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Google facilita ascensão 
do Facebook à liderança
DA AGÊNCIA REUTERS

A
popularidade do
Facebook no Brasil
disparou ao longo
dos últimos 12 me-
ses, e a companhia

deve esse avanço ao seu maior
concorrente. Na documentação
que apresentou recentemente
para sua Oferta Pública Inicial
(IPO, na sigla em inglês), o Face-
book informou que seu número
de usuários ativos no Brasil ha-
via praticamente triplicado em
2011, o que por fim o levou a su-
perar o serviço de redes sociais
Orkut, do Google, e fez dele o lí-
der do segmento no País.

"Não consigo lembrar de ou-
tro exemplo de crescimento tão
rápido para o Facebook", disse o
vice-presidente de análise seto-
rial no grupo de pesquisa comS-
core, Andrew Lipsman. "Foi
uma verdadeira decolagem".

No Brasil, país de origem do
co-fundador da rede social
Eduardo Saverin, o Facebook
encontrou um mercado pronto
para o crescimento, com rápida
expansão no acesso à internet,
aumento no número de compu-

tadores e demanda ávida por
mídia social.

Boa parte do crédito por isso
cabe ao Google, segundo analis-
tas. Embora o crescimento da
economia e o crédito mais fácil é
que tenham permitido aos bra-
sileiros adquirir computadores
e conexões de banda larga, o
Orkut, do Google, é que os moti-
vou a fazê-lo.

"Até que o Orkut surgisse, em
2004, o uso da internet no Brasil
estava estagnado", disse o ana-
lista José Calazans, do grupo de
pesquisa de mercado Ibope
Nielsen, em São Paulo. "Quando
as pessoas começaram a com-
prar computadores e a visitar ci-
bercafés, era especificamente
para acessar o Orkut. Agora,
muitas dessas pessoas se trans-
feriram ao Facebook."

O Orkut deu aos brasileiros
seu primeiro gostinho de mídia
social, com uma interface sim-
ples e a opção de acesso em por-
tuguês que o tornava mais fácil
de usar do que sites concorren-
tes, como o Friendster e o MyS-
pace. Em uma cultura altamente
social, como a do Brasil, onde
até mesmo reuniões de negócios

terminam em abraços, o site se
tornou fenômeno nacional.

"Todo mundo estava no
Orkut", recorda a professora Ra-
quel Recuero, da Universidade
Católica de Pelotas, e especialis-
ta em mídias sociais. "Os usuá-
rios adicionavam pessoas que
nem conheciam, e as pessoas
concorriam para ter as maiores
listas de amigos."

ORKUT. A ascensão do Orkut
coincidiu com um boom eco-
nômico que tirou milhões de
brasileiros da pobreza, dando a
muitos deles acesso a compu-
tadores e à internet pela pri-
meira vez. Isso tanto benefi-
ciou quanto prejudicou o
Orkut, ao expandir sua base de
usuários porém alienar os
adeptos iniciais do serviço,
mais afluentes.

"Depois que as classes baixas
começaram a aderir, surgiu um
choque de cultura no Orkut,
amplificado pela mídia", disse
Raquel. "Por exemplo, havia re-
portagens sobre criminosos que
usavam o Orkut para encontrar
vítimas. As pessoas começaram
a reconsiderar seu uso do site e a

prestar atenção a conceitos co-
mo privacidade online."

O fato de que o Orkut não te-
nha se inovado de acordo com
as expectativas dos usuários
criou uma oportunidade para o
Facebook, que chegou ofere-
cendo novos aplicativos e jo-
gos, bem como a capacidade de
conexão com pessoas de fora
do Brasil.

Com o tempo, os brasileiros
passaram a ver no Facebook a
chance de recomeçar do zero
suas vidas online, o que ajudou
em sua adoção acelerada. O
Orkut ainda mantém um ma-
rket share relevante nas mídias
sociais no Brasil, com mais de 34
milhões de usuários que se
comparam aos 36 milhões do
Facebook no País, de acordo
com a comScore.

O Facebook irá tentar manter
a relevância no Brasil, país que
classifica como "fonte chave de
crescimento" no prospecto do
IPO. Segundo a Ibope Nielsen,
mais de 85% dos usuários ativos
de internet no Brasil utilizam si-
tes de redes sociais, acima dos
74% nos Estados Unidos e dos
77% no Japão.

REDE SOCIAL - Número de usuários ativos no Brasil, país do co-fundador
da rede, Eduiardo saverin, praticamente triplicou no ano passado

■ PETRÓLEO E GÁS

DA AGÊNCIA REUTERS

O grupo de petróleo e gás na-
tural italiano Eni prevê que o
desânimo na Europa afetará
seus negócios este ano, citando
"perspectivas fracas de recupe-
ração" para seus negócios de
gás natural e um "ambiente de
negócios enfraquecido" para
sua divisão de refino.

A empresa, que divulgará

seus resultados numa apresen-
tação de estratégia no mês que
vem, disse que espera que sua
produção de petróleo e gás na-
tural tenha crescido em relação
a 1,58 milhão de barris por dia,
no ano passado. Entretanto, is-
so seria causado por uma recu-
peração da produção na Líbia
no pós-guerra, que já retornou a
80% de sua média de 270 mil
barris por dia. Um raro momen-

to positivo no anúncio foi a des-
coberta de gás natural na costa
de Moçambique.

"As perspectivas de recupe-
ração parecem fracas no setor
de gás natural", disse a empresa
num pronunciamento ontem.
"Espera-se que a demanda por
gás seja baixa por conta da lenti-
dão da atividade econômica e
da crescente competição de
fontes renováveis de energia.

Antecipa-se que as margens de
refino europeias mantenham-
se em níveis não lucrativos devi-
do ao alto custo do fornecimen-
to de petróleo, baixa demanda e
capacidade em excesso".

O lucro líquido ajustado no
quarto trimestre da empresa
caiu 9,5% para 1,54 bilhão de
euros em razão da performan-
ce fraca do gás natural e do
petróleo.

Grupo Eni prevê 2012 fraco 

Peugeot vai
cortar custos
e vender
ativos
DA AGÊNCIA REUTERS

A PSA Peugeot Citroën,
montadora que mais sofreu
com as quedas nas vendas
na Europa, colocou à venda
seu negócio mais lucrativo
em meio aos esforços para
diminuir as dívidas e inver-
ter as perdas no segmento
de fabricação de veículos. A
companhia francesa reve-
lou mais cortes de custos e
o plano de vender uma par-
ticipação na transportado-
ra Gefco, depois que seu
negócio automotivo regis-
trou prejuízo operacional
de 497 milhões de euros no
segundo semestre, ante lu-
cro de 96 milhões de euros
um ano antes.

"Esses resultados fracos
não condizem com a estra-
tégia que estamos seguin-
do", disse o vice-presidente
financeiro Jean-Baptiste de
Chatillon. Cortando os cus-
tos e vendendo ativos, "es-
tamos nos dando os meios
para seguir essa estratégia",
afirmou.

Além de anunciar no
mês passado que a monta-
dora estava deixando a cor-
rida de resistência Le Mans
24 Hours, o presidente-exe-
cutivo Philippe Varin dei-
xou uma fábrica na Índia
em suspenso. A Peugeot
pode abrir o investimento
planejado para um sócio,
disse ele em entrevista ao
Le Monde.

A companhia aumentou
a meta de cortes de custos
em 200 milhões para 1 bi-
lhão de euros e disse que se
livraria de carros nos pátios
para aumentar o fluxo de
caixa, negativo em 1,6 bi-
lhão de euros em 2011.

O presidente da PSA não
anunciou guidance para
2012 mas falou em levantar
1,5 bilhão de euros em ven-
das de ativos, incluindo
uma grande participação
na Gefco.

■ MONTADORA

Kellogg’s vai
comprar
Pringles por
US$ 2,7 bi
DA AGÊNCIA REUTERS

A Kellogg acertou acordo
com a Procter & Gamble pa-
ra comprar a Pringles por
US$ 2,7 bilhões em dinhei-
ro, negócio praticamente
triplicará a presença da
companhia no mercado in-
ternacional de petiscos. O
negócio permitirá à P&G
deixar o segmento de ali-
mentos após o acordo com
a Diamond Foods para a
venda da Pringles não ter
ido adiante.

A marca de batatas salga-
das aumentará os negócios
com petiscos da Kellogg e
responderá por uma receita
tão grande quanto o fatura-
mento total do conhecido
segmento de cereais mati-
nais da companhia.

A P&G iria vender a Prin-
gles para a Diamond Foods
no ano passado, mas o ne-
gócio fracassou neste mês
após a descoberta de pro-
blemas contábeis que fize-
ram a Diamond substituir o
presidente-executivo e o vi-
ce-presidente financeiro. 

As companhias esperam
fechar o negócio até mea-
dos do ano. Ambas se nega-
ram a comentar quando co-
meçaram as negociações.

A Pringles se tornará a se-
gunda maior marca da Ke-
llogg depois da Special K,
disse o presidente de conse-
lho e presidente-executivo
da P&G, Bob McDonald. 

Apesar da Pringles ser
uma geradora de receita pa-
ra a P&G, com vendas apro-
ximadas de US$ 1,5 bilhão
por ano, a divisão era o úni-
co negócio de alimentos do
grupo e não mais se enqua-
drava no foco da compa-
nhia em produtos de beleza
e cuidados pessoais. A Ke-
llogg absorverá cerca de 1,7
mil empregados da P&G e
fará empréstimo de US$ 2
bilhões de dólares para
completar o negócio.

■ PETISCOS

O MERCADO
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Juros InflaçãoPoupança Correção
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Dólar comercial

Título da Dívida Externa

Euro Comercial

Imposto de Renda

Dezembro/11 Janeiro/12

CDB Dia Índice

HOT MONEY CAPITAL DE GIRO

Contribuinte individual e facultativos

Paralelo R$ 1,79 R$ 1,89

Turismo R$ 1,66 R$ 1,81

Salário até R$ 608,80 R$ 31,22

Salário de R$ 608,81 a R$ 915,05 R$ 22,00

Julho a setembro/2011 6% ao ano

Outubro a dezembro/2011 6% ao ano

Janeiro a março/2012 6% ao ano

Salário de
contribuição

R$ %

Ao mês:

1,33%     
Ao ano:

12,96%
OVER CDI

Ao ano:

10,4%
Ao ano:

10,3%     

Valor mínimo 622,00* 11 ou 20

Valor máximo De 622,01 a 3.916,20 20

*Quem optar pela alíquota de 11% só pode se aposentar por idade

Até 1.174,86 8%

de 1.174,87 até 1.958,10 9%

de 1.958,11 até 3.916,20 11%

30 dias

10,04%    
ao ano

62 dias

9,88%
ao ano

Mês INPC INCC IGP-DI IGP-M IPCA

IBGE (IGP-DI/FGV) FGV FGV IBGE

JAN/11 0,94 0,41 0,98 0,79 0,83

FEV/11 0,54 0,28 0,96 1 0,8

MAR/11 0,66 0,43 0,61 0,62 0,79

ABRIL/11 0,72 1,06 0,50 0,45 0,77

MAI/11 0,57 2,94 0,01 0,43 0,47

JUN/11 0,22 0,37 -0,13 -0,18 0,15

JUL/11 0 0,45 -0,05 -0,12 0,16

AGO/11 0,42 0,13 0,61 0,44 0,37

SET/11 0,45 0,14 0,75 0,65 0,53

OUT/11 0,32 0,23 0,40 0,53 0,43

NOV/11 0,32 0,72 0,43 0,5 0,52

DEZ/11 0,51 0,11 -0,16 -0,12 0,5

JAN/12 0,51 0,89 0,3 0,25 0,56

NO ANO 0,51 0,89 0,3 0,25 0,56

12 MESES 5,63 8,01 4,29 4,53 6,22

Deduções: R$ 164,56 por dependente; pensão alimentícia integral; contribuição ao INSS. Aposentado com 65 anos ou
mais tem direito a uma dedução extra de R$ 1.566,61 no benefício recebido da previdência.

Até 1.637,11 - Isento

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15

Acima de 4.087,65 27,5 756,53

Comercial R$ 2,258 R$ 2,259

Turismo R$ 2,18 R$ 2,367

Compra    R$  1,722
Venda R$    1,723

Alta de 0,06%

Global 40 

133,25
Centavos de Dólar 

Queda de -0,11%

Compra Venda

Compra Venda

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)                                      Deduzir (R$)

IGP-M (FGV)  1,0510 1,0453

IGP-DI (FGV) 1,05 1,0429

IPCA (IBGE) 1,065 1,0622

INPC (IBGE) 1,0608 1,0563

Salário Família TJLP

Segurados de empregos, inclusive 
domésticos e trabalhadores avulsos

Salário de contribuições (R$)           Alíquotas (%)

UFIR-RJ/2012

R$ 2,2752

Obs.: De acordo com norma do Banco Central, os
rendimentos dos dias 29, 30 e 31 correspondem ao
dia 1º do mês subsequente.

Valores em %

Salário Mínimo e UPC Taxa Selic

Mês Sal./Mínimo   UPC     Vigência Valores

FEV/11 540,00 17,45

MAR/11 545,00 17,45

ABR/11 545,00 17,45

MAI/11 545,00 17,45

JUN/11 545,00 17,45

JUL/11 545,00 17,45

AGO/11 545,00 17,45

SET/11 545,00 17,45

OUT/11 545,00 17,45

NOV/11 545,00 17,45

DEZ./11 545,00 17,45

JAN./12 622,00 17,45

FEV./12 622,00 17,45

28/4/10 9,5%

9/6/10 10,25%

21/7/10 10,75%

1º/9/10 10,75%

20/10/10 10,75%

8/12/10 10,75%

19/1/11 11,25%

2/3/11 11,75%

20/4/11 12%

08/6/11 12,25%

20/7/11 12,5%

31/8/11 12%

19/10/11 11,5%

30/11/11 11%

18/1/12 10,5%

Principais ações

Maiores altas

Alta de

0,51%
Queda de

-0,76%

Dow Jones

» Indicadores econômicos // 15 de fevereiro de 2012

VALE PNA -1,87%
PETROBRAS PN -0,47%
TAÚ UNIBANCO PN -1,57%
BRADESCO PN -2,89%
BM&F BOVESPA ON -2,19%
GERDAU PN -0,86%
USIMINAS PNA -0,25%
CSN ON -2,4%
PETROBRAS ON -0,88%
VALE ON -1,76%

Valores em R$     

14/Fev./2012 0,5488%
15/Fev. 0,577%
16/Fev. 0,6123%
17/Fev. 0,6264%
18/Fev. 0,6293%
19/Fev. 0,6152%
20/Fev. 0,572%
21/Fev. 0,5252%
22/Fev. 0,5252%
23/Fev. 0,5752%
24/Fev. 0,5822%
25/Fev. 0,5576%
26/Fev. 0,5365%
27/Fev. 0,5087%
28/Fev. 0,5223%
29/Fev. 0,5%
1º/Mar. 0,5%
2/Mar. 0,5228%
3/Mar. 0,5259%
4/Mar. 0,5018%
5/Mar. 0,5018%
6/Mar. 0,5225%
7/Mar. 0,5032%
8/Mar. 0,5012%
9/Mar. 0,528%
10/Mar. 0,5087%
11/Mar. 0,5%
12/Mar. 0,5%
13/Mar. 0,509%
14/Mar. 0,5215%

TBF

Taxa Básica Financeira

16/Jan./2012 0,8826%
17/Jan. 0,8467%
18/Jan. 0,8496%
19/Jan. 0,8254%
20/Jan. 0,8321%
21/Jan. 0,7653%
22/Jan. 0,7653%
23/Jan. 0,7753%
24/Jan. 0,7924%
25/Jan. 0,8077%
26/Jan. 0,7766%
27/Jan. 0,7388%
28/Jan. 0,7124%
29/Jan. 0,75%
30/Jan. 0,7585%
31/Jan. 0,7154%
1º/Fev. 0,7287%
2/Fev. 0,7129%
3/Fev. 0,7160%
4/Fev 0,6718%
5/Fev 0,6718%
6/Fev 0,7026%
7/Fev. 0,7232%
8/Fev. 0,7312%
9/Fev. 0,7081%
10/Fev. 0,6888%
11/Fev. 0,6762%
12/Fev. 0,6762%
13/Fev. 0,7391%
14/Fev. 0,6715%

BRADESPAR PN -2,89%
CSN ON -2,4%
BM&FBOVESPA ON -2,19%
USIMINAS ON -1,89%
VALE PNA -1,87%
VALE ON -1,76%
ITAÚ UNIBANCO PN -1,57%
ITAUSA PN -1,16%
MET. GERDAU PN -1,1%
BRADESCO PN -1,1%

Maiores baixas

HYPERMARCAS ON 5,71%

VANGUARDA AGRO ON 5,56%

LOJAS RENNER ON 5,08%

CYRELA ON 5,05%

CCR ON 5,04%

ALL AMÉRICA LATINA ON 4,98%

ROSSI RESIDENCIAL ON 4,57%

EMBRAER ON 3,89%

DURATEX ON 3,78%

B2W VAREJO ON 3,72%
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 fev. 2012, Seudinheiro, p. B4.




