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EXPANSÃO DA REDE SOCIAL

Acordo custa
US$ 7 bi a Visa
e Mastercard

Mônica Ciarelli / RIO

Com planos de investir US$ 15
bilhões em fertilizantes até
2020, a Vale mantém como prio-
ridade o desenvolvimento do
projeto de potássio Rio Colora-
do, na Argentina, que passou
por uma reavaliação este ano.
Em entrevista à Agência Estado,
o diretor executivo de Fertili-
zantes e Carvão da mineradora,
Roger Downey, garantiu que a
empresa tem recebido apoio do
governo argentino para tocar o
projeto, orçado em US$ 5,9 bi-
lhões.

“As obras estão a pleno vapor.

Tenho encontrado com as auto-
ridades locais e eles reforçam a
cada reunião a importância do
projeto para a economia argenti-
na”, afirmou.

No final de abril, o presidente
da Vale, Murilo Ferreira, infor-
mou que a continuidade do pro-
jeto estava sob reavaliação dian-

te das incertezas na economia
do país vizinho.Na ocasião, o go-
verno argentino acabara de
anunciar a expropriação de 51%
de sua participação acionária na
petrolífera YPF, controlada pe-
la espanhola Repsol.

O cronograma da Vale prevê o
início das operações na Argenti-
na em 2014, com uma produção
de 2,4 milhões de toneladas.
Mas o empreendimento tem ca-
pacidade para atingir 4,3 mi-
l h õ e s d e t o n e l a d a s e m
2021.Downey conta que 20%
das obras de engenharia do pro-
jeto já foram concluídas. “Te-
mos no canteiro cerca de 5 mil
pessoas trabalhando”, lembrou.

O executivo destacou que a
Vale tem atualmente três gran-
des projetos em andamento,
sendo Rio Colorado um deles.
Por isso, seu desenvolvimento é
considerado importante para o
crescimento da mineradora.

“O foco hoje é o Rio Colorado.
Ele oferece um retorno bom e se
beneficia do crescimento do Bra-
sil como produtor de alimen-
tos”, disse. Atualmente, o Brasil
é o quinto maior consumidor de
fertilizantes do mundo, segun-
do o Ministério da Agricultura.

Além do Rio Colorado, a Vale
aposta suas fichas no segmento

de fertilizantes também no
projeto de Carnalita no Sergi-
pe e na expansão da mina de
Bayóvar, no Peru.

Depois de uma longa nego-
ciação com a Petrobrás, que,
segundo fontes, envolveu até
a presidente da República,
Dilma Rousseff, a Vale conse-
guiu fechar um acordo para
arrendar por 30 anos a mina
de Carnalita da estatal no Ser-
gipe.

Produção. O cronograma
prevê o início das operações
para 2016, com uma produção
de 1,2 milhões de toneladas.
Mas, a mineradora já estuda a
expansão do projeto. Atual-
mente, a Vale já produz potás-
sio em Sergipe, em Taquari-
Vassouras, mas, a mina deve
se exaurir nos próximos anos.

Por isso, lembrou Downey,
o contrato com a Petrobrás
foi fundamental para os pla-
nos de expansão da compa-
nhia nesse segmento. Com os
projetos Rio Colorado e Car-
nalita, a Vale acredita que
atenderá 50% do consumo
brasileiro de potássio.

Negócios

A General Motors não está sozi-
nha ao questionar o poder de
venda do Facebook. Além da
montadora, que afetou a oferta
pública de ações (IPO, na sigla
em inglês) da rede social ao anun-
ciar a desistência de um investi-
mento de US$ 10 milhões, a em-
presa de comércio eletrônico
brasileira Passarela.com tam-
bém acredita que o investimen-
to no site tem um efeito maior na
construção da marca do que no
resultado final das vendas.

A Passarela, que disputa as pri-
meiras posições do varejo online
de calçados com a Netshoes e a
Dafiti, investe todos os meses
cerca de R$ 2 milhões em anún-
cios na internet. Mas só uma par-
cela pequena, de R$ 200 mil, tem
o Facebook como destino.

Segundo a diretora de marke-
ting da empresa, Yasmine Ferra-
ra, o investimento pesado na re-
de social começou em fevereiro
de 2012. O objetivo é oferecer
conteúdos de moda aumentar o

conhecimento de marca. “As pes-
soas não estão no Facebook para
comprar. Mas estão dispostas a
ler, receber informações.”

Do ponto de vista de interação
com o consumidor, diz Yasmine,
a estratégia no Facebook foi um
êxito. A Passarela está perto de
atingir 1 milhão de fãs no Face-
book. À medida que o número de
usuários aumenta, o interesse é
“retroalimentado”. Entre quar-
ta-feira e ontem, a Passarela an-
gariou mais de 20 mil fãs.

Segundo dados de agências de
publicidade, o Facebook tem ho-
je uma taxa de conversão de 0,5:
ou seja, a cada 200 cliques, 1 se
transforma em receita para o
anunciante. Dentro da mesma
métrica, o Google aparece com
uma efetividade maior, de 4 ven-
das a cada 200 pessoas atingidas
por um anúncio. É por isso, di-
zem fontes de mercado, que o
Facebook está apostando em
um valor por clique bem inferior
ao do Google. Assim, o custo-be-

nefício entre as duas opções fica
semelhante.

No entanto, há quem acredite
que o Facebook seja a “bola da
vez” do investimento em publici-
dade. Para Marcelo Tripoli, presi-
dente da iThink, o tempo médio
gasto pelo internauta na rede so-
cial já rivaliza com a utilização
do Google no País. “Há empre-
sas que hoje têm um orçamento
de R$ 1 milhão somente para o
Facebook, que tem a grande van-
tagem de aproveitar melhor esse
investimento em mídia, que po-
de ser direcionado por idade, se-
xo e local de moradia do público-
alvo”, afirma o publicitário. / F.S.

Vale considera prioritário
projeto de potássio na Argentina

Converter fãs em clientes ainda é desafio

Radar Tecnológico. 1/5 da
web leva usuário ao Facebook

FILIPE ARAUJO/AE

FONTE: SOCIALBAKERS
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NOVA YORK

A Visa, Mastercard e bancos que
emitem seus cartões anuncia-
ram ontem um acordo de US$
7,25 bilhões com varejistas ame-
ricanos, para encerrar ações em
que eram acusados de combinar
taxas de cartões de débito e de
crédito. Esse pode ser o maior
acordo antitruste da história dos
Estados Unidos.

Se for aprovado, o acordo re-
solverá dezenas de ações de
2005. As empresas de cartões
também vão permitir que as lo-
jas cobrem taxas extras pelo uso
de alguns cartões de crédito, pa-
ra incentivar formas de paga-
mento mais baratas. A proposta
prevê o pagamento de US$ 6 bi-
lhões, uma redução de taxas no
equivalente a US$ 1,2 bilhão e
mais US$ 525 milhões para encer-
rar ações individuais. / REUTERS

www.estadao.com.br/e/facebook

Fernando Scheller

O Brasil já é o número dois em
número de usuários no Face-
book. No primeiro semestre,
16 milhões de brasileiros en-
traram na rede social, uma al-
ta de 45,5%, para um total de
51,2 milhões de perfis, segun-
do o site SocialBakers. Em um
momento em que a rede vive
um momento de atenção nos
Estados Unidos, com a turbu-
lência pós-IPO e a redução do
número de usuários, o desafio
da operação brasileira é fazer
tanto interesse virar receita.

Contratado há mais de um ano
para montar a operação na Amé-
rica Latina, Alexandre Hohagen
– que até então comandava o
Google na região – está investin-
do para atrair anunciantes de to-
dos os portes para a rede social.
Desde abril, a operação brasilei-
ra ficou responsável pela venda
de anúncios no País, que antes
era feita por parceiros ou pela
matriz. Cerca de 80% da receita
do Facebook, de US$ 4 bilhões
em 2011, vêm da publicidade.

Para vender a rede social às
empresas brasileiras, o executi-
vo vai usar casos que compro-
vam que o Facebook pode ser re-

levante para a comunicação das
empresas, como as campanhas
realizadas este ano para marcas
como Gol, da Volkswagen, e Kit
Kat, da Nestlé. A rede social quer
atrair tanto clientes de grande
porte – que investem até R$ 1 mi-
lhão por mês na plataforma –
quanto pequenas e médias em-
presas, com pacotes de anúncios
a partir de R$ 500.

Há duas formas básicas de um
cliente investir em publicidade
no Facebook: uma são os anún-
cios tradicionais, em que o usuá-
rio clica e é direcionado à página
da empresa na rede social ou ao
site da companhia. Mas o cliente
também pode comprar o direito
de ter prioridade do histórico de
notícias de seus fãs. Assim, os
amigos de uma pessoa que “cur-
te” a página de uma determinada
marca vão ler os posts e poderão
também se interessar em se reco-
mendar esse produto.

Para Hohagen, um dos princi-
pais diferenciais do Facebook é
o de segmentação. Como os per-
fis têm necessariamente infor-
mações básicas como idade, se-
xo e local de moradia, as empre-
sas podem direcionar suas ações
a públicos específicos – uma mar-
ca de maquiagem, por exemplo,
pode otimizar seu investimento
eliminado os homens de seu pú-
blico-alvo, por exemplo.

“O Facebook é uma ferramen-
ta de boca a boca em escala. A
lembrança de um produto na re-
de social é maior porque ela vem
sempre com a referência de um
amigo”, explica o executivo. Se-
gundo o Facebook, somente um
anúncio para o automóvel Gol,
da AlmapBBDO, alcançou 529
mil pessoas. Deste total, 82 mil
responderam a um questionário
da marca, interagindo direta-

mente com o conteúdo gerado.
“Mais do que angariar fãs, a mar-
ca pode descobrir quem são seus
‘advogados’ (no mercado)”, ex-

plica Hohagen.
Para ir atrás do dinheiro “pin-

gado” dos pequenos e médios ne-
gócios, o Facebook sabe que vai

precisar ser didático. Em parce-
ria com a agência digital Goo-
mark, a rede social desenvolveu
um programa para atrair uma
verba que hoje está em opções
consideradas mais seguras no
meio digital, como o Google.

Hoje, a Goomark administra
cerca de R$ 2 milhões ao ano em
verbas de pequenas e médias em-
presas que aplicam o máximo de
R$ 15 mil por mês no Facebook.
Deste total, diz Luís Felipe Cota,
sócio e diretor de marketing da
Goomark, só 10% têm o Face-
book como destino. Embora te-
nha cerca de 150 clientes ativos,
a empresa tem um cadastro de
20 mil PMEs que serão incluídas
na prospecção com o Facebook.

Para atrair mais clientes para a

rede social, os parceiros desen-
volveram uma tabela de venda
baseada em retornos reais: para
cada R$ 1 mil em anúncios no si-
te, a Goomark calcula a atração
de 50 clientes por mês; com in-
vestimento de R$ 5 mil, a capaci-
dade de atração seria multiplica-
da para cerca de 500 novos conta-
tos. Esses preços, afirma Cota,
representam um custo por cli-
que pelo menos 80% mais baixo
que o do Google, por exemplo.

Saturação. A presença de um
número muito maior de pessoas
e de mais publicidade na rede so-
cial não deve trazer um “efeito
Orkut” ao Facebook, com uma
fuga em massa de usuários, na
opinião de Hohagen. “Consegui-
mos o que nenhuma rede social
do passado conseguiu fazer: ga-
rantir que todos os perfis sejam
de pessoas que realmente exis-
tem, sem apelidos falsos”, diz.

Embora nos Estados Unidos a
empresa sofra com a queda das
ações desde a oferta pública de
ações em maio – a baixa acumula-
da está acima de 20% – e a saída
de 1,7 milhão de usuários no pri-
meiro semestre, segundo o So-
cialBakers, no Brasil os números
só tem números positivos a apre-
sentar, segundo o executivo.
“Os brasileiros têm a maior mé-
dia de número de amigos no
mundo. E há dados mostrando
que o Facebook é a página mais
acessada da internet do Brasil
nos fins de semana.”

Posição País Usuários (total) Ganho absoluto Ganho (em %)
1º Brasil 51.172.180 16.014.620 45,55

2º Índia 49.807.020 8.407.300 20,31

3º México 35.611.840 4.621.360 14,91

4.º Japão 10.045.660 3.778.120 60,28

5º Indonésia 43.831.880 2.054.640 4,92

6º Egito 11.342.640 1.951.160 20,78

7º Vietnã 5.484.120 1.876.900 52,03

8º Coreia do Sul 7.179.540 1.823.660 34,05

9º Tailândia 14.995.720 1.720.220 12,96

10º Alemanha 23.750.160 1.630.860 7,37

Facebook tenta transformar rápido
crescimento no Brasil em receita

Países que lideraram crescimento absoluto de usuários no Facebook

Indicação.
Para
Hohagen,
marcas
devem ver o
Facebook
como uma
ferramenta
de boca a
boca em
larga escala

Internet. Em meio à redução de usuários nos EUA e à turbulência pós-IPO, o Brasil passou a marca de 50 milhões de perfis e
já é o segundo em usuários no mundo; a rede social firma parcerias e oferece métricas de retorno para atrair mais publicidade

Situação. Downey diz que
20% das obras estão prontas

● Influência

● Apoio

Após reavaliação, diretor
afirma que tem recebido
apoio do governo
argentino e que obras
estão em andamento

estadão.com.br

16 milhões
de brasileiros ingressaram no
Facebook no primeiro semestre
do ano, segundo o Social Bakers

0,5%
é a taxa de conversão de um
anúncio no Facebook em vendas,
segundo dados de mercado

ROGER DOWNEY
DIRETOR EXECUTIVO DE
FERTILIZANTES E CARVÃO DA VALE
“As obras estão a pleno vapor.
Tenho encontrado com as
autoridades locais e eles
reforçam a cada reunião a
importância do projeto para a
economia argentina.”

“Temos no canteiro cerca de 5
mil pessoas trabalhando.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jul. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




