
Há cinco meses no cargo de vi-
ce-presidente do Facebook pa-
ra América Latina, Alexandre
Hohagen tem se ocupado priori-
tariamente com a contratação
de profissionais para o recém-
inaugurado escritório em São
Paulo, que tem 16 funcionários
e sete vagas abertas, e a apresen-
tação da rede social para empre-
sas e agências de publicidade
(ao todo 30, até agora). A mis-
são do executivo, ex-presiden-
te do Google, é mostrar às com-
panhias do Brasil como a rede
social funciona e de que formas
as marcas podem tirar proveito
do relacionamento com os usuá-
rios do Facebook.

Hoje, são 750 milhões de
usuários cadastrados no mun-
do. No Brasil, são 25 milhões, o
que significa que houve cresci-
mento de 316% nos últimos tre-
ze meses, quando o número era
6 milhões. O aumento se deu
principalmente entre os meses
de janeiro e fevereiro deste ano
e teve entre os impulsionadores
o lançamento do filme “A Rede
Social”, que concorreu ao Os-

car e despertou o interesse de in-
ternautas brasileiros com rela-
ção à plataforma, diz Hohagen.

Outro fator que contribuiu
com o aumento do acesso foi a
parceria com operadoras de tele-
fonia e a criação de um aplicati-
vo que roda em celulares sim-
ples, não apenas em smartpho-
nes. Mundialmente, 250 milhões
de pessoas acessam a rede pelo
celular, e as parcerias vieram pa-
ra ampliar o número no Brasil.

O desafio de Hohagen agora é
transformar o crescimento no
uso da rede no país em receita.
“Os números estão atraindo o
interesse do mercado e as em-
presas estão olhando o Face-
book como uma forma de se re-
lacionarem com os clientes”,
diz Hohagen.

As companhias não pagam pa-
ra ter uma página no Facebook,
mas os resultados alcançados al-
gumas vezes levam as empresas
a começarem a pagar por anún-
cios. Foi o que aconteceu com a
Gol. A empresa criou sua página
em setembro de 2010 e hoje con-
ta com cerca de 242 mil fãs, nú-
mero maior que o da America-
nAirlines, por exemplo, que é
de cerca de 197 mil. A compa-
nhia aérea aprovou a experiên-
cia e, em junho deste ano, virou
anunciante, de acordo com Tha-
lita Martorelli, coordenadora de
redes sociais da Gol.

Para Thalita, a rede é útil para
coletar informações de usuários
por conta da rapidez de respos-
tas, o que não acontece no con-
corrente Orkut, do Google. Por
meio do Facebook, a Gol já defi-
niu, por exemplo, trechos que
entrariam em promoção, por
conta da demanda dos usuários.

Apesar do Orkut não ser a pre-
ferida de anunciantes como a
Gol, é a favorita dos brasileiros.
Segundo pesquisa da CNT/Sen-
sus divulgada nesta semana,
64,5% dos internautas afirmam
ter conta na rede social do Goo-
gle, enquanto 37,4% se dizem ca-
dastrados no Facebook. ■

BALANÇO

Lenovo divulga resultados e apresenta
crescimentopelo sétimo semestre seguido

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Facebook mostra sua
cara no Brasil para
conquistar anunciante

Os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano fiscal que
terminou em 30 de junho de 2011, mostraram que a Lenovo vem
crescendo pelo sétimo semestre consecutivo. As vendas consolidadas
para o primeiro trimestre fiscal aumentaram 15% ano sobre ano,
atingindo o recorde de US$5,9 bilhões. O lucro bruto para o trimestre
aumentou 41% ano sobre ano, com margem bruta de 12,5%.

US$ 66,5 bi
Foi o valor do Facebook avaliado
pelo grupo de publicidade
Interpublic esta semana.
Em 2006 o valor era de
US$ 2 bilhões. A rede possui,
atualmente, 750 milhões
de usuários ativos no mundo
e metade deles acessam a
rede todos os dias.

AVALIAÇÃO

EMPRESAS

PUBLICIDADE

Site tem 25 milhões
de usuários no Brasil,
crescimento de mais
de 300% em relação
ao ano passado.
No mundo o número
é de 750 milhões

Alexandre Hohagen, ex-Google, estrutura equipe da rede social
no país para atrair mais empresas ao site de relacionamentos

US$ 2,19 bi
É quanto a consultoria eMarketer
prevê que o Facebook irá faturar
com os chamados “display ads”,
publicidade on-line que inclui
os banners, nos Estados Unidos.
O valor representa crescimento
de 80,9% em relação a 2010.
Com isso, a rede se tornaria líder
neste tipo de publicidade nos EUA.Fontes: F-biz e Socialbakers
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A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) autorizou
a Porto Seguro Telecomunica-
ções e a Sermatel Comércio e
Serviços de Telecomunicações,
que adota o nome Datora Tele-
com e tem sede no Rio de Janei-
ro, a atuarem como operadoras
móveis virtuais.

A Anatel havia aprovado em
novembro do ano passado a re-
gulamentação das operadoras
virtuais, conhecidas como Mobi-
le Virtual Network Operators
(MVNOs). A regulamentação
permite que os operadores vir-
tuais fechem acordos com ope-
radoras de telecomunicações
que já atuam no mercado, usan-
do, por exemplo, sua infraestru-
tura para oferecer serviços de te-
lecomunicações a seus clientes.
Na prática, o operador virtual
“aluga” capacidade de minutos
de uma operadora para prestar
serviço móvel a terceiros.

No caso da Porto Seguro e da
Sermatel, ambas as empresas fe-
charam acordo com a Tim para
cobertura nacional. Segundo a
Anatel, não há novos pedidos
de operadoras virtuais na fila pa-
ra aprovação pelo conselho do
órgão regulador.

Porto seguro
A Porto Seguro vem planejan-
do o lançamento da sua opera-
dora de telefonia celular desde
o início do ano, quando foram
feitos os primeiros testes de inte-
gração da plataforma da Erics-
son com os sistemas da Tim. Em
paralelo, a companhia deu iní-
cio ao desenvolvimento de pla-
nos e serviços.

A empresa prevê investimen-
tos da ordem de R$ 10 milhões
no primeiro ano do negócio, e
planeja alcançar 1 milhão de as-
sinantes móveis entre três e cin-
co anos de operação.O público-
alvo preferencial são consumi-
dores que têm seguros da com-
panhia. A Porto Seguro tem 3,5
milhões de clientes e 8,5 mi-
lhões de itens segurados.

Cerca de 90 profissionais, en-
tre funcionários da Ericsson, da
Porto Seguro e da Datora Tele-
com — sócia da seguradora na
empresa de telefonia celular —,
estão envolvidos integral ou par-
cialmente no projeto.

Ítalo Flammia, diretor de tec-

nologia da Porto Seguro, diz
que a intenção é oferecer servi-
ços diferenciados e simplicida-
de. “Muito provavelmente boa
parte dos serviços terão siner-
gia com algum de nossos produ-
tos e outros serão voltados para
ajudar nossos clientes”, diz.

A nova operadora quer ofere-
cer funcionalidades que permi-
tam ao usuário acessar, a par-
tir do celular, serviços dos se-
guros vendidos pela Porto Se-
guro, completa Wilson Otero,
CEO da Datora Telecom. O ob-
jetivo não é brigar pelo consu-
midor no que diz respeito a pre-
ço, mas em relação a qualidade
e atendimento.

A estratégia da Datora Tele-
com é posicionar-se como pro-
vedora de tecnologia ou de con-
sultoria de negócios para em-
presas interessadas em atuar co-
mo operadora virtual. ■ Reu-
ters e Redação

Murillo Constantino

AQUISIÇÃO

Unimed ABC arremata hospital da
Neomater em leilão por R$ 26 milhões

CONCORRËNCIA

Estatal russa planeja tablet de plástico
para rivalizar com iPad da Apple

Porto Seguro e Sermatel
entram em celular virtual

A Unimed ABC arrematou em leilão o hospital geral da Neomater,
em São Bernardo do Campo, por R$ 26 milhões. A estrutura prevê
140 leitos e irá gerar cerca de 2,4 mil empregos. O Neomater é o 115º
hospital do sistema Unimed, em todo o Brasil e começará a funcionar
gradativamente ainda em 2011. A aquisição marca os 40 anos da
operadora de planos de saúde e o primeiro hospital próprio na região.

A Anatel autorizou ontem
as duas companhias a
iniciarem suas operações

Uma estatal russa pretende iniciar no ano que vem a produção de
tablets de plástico destinados a estudantes escolares e que, segundo
a companhia, competirá diretamente com o iPad, da Apple. Anatoly
Chubais, diretor do conglomerado de empresas de tecnologia Rosnano,
afirmou ao primeiro-ministro Vladimir Putin que o novo tablet
custará US$ 420, menos que o preço do iPad mais barato, de US$ 670.

Google+:25 milhões deusuários em2 meses

Na prática, o
operador virtual
“aluga” capacidade
de minutos
de uma tele para
prestar serviço
móvel a terceiros

AlexandreHohagen,
vice-presidentedoFacebook:

desafiode transformar
ocrescimentonousodarede

nopaísemreceita

Lançada em junho, o Google+,
nova rede social do Google,
alcançou 25 milhões de usuários
no mundo nos primeiros dois
meses de atuação. O site foi
criado para concorrer com
o Facebook, que atualmente tem
750 milhões de usuários.
A principal aposta para desbancar
o atual líder entre os sites de
relacionamento é na integração

com outros produtos do
Google como o Picasa,
de compartilhamento de fotos.
A briga entre as duas empresas
passou também para o campo
das ligações via internet com
a parceria entre Skype e
Facebook para oferecer o serviço
de bate-papo com vídeo e o
lançamento do Google Voice,
serviço similar do Google.

David Paul Morris/Bloomberg

ONGOING PARTICIPAÇÕES (BRASIL) S.A.
CNPJ nº 11.065.062/0001-06  –  NIRE 35.300.372.816

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/07/2011
Data, Hora e Local: 25/07/2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo,
SP, na Av. das Nações Unidas, 11.541, 14º andar, conjunto 141, Brooklin, CEP 04578-907. Presença: acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Mesa: Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, Presidente; José António da Costa Lima Mascarenhas,
Secretário. Convocação: dispensada nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Ordem do Dia:
(i) deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia, com a consequente alteração da redação do
artigo 1º do Estatuto Social; (ii) deliberar sobre o aumento do número máximo de membros da Diretoria da Companhia,
bem como sobre a criação do cargo de Diretor Vice-Presidente, com a consequente alteração da redação do artigo 14º
do Estatuto Social; (iii) deliberar sobre o estabelecimento de limite relativo aos valores de despesas incorridas pela
Companhia; e (iv) aprovar a nova redação consolidada do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Tomadas
por Unanimidade: colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram unanimemente aprovadas,
sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) a alteração da denominação social da Companhia, que passa de “Ongoing
Participações (Brasil) S.A.” para “Ongoing Comunicações - Participações S.A.”. Tendo em vista a alteração da
denominação social acima deliberada, fica alterado o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 1º. A Ongoing Comunicações - Participações S.A. é uma sociedade por ações
regida pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”)”; (ii) o aumento do número máximo de membros que integram
a Diretoria da Companhia, de “no má ximo 6 (seis) diretores” para “no máximo 10 (dez) diretores”, bem como a criação
do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. Tendo em vista o acima deliberado, fica alterado o artigo 14º do
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 14. A sociedade terá uma
Diretoria constituída de no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) diretores, acionistas ou não, mas todos residentes
no País e eleitos pelo Conselho de Administração. Dos diretores, um será o Diretor Presidente, um será o Diretor Vice-
Presidente e, os demais, Diretores sem denominação específi ca”. Ato contínuo, tendo em vista a deliberação acima,
os acionistas da Companhia aprovaram ratificar a nomeação dos atuais membros da Diretoria, os Srs. (a) Nuno
Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, português, casado, administrador de empresas, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Av. das Nações Unidas, nº 11.541, 14º andar, cj. 141,
Brooklin, CEP 04578-907, R.N.E. nº V674874-V e C.P.F. nº 226.340.868-14, ocupando o cargo de Diretor Presidente
da Companhia; (b) Rafael Luis Mora Funes, espanhol, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Av. das Nações Unidas, nº 11.541, 14º andar, Brooklin, CEP 04578-907,
R.N.E. nº V688348-Q e C.P.F. nº 233.678.448-37, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; (c) José
António da Costa Lima Mascarenhas, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 11.633, 8º andar, conjuntos 81 a 84, Brooklin, CEP 04578-901,
R.G. nº 020.680.226-6-IFP/RJ e C.P.F. nº 057.471.877-08, ocupando o cargo de Diretor sem designação específi ca da
Companhia; (d) Fernando Henrique Viana Soares Carneiro, português, casado, engenheiro, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Av. das Nações Unidas, 11.541, 14º andar, CEP 04578-907, R.N.E.
nº V719565-B e C.P.F. nº 234.220.238-52, ocupando o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e
(e) Agostinho Correia Branquinho, português, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 11.541, 14º andar, CEP 04578-907, R.N.E.
nº V721102-B e C.P.F. nº 234.473.908-40, ocupando o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;
tendo, todos os Diretores acima mencionados, tido suas respectivas nomeações anteriormente ratificadas conforme a
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23.5.2011, devidamente arquivada na JUCESP
sob o nº 207.585/11-8, em sessão de 2.6.2011, e de modo que todos os membros da Diretoria devem exercer seus
mandatos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá examinar as Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social a se encerrar em 31.12.2013, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus
sucessores; (iii) a inclusão de um limite relativo aos valores das despesas incorridas pela Companhia, de modo que
as despesas superiores a R$ 100.000,00 dependam da assinatura em conjunto do Diretor Presidente em exercício
ou da aprovação prévia, por escrito, do Diretor Presidente em exercício.Tendo em vista o acima deliberado, é incluído
um novo artigo 23 no Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 23. 
Quaisquer despesas superiores a R$ 100.000,00 a serem incorridas pela sociedade dependerão da assinatura em
conjunto do Diretor Presidente em exercício ou da autorização prévia, por escrito, do Diretor Presidente em exercício.”;
e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as deliberações acima tomadas, cuja cópia
segue anexa (Anexo II), e que deverá ser levado a arquivamento perante a JUCESP em apartado à presente ata.
Encerramento e Lavratura da Ata: O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo
manifestação, deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos
presentes assinada.Mesa:Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, Presidente; José António da Costa Lima
Mascarenhas, Secretário. Acionistas: Ongoing Strategy Investments, SGPS, S.A., p.p. José António da Costa Lima
Mascarenhas; Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos; Rafael Luis Mora Funes; Paulo dos Santos Cardeira
Gomes, p.p. José António da Costa Lima Mascarenhas; e Fernando Manuel Maia Cerqueira, p.p. José António da Costa
Lima Mascarenhas.Local e data: São Paulo, 25/07/2011.Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro
próprio. José António da Costa Lima Mascarenhas - Secretário da Mesa. Os documentos na íntegra encontram-se na
sede da Companhia. JUCESP nº 300. 980/11-5, em 04/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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