo que este
ano teremos grandes avanços
na Banda Larga.”

Essa também é a opinião de
Kenski. “Teremos outro país
nos próximos cinco anos.
Acreditamos nisso fortemente
e nossos investidores tam-
bém. Por isso, hoje o Brasil é o
principal país para os investi-

mentos de todo o grupo.”
Resende afirma que recente-

mente foi procurado por inves-
tidores que estavam interessa-
dos em comprar parte da em-
presa. Apesar disso, ele garante
que no médio prazo esse não é
um objetivo. “Um dia vamos
sim querer sócios investidores,
mas no momento não é o que
estamos buscando.”

No ano passado, a Media Fac-
tory faturou R$ 12 milhões.
200% a mais do que em 2009.
Este ano a expectativa é que a
empresa cresça mais 150%. ■

Leandro Kenski, diretor da
Media Factory, afirma que

novas aquisições estão
previstas para este ano

Imagem

Cliente da Media Factory, a
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig) resolveu apostar
nas redes sociais depois do
apagão que o estado sofreu em
2009. A empresa, que passava
por problemas com os
consumidores, que achavam
o serviço oferecido pela
concessionária ineficiente,
resolveu escutar as reclamações
pela internet. Com canais no
Facebook e Twitter, a empresa
mineira passou a atender
reclamações de queda de energia
e problemas na rede elétrica
pela internet. Segundo Leandro
Kenski, diretor da media Factory,
hoje a reclamação chega mais
rápido quando é feita pelos canais
que a empresa oferece na
internet do que pelo telefone
0800 que ela também
disponibiliza. “Além de ser
um atendimento mais rápido,
nós sabemos tudo o que está
sendo dito sobre a empresa e
conseguimos ter um contato mais
direto com o consumidor e tentar
resolver o seu problema”, afirma.
A ação em parceria com a Cemig
começou há um ano. A.V.A

Cemig lança canal em
redes sociais para atender
melhor o consumidor

R$ 8,9 mi
Foi quanto o grupo francês
LeadMedia pagou pela brasileira
Media Factory. Ainda esse ano
devem fazer novas aquisições.

€ 600 mi
é quanto possui o fundo
de investimento francês
Truffle Capital, um dos
sócios da LeadMedia.

4%
é quanto o marketing on-line
possui no bolo da publicidade
brasileira. A porcentagem é
pequena, mas o crescimento é alto.

MEIOS TRADICIONAIS

ENERGIA

Odebrecht vence leilão de geração para
a usina hidrelétrica de Chaglia, no Peru
O empreendimento terá um investimento superior a US$ 1 bilhão
e capacidade instalada de 406 MW. O inicio de geração está previsto
para final de 2015. Com a vitória no leilão, a Odebrecht Energia inicia
sua internacionalização. No Brasil, seu principal projeto é a construção
da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia,
a companhia ainda atua em 12 outros empreendimentos no país.
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