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A mulher tinha acabado de com-
prar um carro novo na concessio-
nária Mile One, mas estava triste
porque ia se desfazer do seu car-
ro velho. Então um funcionário
da concessionária tirou uma fo-
to dela com os dois automóveis –
e a Mile One a pôs em contato
com o comprador do seu carro
velho online. “Eles se tornaram
amigos pelo Facebook”, disse Ni-
cole Hayes, diretora de e-com-
merce para o Mile One Automo-
tive Group.

Nicole afirma que essas intera-
ções, que considera muito úteis
para fortalecer uma comunida-
de em torno da marca Mile One,
a convenceram de que a compa-
nhia precisa adotar o canal da mí-
dia social. A Mile One agora quer
contratar um profissional desse
campo em tempo integral.

Há apenas alguns anos, as com-
panhias consideravam o Twitter

e o Facebook uma alternativa re-
mota, deixando que seus perfis
corporativos fossem administra-
dos por estagiários de faculdade
ou pelos fanáticos por tecnolo-
gia aplicada ao escritório.

Agora, as empresas começam
a se preocupar mais com sua pre-
sença na mídia social, e a definir
papéis e tarefas para os seus fun-
cionários. Preocupados com as
gafes de relações públicas e com
tweets embaraçosos, muitas de-
las resolveram elaborar normas
de mídia social para os funcioná-
rios.

Nem todos aprovaram. Os ge-
rentes que acreditam na utiliza-
ção da mídia social em suas com-
panhias muitas vezes precisam
fazer campanhas internas para
convencer sobre o valor desse re-
curso os altos escalões e os pró-
prios funcionários.

Inclusive é possível usar soft-
wares como HootSuite e Social-
Toaster para avaliar os efeitos

das campanhas de mídia social
para uma empresa – fundamen-
tais para mostrar aos altos execu-
tivos a sua validade.

As empresas também preci-
sam desesperadamente de feed-
back e de oportunidades para
promover a lealdade e a boa von-
tade. Com o Twitter e o Face-
book, que atualmente atraem
centenas de milhões de usuá-
rios, estão investindo em campa-
nhas de publicidade e marketing
nessas plataformas.

“Quasetoda campanha de rela-
ções públicas agora tem uma es-
tratégia de mídia social, uma es-
tratégia ao mesmo tempo proati-
va e reativa”, disse Lisa Miles,
presidente da seção de Mary-
land da Public Relations Society
of America.

A nova ênfase na mídia social
contribui para o crescimento da
área de relações públicas. O De-
partamento do Trabalho previu
recentemente que o setor de “es-
pecialistas em relações públi-
cas” crescerá 28% até 2018, e que
a mídia social será responsável
pela maior parte do aumento.

Busca. Os fóruns de emprego
online estão repletos de oportu-
nidades para profissionais de mí-
dia social. O Indeed.com, um im-

portante site para contratações,
incluiu recentemente o termo
“mídia social” entre as 10 maio-
res tendências de emprego.

O predomínio do termo “mí-
dia social” nas designações de
funções no site cresceu persis-
tentemente nos últimos três
anos, de quase zero a milhares
de ofertas de empregos corres-
pondentes.

Os empregos anunciados mui-
tas vezes cobrem as áreas de rela-
ções públicas, publicidade, mar-

keting e serviço aos clientes.
“A pessoa que queremos con-

tratar precisa saber escrever, ter
experiência em RP e saber repre-
sentar a nossa marca”, disse Ni-
cole da Mile One. “É essencial
que os candidatos pensem antes
de escrever alguma coisa. Mas é
preciso dar a eles liberdade”.
Muitas empresas de relações pú-
blicas e de marketing agora ofere-
cem às empresas orientação em
estratégia de mídia social. /
TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Sabrina Valle / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) pode ser chamada a
se manifestar sobre um possível
conflito de interesses no proces-
so que culminaria na incorpora-
ção do Carrefour pela empresa
controladora do Grupo Pão de

Açúcar, que reúne a francesa Ca-
sino e o empresário brasileiro
Abílio Diniz.

A CVM avaliaria, por exemplo,
se a relação de troca das ações
proposta no início da operação é
justa e se há direito de voto, já
que há um regime diferenciado
para as ações ordinárias nas
mãos de Diniz e do Casino em
relação ao resto do mercado.

A operação estabelece que as
ações preferenciais da Compa-
nhia Brasileira de Distribuição
(CBD), empresa que controla o
Pão de Açúcar, sejam trocadas
por ações ordinárias à razão de

0,95 para uma. Esses papéis es-
tão no mercado. Já para as ações
de Diniz de Casino a relação se-
ria de um para um.

Com a possível vantagem, tan-
to Diniz quanto o Casino pode-
riam ser impedidos de votar so-

bre a operação por estarem em
possível conflito de interesses, o
que jogaria para o mercado a de-
cisão. A estratégia interessaria a
Diniz, pois o Casino já avisou ser
contrário ao negócio.

Embora assim como o Casino
ele também não pudesse votar,
Diniz estaria apostando que a
operação seria aprovada pelo
mercado e, assim, atingiria seu
objetivo.

A discussão na CVM sobre a
relação de troca e o direito de
voto não é óbvia, segundo a ex-di-
retora da autarquia Norma Pa-
rente. Em tese, Diniz e Casino

estariam em conflito e não pode-
riam votar. Mas a CVM também
pode interpretar que o Casino
pode, sim, se manifestar sobre a
transação, por estar correndo o
risco de ser prejudicado e ter sua
participação diluída mais à fren-
te. Por meio de sua assessoria de
imprensa, a CVM informou ape-
nas que avalia a operação como
um todo.

Preferência. Embora em situa-
ções menos cruciais para o fecha-
mento do negócio proposto, a au-
tarquia também poderia ser ins-
tada a se manifestar em outras

etapas. Por exemplo, na segunda
operação de incorporação de
ações, desta vez da CRB (Carre-
four Brasil) pela CBD. Se aplica-
da interpretação do artigo 253 da
Lei das S.A., a Nova Pão de Açú-
car poderia ter preferência na in-
corporação que será feita por
sua subsidiária integral, a CBD.
Mas a contestação, no entanto, é
tida no mercado como pouco
provável.

Tanto neste momento da ope-
ração quanto no seguinte, em
que haveria um aumento de capi-
tal do Carrefour, a CVM também
pode ser acionada para avaliar se
a relação de troca e o valor de
avaliação da companhia são jus-
tos, detalhes do negócio ainda
não divulgados.

Empresas procuram
especialistas em mídias sociais

CVM pode ser chamada para avaliar fusão de varejistas

Casino compra ações do Pão de Açúcar
O anúncio, que será feito hoje, ocorre duas semanas após o grupo francês ter adquirido um lote de 3,3% dos papéis da rede de varejo

● Depois de meses de especula-
ção e negociação, o MySpace foi
finalmente vendido. A rede social
da News Corp. foi comprada pela
empresa de publicidade online
Specific Media por US$ 35 mi-
lhões, bem abaixo dos US$ 100
milhões antes almejados pela
companhia de Rupert Murdoch.

A News Corp., que comprou o
MySpace em 2005 por US$ 580
milhões e viu seu declínio, vai
continuar dona de cerca de 5%
da rede social. A venda foi fecha-
da ontem, um dia antes de se en-
cerrar o fim do ano fiscal da
News Corp.

O acordo de compra inclui a
demissão de quase metade dos
400 funcionários do MySpace e
outros cortes de custos. O presi-
dente Mike Jones e outros direto-
res vão permanecer interinamen-
te, ajudando no processo de tran-
sição para uma nova chefia da
Specific Media.

Em um memorando enviado
aos funcionários, Jones escre-
veu: “Em conjunção com o acor-
do, estamos conduzindo séries
de iniciativas de reestruturação,
incluindo uma significativa redu-
ção em nossa força de trabalho.”
/ CARLA PERALVA
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O Casino vai anunciar hoje
que adquiriu nos últimos dias
mais um lote relevante de
ações do Pão de Açúcar na bol-
sa. Segundo o ‘Estado’ apu-
rou, o grupo francês enviou ao
Pão de Açúcar, na noite de on-
tem, uma carta comunicando
a compra de 6,2% das ações
preferenciais da empresa e pe-
dindo que a operação seja in-
formada ao mercado.

Com isso, o sócio de Abilio Di-
niz quer reforçar um recado que
vem dando há semanas: tem um
compromisso de longo prazo
com o Pão de Açúcar e com o Bra-
sil e não pretende abrir mão da
companhia. Segundo fontes pró-
ximas às empresas, com a nova
compra, o grupo francês teria de-
sembolsado mais de US$ 1 bi-
lhão na aquisição de papéis da
rede varejista nas duas últimas
semanas.

O novo lance do Casino pode
se tornar mais um ingrediente
na guerra pública instalada en-
tre os dois sócios desde que as
negociações entre Abilio e Carre-
four vieram à tona, há pouco
mais de um mês.

Coincidência ou não, ontem,
o departamento jurídico societá-
rio do Pão de Açúcar enviou uma
carta proibindo a negociação
com ações da companhia e da
Globex por todos os controlado-
res, acionistas e pessoas que pos-
sam ter informação privilegiada
sobre a negociação da fusão do
grupo com o Carrefour.

No comunicado, ao qual a
Agência Estado teve acesso, a

empresa lembra que o descum-
primento da proibição poderá re-
sultar em sanções pela Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM). A carta é assinada por
André Risk, do departamento ju-
rídico societário da rede e ende-
reçada individualmente às pes-
soas relacionadas.

Procurada, a assessoria de im-
prensa do Pão de Açúcar infor-

ma que o envio de e-mail é de
praxe nessas situações e que não
existia suspeita de compra de
ações. Trata-se somente de um
aviso, para lembrar os acionistas
da existência da instrução 358 da
CVM, segundo a companhia.

De acordo com fontes próxi-
mas ao grupo francês, o Casino
não estaria preocupado com es-
sa recomendação já que, publica-

mente, reclama de ter poucas in-
formações sobre a operação.

Acionistas. Num comunicado
divulgado ao mercado, o Casino
expressou sua indignação em
um anúncio que ocupou quase
uma página nos principais jor-
nais do País: “Trata-se de propos-
ta estruturada em conjunto, em
segredo e de forma ilegal, com o

objetivo de frustrar as disposi-
ções do acordo de acionistas que
regem a Companhia Brasileira
de Distribuição (CBD) e, indire-
tamente, expropriar do Casino
os direitos de controle adquiri-
dos e pagos no ano de 2005”.

No dia 16 de junho, o Casino
informou ao mercado que au-
mentou a sua participação do
Pão de Açúcar para 37%, depois

de comprar mais 3,3% das ações
da empresa brasileira no merca-
do. Ontem, ao longo da manhã,
as ações preferenciais da empre-
sa chegaram a subir até 12%. Mas
fecharam em queda de 3,07%, co-
tadas a R$ 71. Na terça-feira, dia
do anúncio da operação de fu-
são, o mercado recebeu bem a
notícia e as ações da companhia
dispararam 12,64%.

NEGÓCIO POLÊMICO

News Corp. vende
MySpace por
US$ 35 milhões

Concessionária. Cliente da Mile One, atendida pela rede

Nos Estados Unidos, os
serviços de emprego
estão repletos de
oportunidades para esse
novo profissional

Recado. Com a compra de ações, Jean-Charles Naouri, do Casino, quer reforçar que não pretende abrir mão do Pão de Açúcar

● Erro
Um especialista contratado por
uma agência da Pensilvânia foi
demitido por tuitar que os funcio-
nários saíam mais cedo na sexta-
feira para jogar golfe.

● Pregão movimentado

● Minoritários
As condições de troca de ações
na proposta de fusão entre
ativos do Pão de Açúcar e
Carrefour seriam alvo de
análise da autoridade do
mercado acionário.

Autarquia seria
responsável por avaliar
possível conflito de
interesses na proposta de
união entre as empresas

37%
era, até ontem, a participação do
grupo francês Casino no Pão de
Açúcar

3,3%
das ações do Pão de Açúcar
foram compradas pelo Casino
depois que informações sobre
negociações com o Carrefour
vazaram - o anúncio da
aquisição foi feito em 16
de junho

12%
foi quanto as ações do Pão de
Açúcar chegaram a subir ao
longo da manhã de ontem

3,07%
foi quanto caíram as ações do
grupo de varejo brasileiro ontem

12,64%
foi a valorização das ações na
terça-feira, dia do anúncio da
proposta de fusão
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