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ELISA SOARES

C
om a proposta de
tornar o mercado
de busca e compa-
ração de preços
menos concentra-

do, o site Zoom, lançado em
novembro, tem a ambiciosa
meta de se tornar o vice-líder
do setor já no ano que vem.
Para isso, informou o diretor-
presidente da companhia,
Francisco Donato, a empresa
investirá R$ 40 milhões em
marketing virtual no próximo
ano. “Atualmente, o Buscapé é
líder no segmento, e concen-
tra 80% do mercado. Os vare-
jistas online estão em busca de
alternativas, o que torna a
Zoom uma proposta atraente”,
explicou o executivo. 

Donato estima que, em
2012, o site já detenha de 12%
a 15% de mercado de e-com-
merce, e aposta em atendi-
mento diferenciado para atrair
a atenção dos internautas, que
desde outubro, têm uma ter-
ceira opção, o GoogleShop-
ping. “Nosso diferencial é
prestar maior apoio nas com-
pras pela internet, em vez de
ser um simples comparador
de preços”, afirmou o diretor-
presidente.

Para isso, o Zoom traz não
apenas os valores de determi-
nado produto nas diversas lo-
jas de varejo virtual,  como
também uma descrição expli-
cativa, de linguagem acessível
para usuários que não enten-
dem tanto de tecnologia,
principalmente. “Não existe
site que contenha tantas in-
formações quanto o nosso.
Trazemos mais informação
para o consumidor comum”,
destacou Donato.

Segundo ele, a explicação
detalhada é feita para todos os
produtos, mas aqueles mais
complexos de comprar são os
que tem texto mais minucioso.

“O segmento de alta tecnolo-
gia, como computadores, ce-
lulares e tablets, é o que está
gerando mais interesse no
mercado, são os produtos
mais desejados”, ressaltou o
executivo. 

IPI. A redução do Imposto So-
bre Produtos Importados (IPI)
de até 15% para eletrodomés-
ticos do segmento de linha
branca, como refrigeradores e
máquinas de lavar, anunciada
pelo governo na última quin-

ta-feira, também deve contri-
buir para o aumento do con-
sumo. Segundo Donato, da úl-
tima vez que essa medida foi
adotada, o faturamento do co-
mércio eletrônico com a ven-
da destes produtos cresceu de
30% a 40%. “A nova redução
tem o mesmo potencial frente
ao volume que é feito hoje”,
adiantou. Além disso, o execu-
tivo aposta nas agressiva polí-
tica de marketing, com links
patrocinados e uma vitrine
virtual na globo.com.

O Zoom foi lançado comer-
cialmente mês passado, mas
seus executivos estão em con-
tato com empresas de varejo
desde julho, quando expuse-
ram para a categoria o poten-
cial do site. “Foi nesse mo-
mento que assinamos contra-
to com as lojas que oferece-
mos hoje. Nossos parceiros
representam 90% das transa-
ções de comércio virtual”,
destacou Donato. 

A ideia, a partir de agora, é
expandir o portifólio da em-
presa de forma gradativa.
“Não é a quantidade que im-
porta, é preciso selecionar as
lojas de forma criteriosa”. Em
seu mês de lançamento, o site
obteve 3,5 milhões de visitas,
volume que deve ser dobrado
em dezembro. No natal do ano
que vem, explicou Donato, a
meta é ter de 12 milhões a 14
milhões de visitantes. 

TRAJETÓRIA. O Zoom pertence
à holding Mosaico Negócios
de Internet, controlada pelas
Organizações Globo, tem co-
mo clientes cerca de 150 vare-
jistas e concentra aproxima-
damente de 2 milhões de ofer-
tas em suas páginas. O grupo
tem como sócios José Guilher-
me Pierotti, Guilherme Pache-
co e Roberto Malta, fundado-
res do BondFaro, site de com-
paração de preços do qual se
desligaram após ser adquirido
em 2006 pelo BuscaPé.

O Donato também tem
grande experiência em varejo
na Internet, e esteve cinco
anos à à frente da operação de
e-commerce do Magazine Lui-
za. Antes disso, o executivo
passou pelo Shoptime e TIM
Brasil. A empresa, criada no
ano passado, tem 60 funcioná-
rios, número que deve crescer
para 90 no ano que vem. Por
isso, ela está de mudança para
um prédio próprio, com 430
metros quadrados.

SITES DE BUSCA - Zoom investirá R$ 40 milhões em marketing virtual no 
próximo ano visando à vice-liderança do mercado de busca e comparação de preços

Honda fará
recall de
304 mil 
veículos 
DA AGÊNCIA REUTERS

A Honda Motor anun-
ciou o recall de 304.035 veí-
culos em todo o mundo por
causa de inflatores defeituo-
sos que podem fazer os air
bags estourarem, marcando
o sexto recall em três anos
por um problema que, se-
gundo a montadora, feriu
20 pessoas.

A companhia japonesa
acredita já ter rastreado to-
dos os veículos, que somam
quase 2 milhões, suspeitos
de ter ou que de fato tinham
defeito no air bag.

O recall afeta os sedãs
Accord e Civic, a minivan
Odyssey e outros modelos
fabricados em 2001 e 2002,
a maioria nos Estados Uni-
dos, onde 273 mil carros
foram convocados. Estão
incluídos ainda veículos no
Canadá, Japão, Austrália,
Taiwan, Cingapura e ou-
tros países.

Um porta-voz da Honda
em Tóquio não revelou o
custo total para a compa-
nhia, mas afirmou que o úl-
timo recall de 2 mil carros
custou 14 milhões de ienes
(US$ 180 mil).

■ MONTADORA

Zynga quer
levantar
US$ 925
milhões
DA AGÊNCIA REUTERS

A Zynga pode levantar
US$ 925 milhões, menos do
que o planejado anterior-
mente, no que ainda pode
ser uma das maiores e mais
esperadas ofertas iniciais
de ações de empresa de in-
ternet dos últimos anos.

A produtora de jogos
para redes sociais planeja
vender 100 milhões de
ações, ou 14,3% da empre-
sa, a preço entre US$ 8,5 e
US$ 10 por papel, segundo
documentos encaminha-
dos na sexta-feira a autori-
dades dos Estados Unidos.

A estreia da Zynga na bol-
sa segue ao início das ope-
rações com ações do Grou-
pon e da LinkedIn neste
ano, que ajudaram a reani-
mar o mercado de IPOs.

EXPECTATIVA. Segundo o
ponto médio da faixa de
preço estimada pelos coor-
denadores da oferta da
Zynga, a empresa tinha es-
timado, em julho, possibi-
lidade de levantar até US$
1 bilhão com a oferta.

O IPO deve avaliar a
companhia de cinco anos
de existência como valendo
entre US$ 7,7 bilhões e US$
9,04 bilhões, levando a em-
presa produtora de ativida-
des online como FarmVille
ao topo da indústria norte-
americana de videogames.

Excluindo opções de
ações e baseado em US$
699 milhões de papeis, a
companhia afirma que
vale US$ 7,1 bilhões.  A
Electronic Arts tem valor
de mercado de US$ 7,73
bilhões, enquanto a Acti-
vision Blizzard vale US$
14,21 bilhões. Mark Pin-
cus, empresário que criou
a Zynga, vai deter uma
classe de ação com 70 ve-
zes mais poder de voto
que a ação que a empresa
vai vender na oferta pú-
blica inicial.

■ OFERTA DE AÇÕES

PDG prevê
fechar 2011
com vendas
em alta
DA AGÊNCIA REUTERS 

Apesar da desacelera-
ção da economia, em meio
ao cenário de restrições ao
crédito e juros mais altos
durante boa parte do ano,
a construtora e incorpora-
dora PDG Realty espera
encerrar o ano com resul-
tados próximos aos apura-
dos no ano passado, consi-
derado pelo setor como
excepcional.

"O ano de 2011 não ter-
minou, mas nossos núme-
ros mostram que foi um
ano melhor que o espera-
do", afirmou o presidente-
executivo da companhia,
Zeca Grabowsky.

Segundo ele, a PDG de-
ve encerrar este ano com
um índice de velocidade
de vendas – medida pela
relação de venda sobre
oferta – de quase 30%,
mesmo patamar registra-
do em 2010.

"As vendas foram mais
rápidas e melhores do que
a gente esperava no início
do ano, 2012 vai ser,  de
novo, um ótimo ano", afir-
mou o executivo. "As em-
presas não vão ofertar
tanto quanto em 2011,
mas com ritmo de vendas
adequado para continuar
lançando".

EVOLUÇÃO. Para o atual tri-
mestre, Grabowsky prevê
que a velocidade de ven-
das fique em 27% "ou per-
to disso”, estável ante o ter-
ceiro quarto do ano. No
primeiro e no segundo tri-
mestres deste ano, o índice
foi de 29%.

"Qualquer velocidade
de vendas acima de 20% já
é bastante saudável. No
ano passado, o indicador
foi de 30%, ou seja, dimi-
nuímos muito pouco. No
começo do ano acháva-
mos que baixaria para
25%", acrescentou ele.

A PDG deve fechar 2011
com lançamentos da or-
dem de R$ 9 bilhões, 30% a
mais que o lançado em
2010. Em 2012, os lança-
mentos devem crescer cer-
ca de 10%, se considerado o
ponto-médio da estimativa
de R$ 9 bilhões a R$ 11 bi-
lhões traçada pela empresa.

"Os elementos funda-
mentais para o crescimen-
to do setor continuam,
existe funding de longo
prazo dos bancos e vai me-
lhorar mais com a maior
queda dos juros" disse
Grabowsky.

"Do lado da demanda,
embora o cenário seja
menos otimista, ainda se
fala em crescimento eco-
nômico, geração de em-
prego contínua e aumen-
to real de salário para as
classes C e D, ou seja,  a
demanda continuará fir-
me", assinalou.

■ IMÓVEIS

DIVULGAÇÃO

Novo player entra em 
operação no e-commerce 

FRANCISCO DONATO
PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ZOOM

Nosso diferencial é prestar maior apoio 
nas compras pela internet, em vez de ser 
um simples comparador de preços.”

❞

■ BLACKBERRY

DA AGÊNCIA REUTERS

A Research in Motion
anunciou que não alcançará
metas financeiras devido a
problemas nas vendas de seu
tablet PlayBook, que foi mal
recebido pelo mercado, em
um novo revés para a fabri-
cante do BlackBerry. A em-
presa canadense anunciou
que já não acredita que será
possível cumprir sua proje-
ção de lucro anual diluído de
US$ 5,25 a US$ 6 por ação.

As ações da RIM cotadas
na Nasdaq caíram em cerca
de 65% neste ano, com a per-
da de mercado para o iPho-
ne, da Apple, e os celulares
inteligentes que utilizam o

sitema operacional Android,
do Google. A RIM chegou tar-
de ao mercado com seu Play-
Book, lançado em abril, mui-
to depois que o iPad, da Ap-
ple, estabeleceu domínio so-
bre o novo segmento.

Com o objetivo de impul-
sionar a estagnada demanda
por seu tablet, a RIM come-
çou no mês passado a ofere-
cer todas as suas versões com
fortes descontos, mas, mes-
mo com as promoções, con-
sumidores não receberam
bem o dispositivo. A RIM dis-
se que vendeu cerca de 150
mil tablets no trimestre ter-
minado em 26 de novembro,
ante 200 mil vendidos no tri-
mestre anterior e isso é ape-

nas uma fração dos 11 mi-
lhões de iPads vendidos nos
últimos três meses.

PLAYBOOK. A receita deve fi-
car pouco abaixo da previsão
de US$ 5,3 bilhões a US$ 5,6
bilhões, em parte por causa
dos descontos ao Playbook.
"A RIM continua a enfrentar
problemas em seus esforços
com o PlayBook. O aparelho
prejudicou a empresa inicial-
mente ao desviar seu foco,
mas a demanda baixa agora
está se tornando claramente
visível nos resultados finan-
ceiros", disse o analista da
CCS Insight, Geoff Blaber.

A  R I M  a n u n c i o u  p e rd a
contábil de US$ 360 milhões

neste trimestre, que "reflete
o atual ambiente de merca-
do e deve manter um nível
agressivo de atividade pro-
mocional recentemente em-
pregado".

A companhia, que deve di-
vulgar seus resultados tri-
mestrais dia 15, disse que a
promoção ajudará a estimu-
lar as vendas do PlayBook e a
reduzir  seus estoques.  "A
RIM tem um compromisso
para com o BlackBerry Play-
Book", disse o co-presidente
executivo Mike Lazaridis. "Os
resultados iniciais das pro-
moções com o PlayBook
mostram alta significativa da
demanda na maioria dos ca-
nais de venda".

RIM não deve alcançar metas 

■ CERVEJARIA

DA AGÊNCIA REUTERS

O Royal Bank of Scotland
vendeu seus negócios britâni-
cos de aluguel de pubs para a
Heineken, a terceira maior
cervejaria do mundo, por 422
milhões de libras (US$ 661,8
milhões).

A instituição financeira,

em que o governo britânico
tem participação de 83% de-
pois de resgate na crise de
crédito, disse que a venda es-
teve em linha com a estratégia
de reduzir ativos não essen-
ciais para o banco, o que so-
mou 105 bilhões de libras
desde o fim de setembro.

O banco adquiriu os 918

pubs em 1999, um deles sendo
o londrino Punch Bowl, par-
cialmente administrado pelo
cineasta Guy Ritchie.

O negócio fará da Heineken
um dos maiores operadores de
pubs no Reino Unido, com
1.380 lojas, entre elas a rede
Globe, cujo controle assumiu
em 2008 após a compra da

Scottish e Newcastle com a
Carlsberg.

A Heineken vê nos pubs um
canal vital para vender suas cer-
vejas, como a Foster's e a Hei-
neken, a cerveja mais vendida
da Europa, assim como as si-
dras Strongbow e Bulmer's, que
estão crescendo em meio ao
mercado em queda de cerveja.

Royal Bank of Scotland vende pubs
ARCELORMITTAL
ANUNCIA DEMISSÕES

O maior grupo siderúrgico do
mundo, ArcelorMittal, demitirá
10% de seu quadro de
funcionários na República
Tcheca por causa de demanda
por aço mais fraca que a
esperada, informou um líder
sindical nesta sexta-feira.
A ArcelorMittal emprega cerca
de 6 mil pessoas, incluindo
subsidiárias. A companhia
lançou em setembro plano
para focar produção em suas
unidades de menor custo para
melhorar a rentabilidade. 
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