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SÃO FRANCISCO

O Facebook está abrindo os ca-
minhos para os anunciantes che-
garem ao número crescente de
usuários de smartphones e ou-
tros aparelhos móveis, um passo
significativo para aumentar o
apelo da companhia em publici-

dade diante das preocupações
dos investidores. Na terça-feira,
a companhia começou a permi-
tir que os anunciantes criem pu-
blicidade específica para as ver-
sões móveis e direcionem anún-
cios aos feeds de notícias.

As duas decisões representam
uma mudança significativa para
o Facebook, que restringia a pre-
sença dos anunciantes em certas
áreas do site.

A rede social se tornou a pri-
meira empresa norte-americana
a estrear nos mercados de ações
com valor de mercado superior a
US$ 100 bilhões, mas a crescen-

te preocupação quanto à incapa-
cidade de traduzir em receita pu-
blicitária a presença crescente
dos serviços nos aparelhos mó-
veis ajudou o valor cair US$ 32
bilhões.

Pouco antes da oferta pública
inicial de ações, diversos analis-
tas rebaixaram as metas financei-
ras para a companhia, quando es-

ta alertou que o faturamento
poderia crescer menos por
causa da fuga de usuários para
os aparelhos móveis.

“Para o Facebook, é um
grande problema não ter con-
seguido tornar rentável a ativi-
dade dos usuários com apare-
lhos móveis”, disse Brian Wie-
ser, analista do Pivotal Re-
search Group.

As mudanças na publicida-
de do Facebook acontecem
enquanto os investidores
questionam o potencial de fa-
turamento em longo prazo do
negócio básico da companhia
e a efetividade das redes so-
ciais no marketing.

Uma pesquisa Reuters/Ip-
sos divulgada na segunda-fei-
ra apontou que quatro em cin-
co usuários do Facebook nun-
ca tinham adquirido produ-
tos ou serviços como resulta-
do de publicidade ou comen-
tários no site. / REUTERS

EUA investigam roubo de
dados da rede LinkedIn

Hiroko Tabuchi
THE NEW YORK TIMES / TÓQUIO

Ronan Sato, formado em estatís-
tica aplicada em Oxford, sempre
ansiou por trabalhar no Japão,
onde nasceu. Mas, numa feira de
empregos para estudantes japo-
neses no exterior, ele verificou
que o Japão corporativo não cor-
respondia ao seu entusiasmo.
Em encontros com empresas fi-
nanceiras japonesas no fórum
em Boston, em novembro, ne-
nhuma lhe ofereceu um empre-
go sem que ele se submetesse an-
tes a entrevistas em Tóquio.

Assim, Ronan Sato, que rece-
beu na hora três propostas de em-
presas não japonesas, aceitou
um cargo em Tóquio num gran-
de banco britânico. “Eu queria
ter alguma experiência numa
companhia japonesa, mas eles

são muito cautelosos”, disse.
“As firmas japonesas realmente
procuram talentos globais? Pare-
ce-me que não estão seriamente
interessadas.”

O Japão corporativo é conheci-
do por seu isolamento e sempre
foi cauteloso em admitir compa-
triotas educados no Ocidente
que voltam para seu país. Mas
analistas dizem que essa relutân-
cia está se tornando um proble-
ma crescente para o Japão, à me-
dida que alguns dos seus gran-
des setores perdem espaço nu-
ma economia global.

Desestimulados pelas suas
poucas perspectivas de carreira
quando estudam no exterior,
mesmo em universidades de eli-
te, um número cada vez menor
de estudantes japoneses está
procurando estudar em universi-
dades estrangeiras. Ao mesmo
tempo, concorrentes regionais
do Japão, como China, Coreia do
Sul e Índia, estão enviando nú-
meros sempre maiores de estu-
dantes para fora – muitos deles,
quando formados, são arrebata-
dos pelas empresas do seu país
por causa de suas habilidades,

contatos e visão global.
“As empresas japonesas estão

perdendo a oportunidade de con-
seguir os melhores talentos es-
trangeiros, e é um erro delas”,
disse Toshihiko Irisumi, que se
formou na Booth School of Busi-
ness da Universidade de Chica-
go e é um ex-executivo do Gold-
man Sachs. Ele dirige a Alpha
Leaders, empresa de consultoria
com sede em Tóquio que ajuda
jovens talentos a contatar em-
presas empregadoras no Japão.

“Eles de fato têm de mudar essa
mentalidade.”

Desconfiança. Estudantes edu-
cados no Ocidente disseram à re-
portagem terem sido tratados
comdesconfiança por recrutado-
res japoneses, que se referiam a
eles como “acima da especifica-
ção”, ou seja, muito elitistas para
se adaptarem, muito ávidos para
progredir e com boa probabilida-
de de serem roubados rapida-
mente por outra empresa.

Além disso, os estudantes ja-
poneses que se formam no exte-
rior com frequência descobrem,
quando vão à caça de emprego
em seu país, que estão muito
atrás dos seus compatriotas, que
já contataram 100 empresas e re-
ceberam ajuda de amplas redes
de alunos.

Numa pesquisa feita com mil
empresas japonesas, em junho
passado, sobre seus planos de re-
crutamento de pessoal para o
ano fiscal de março de 2012 pela
empresa Disco, com sede em Tó-
quio, menos de um quarto delas
disse que planejava contratar
candidatos japoneses que tives-
sem se formado fora. Mesmo en-
tre as grande empresas, com
mais de mil funcionários, menos
de 40% disseram que preten-
diam contratar jovens japoneses
formados no exterior.

Essa atitude ajuda a explicar
porque, mesmo com o número
de japoneses matriculados em fa-
culdades se mantendo em torno
de três milhões nos últimos
anos, o número dos que estão es-
tudando fora caiu de um pico de
quase 83 mil em 2004 para me-
nos de 60 mil em 2009 – últimos
dados disponíveis da Organiza-
ção para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE).

Sob alguns aspectos, essa des-
consideração para com os jo-
vens japoneses que estudam no
exterior testemunha também a
força das suas próprias universi-
dades, vistas no geral como mui-
to melhores do que as melhores
escolas americanas e europeias,
apesar do desempenho medío-
cre em vários rankings globais.

No ano passado, 21.290 estu-
dantes japoneses se matricula-
ram nas universidades america-
nas, menos da metade do núme-
ro observado há uma década. No
ano passado, as universidades
americanas registraram 73.550
estudantes da Coreia do Sul, que
tem menos da metade da popula-
ção do Japão.

“Existe uma percepção de que
a competitividade japonesa está
caindo e precisamos de mais
mão de obra global”, afirmou Ka-
zunori Masugo, chefe da Senri In-
ternational School. As aulas na
escola são dadas quase todas em
inglês e anualmente ela envia
muitos alunos para faculdades
europeias e americanas. “Mas o
ambiente no Japão é tal que, se
você vai estudar no exterior, pre-
cisa estar preparado para seguir
sua própria rota, encontrar seu
próprio caminho”, disse. /
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Japão reluta em contratar ‘talentos globais’

Facebook vai permitir
anúncios específicos
para smartphones

HAZEL THOMPSON/THE NEW YORK TIMES
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Profissionais de segurança em
computação nos Estados Uni-
dos e na Europa alertaram que
possuem evidências de que a re-
de social LinkedIn sofreu viola-
ções de dados que compromete-
ram as senhas de um número ain-
da incerto de usuários.

O LinkedIn afirmou ontem
via Twitter que era impossível
confirmar que a violação de da-
dos tenha ocorrido. “Nossa equi-
pe continua investigando”, disse
a empresa.

Os investigadores americanos
descobriram na terça-feira docu-
mentos com cerca de 6,4 mi-
lhões de senhas codificadas. A
suspeita é de que os dados sejam
de membros do LinkedIn, já que
algumas senhas incluíam a pala-

vra “LinkedIn”, disse Graham
Cluley, um consultor sênior de
tecnologia na fabricante britâni-
ca de softwares Sophos.

Os dados foram encontrados
em sites nos quais hackers fre-
quentemente trocam informa-
ções roubadas. Os arquivos in-
cluem apenas senhas, e não os
endereços de e-mails correspon-
dentes, o que significa que as pes-
soas que fizeram o download do
arquivo e decodificaram as se-
nhas não poderiam acessar os
perfis facilmente.

Ainda assim, analistas disse-
ram que é provável que os hac-
kers que roubaram as senhas
também tenham os endereços
de e-mails e poderiam acessar as
contas violadas. /REUTERS

Oi quer ‘cuidar’
dos eletrônicos
dos clientes
Operadora vira sócia da CDF, companhia que oferece assistência
técnica a computadores, tablets, celulares, TVs e outros aparelhos

Dificuldade da rede social
em ganhar dinheiro com
serviços móveis trouxe
desconfiança de analistas
dias antes do IPO

Call center. Mais de 20% das ligações não têm a ver com os serviços da operadora, diz Ripper

Carreiras

Diploma. Ronan Sato trabalha para um banco inglês em Tóquio

Renato Cruz

A Oi quer que seus clientes
aprendam a usar seus compu-
tadores, smartphones e ta-
blets, para consumir mais ban-
da larga. A empresa acaba de
comprar uma participação mi-
noritária na Central de Fun-
cionamento (CDF), empresa
com sede em São Paulo que
oferece suporte técnico a es-
ses e outros eletrônicos.

O valor do investimento e o
tamanho da fatia adquirida não
foram divulgados. “Pelo tama-
nho da aquisição, não precisa-
mos divulgar fato relevante (avi-
sar aos investidores)”, disse Pe-
dro Ripper, diretor de Inovação
e Novos Negócios da Oi.

Criada há cinco anos, a CDF
oferece dois tipos de serviço: su-
porte técnico por telefone ou
presencial. “Nossa central de
atendimento é formada por téc-
nicos”, garantiu Eugênio Staub
Filho, diretor presidente da com-
panhia. “Eles entendem do que
estão falando.”

Segundo ele, a CDF tem 800
mil clientes, pessoas físicas, e faz
2,5 mil atendimentos por dia.
Com o investimento da Oi, a ex-
pectativa de Staub é que, em 12
meses, a base de clientes venha a
dobrar.

A negociação entre a Oi e a

CDF durou cerca de seis meses.
“Foi importante recebermos es-
se parceiro estratégico, que
abriu um novo mercado para
nós, de clientes de operadoras”,
disse Staub. Atualmente, os prin-
cipais parceiros da CDF são vare-
jistas – como Ponto Frio e Casas
Bahia – e seguradoras – como Su-
lAmérica e Zurich.

Staub é filho do fundador da
Gradiente, e foi diretor da fabri-
cante de eletrônicos. “Uso bas-
tante a experiência que ganhei
como fabricante no setor de ser-
viços, principalmente no relacio-
namento com o varejo”, expli-
cou o executivo.

Oportunidade. Segundo Pedro
Ripper, da Oi, mais de 20% das
ligações de clientes que a central
de atendimento recebe não es-

tão relacionadas aos serviços
prestados pela operadora.

“Às vezes, o cliente cancela a
banda larga por causa de um pro-
blema no computador”, exempli-
ficou Ripper. “Existe uma de-
manda reprimida que não é bem
atendida. Já estamos estudando
esse mercado há um ano e
meio.”

Staub, da CDF, disse que apro-
ximação com a Oi se deu quase
por acaso. “Contratamos um
executivo que veio da Oi e, quan-
do ele disse para colegas para on-
de ia, a Oi ficou interessada em
conhecer a gente”, contou
Staub.

Segundo o diretor da CDF, a
empresa não estava em busca de
um investidor, mas se interes-
sou pelo investimento da Oi pela
possibilidade de ampliar seu
mercado.

A Telefônica tem uma empre-
sa nessa área de suporte técnico,
chamada Tec Total. A principal
referência internacional nessa
área é uma empresa americana
chamada Geek Squad, que não
atua no Brasil.

“A complexidade da casa do
cliente tem aumentado cada vez
mais”, disse Ripper, da Oi. “As
pessoas começam a ter rede em
casa.” Ripper disse que o primei-
ro motivo para a compra de parti-
cipação na CDF foi a fonte adicio-

nal de receita. O segundo foi a
redução de custos de atendimen-
to, na central da operadora. O
terceiro, a redução de perda de
clientes. Por último, a possibili-
dade de alavancar a venda de no-

vos serviços. “Se o cliente sabe
usar bem os seus eletrônicos, ele
provavelmente vai querer con-
tratar um pacote de dados
maior”, disse o executivo.

A Oi vê também, na oferta des-

se tipo de serviço, uma forma de
se diferenciar da concorrência.
“A satisfação do cliente está mui-
to ligada à experiência fim a
fim”, disse Ripper. “Não é só co-
bertura, qualidade e preço.”

Jovens do país formados
no exterior enfrentam
dificuldades em
encontrar empregos em
empresas japonesas

● Expectativa

● Perda de valor

PEDRO RIPPER
DIRETOR DA OI
“Se o cliente sabe usar seus
eletrônicos, ele provavelmente
vai querer contratar um pacote
de dados maior.”

“Às vezes o cliente cancela a
banda larga por causa de um
problema no computador.”

US$ 104 bi
era o valor de mercado do Face-
book após a sua oferta inicial de
ações, no dia 17 de maio

US$ 26,81
é a cotação da ação do Facebook
no pregão de ontem, um valor
29,4% inferior aos US$ 38 pagos
pelos investidores na estreia da
rede social na Nasdaq
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