
O LinkedIn, a maior rede profis-
sional da internet, foi impulsio-
nado pelo crescimento do nú-
mero de assinantes do serviço e
mais que dobrou as vendas tri-
mestrais. O site passou de 131,2
milhões de usuários no terceiro
trimestre de 2011 para mais de
150 milhões ao final do ano.

A rede social tem como obje-
tivo inscrever mais profissio-
nais em seus serviços e atrair
anunciantes que queiram atin-
gir esse público. O quarto tri-

mestre “excedeu as expectati-
vas em número de membros en-
gajados e crescimento de negó-
cios”, diz Jeff Weiner, presiden-
te do site, em comunicado.

A receita no período avançou
para US$ 167,7 milhões. A mé-
dia de expectativa dos analistas
era de US$ 159,8 milhões, de
acordo com pesquisa feita pela
Bloomberg. As vendas em 2012
devem ficar entre US$ 840 mi-
lhões e US$ 860 milhões, de
acordo com a empresa, contra a
previsão de US$ 834,1 milhõe
feita anteriormente.

No Brasil, a empresa anun-
ciou em novembro a contrata-

ção de Osvaldo Barbosa de Oli-
veira, ex-Microsoft, para ini-
ciar a operação no país e assu-
mir o cargo de diretor-geral. Na
época, a rede contava com seis
milhões de usuários e, segundo
a empresa, em abril de 2011,
quando o site ganhou sua ver-
são em português, o número de
brasileiros era de dois milhões.

Na última semana a empresa
anunciou que tem atualmente
7 milhões de usuários do Brasil
e que, entre as capitais brasilei-
ras, São Paulo é a que mais utili-
za a ferramenta, com 1,5 mi-
lhão de usuários. ■ Redação e
Bloomberg

Os brasileiros são os latino-ame-
ricanos que mais veem vídeos
por meio de smartphones, ta-
blets e laptops. Segundo pesqui-
sa realizada pela Motorola Mobi-
lity, 34% dos entrevistados no
país têm o hábito de assistir a es-
se tipo de conteúdo em disposi-
tivos móveis. Na Argentina, o
percentual é 25%, no México,
19% e a média global é 37%. “O
que leva o índice a ser maior no
Brasil é que há uma correlação
grande com redes sociais. Mui-
tas vezes, o consumo de vídeo
no celular ou no laptop se dá
por meio do clique em um ví-
deo que chegou em um comen-
tário no Facebook”, diz Marcos
Takanohashi, diretor de home
da Motorola Mobility.

Os brasileiros gastam mais
tempo navegando na web do
que vendo TV. E a soma de ho-
ras dedicadas a redes sociais es-
tá próxima do total gasto com
TV. Segundo a pesquisa, os bra-
sileiros passam 13 horas sema-
nais na internet, sete horas ven-
do TV; seis horas em redes so-
ciais e três horas jogando video-
game. Entre os que usam redes
sociais, 43% dão dicas de pro-
gramas de TV por meio delas.

Apesar disso, Takanohashi diz
que uma das surpresas do estudo,
feito com 9 mil consumidores em
16 países, é o tempo dedicado à
TV. “Há uma grande adoção a
conteúdo sob demanda, gravado
ou oferecido pela internet, mas a
programação linear da TV ainda é
muito forte”, diz. Por semana,
as pessoas veem, em média, 15
horas de TV; navegam 12 horas
na internet, gastam seis horas
com redes sociais e cinco jogan-

do.
Como tendência, Takano-

hashi diz que o avanço em dife-
rentes formas de consumir ví-
deo impulsionará o mercado
de computação na nuvem, que
deve faturar US$ 6,5 bilhões
até 2016. No Brasil, 75% dos
consumidores têm interesse
em contratar um serviço que
permita acesso a fotos, vídeos
e outros dados de qualquer lu-
gar e por meio de qualquer dis-
positivo. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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Rede de idiomas PBF espera crescer
20%em número de alunos em 2012

TELECOMUNICAÇÃO

Huawei diz ter vendido cinco vezes
maissmartphones em 2011

Divulgação

No Brasil, tela quente para
ver filme é a do celular

LinkedIn cresce e dobra vendas

Marcela Beltrão

Rede social atingiu 150
milhões de usuários no mundo
e 7 milhões no Brasil

A Huawei, segunda maior fabricante do mundo de aparelhos de
telecomunicações, informou na última sexta-feira ter vendido
20 milhões de celulares no mundo em 2011, cinco vezes mais do que no
ano anterior, à medida que tenta concorrer com empresas como Apple
e Samsung. A Huawei, sexta maior produtora de celulares do mundo
segundo a IDC, teve vendas recordes de US$ 6,8 bilhões em 2011.

Com nova campanha, a rede de escolas PBF quer novos alunos.
A ação, criada pela Tofanello, destaca o número de alunos já formados
pela PBF e a necessidade de comunicar-se em outros idiomas e fica
no ar em TV aberta e fechada até 30 de novembro de 2012. A rede
possui 200 unidades, formou mais de 5 milhões de alunos e quer
aumentar o número de estudantes matriculados em 20% em 2012.

EMPRESAS

Segundo pesquisa da Motorola Mobility, 34% dos entrevistados têm o hábito
de assistir a conteúdos em vídeo por meio de smartphones, tablets ou laptops

O Google, maior empresa do
mundo de buscas na internet,
está desenvolvendo um disposi-
tivo sem fio de entretenimento,
de acordo com documento en-
viado para a Comissão Federal
de Comunicações, órgão regula-
tório americano.

O teste está programado pa-
ra acontecer em Mountain
View, Califórnia, onde está a se-
de do Google, além de outras
três cidades. Os 252 dispositi-
vos serão avaliados pela compa-
nhia de janeiro a julho.

“O aparelho exige testes fora
de laboratório", diz o documen-
to. "O dispositivo está na fase
de protótipos e irá ser modifica-
do antes do teste final".

A empresa está avaliando um
profundo impulso na área de
eletrônicos de consumo como
uma forma de diminuir sua de-
pendência de publicidade rela-
cionada a buscas na internet.
Google já expandiu a atuação pa-
ra software móvel com o siste-
ma operacional Android, que ro-
da em smartphones e tablets.

O dispositivo em desenvolvi-
mento pode acirrar a concor-
rência com a Apple. Além dis-
so, a aquisição de US$ 12,5 bi-
lhões de dólares da fabricante
Motorola Mobility também de-
ve ajudar a empresa a ampliar
seus horizontes. ■ Bloomberg
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34% dos entrevistados no Brasil 
assistem a vídeos em celulares

6 horas

Fonte: 3ª pesquisa barômetro de engajamento 
de mídia, da Motorola Mobility
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 24




