
O Facebook, preocupado com
as dúvidas quanto à eficiência
da publicidade em redes so-
ciais, está se preparando para
divulgar dados que rebatam
seus críticos e demonstrem
que os “cliques”, atual indica-
dor preferencial, só contam
metade da história.

A maior companhia mun-
dial de redes sociais, que so-
freu embaraços dias antes de
sua oferta pública inicial de
ações quando a General Mo-
tors anunciou que suspende-
ria toda a publicidade paga no
site, argumentará que os anun-
ciantes maiores deveriam dei-
xar de lado sua obsessão com
o número de cliques e se con-
centrar em técnicas publicitá-
rias mais efetivas.

Menos de 1% das vendas vin-
culadas a campanhas de publi-
cidade de marca no Facebook
vêm de pessoas que clicaram
em um anúncio, de acordo

com novo estudo que a compa-
nhia conduziu em parceria
com a Datalogix, uma compa-
nhia de mineração de dados
que acompanha as vendas do
varejo físico.

“Terminamos por viver em
um mundo no qual o clique rei-
na”, disse o diretor de mensu-
ração e percepções do Face-
book, Brad Smallwood, duran-
te participação em uma das
maiores conferências do setor
publicitário, realizada ontem,
em Nova York.

Embora criar anúncios que
atraiam cliques faça sentido pa-
ra certos tipos de empresa —
como as companhias de comér-
cio eletrônico que tentam ob-
ter vendas online imediatas —,
cliques não são relevantes para
os anunciantes de marcas, se-
gundo Smallwood.

Por meio da parceria com a
Datalogix, o Facebook afirma
que agora pode oferecer dados
aos anunciantes de marcas so-
bre vendas reais em lojas gera-
das por campanhas publicitá-
rias no Facebook — uma infor-
mação mais útil que o número
total de cliques.

A Datalogix acompanha a re-
lação entre os anúncios no Fa-
cebook e os gastos no comér-
cio físico pela compilação de
informações de consumidores
no varejo e comparação com
os dados sobre visitas a anún-
cios no site.

O esforço do Facebook para
oferecer maior retorno aos
anunciantes surge em meio à de-
saceleração de seu crescimento
de receita, e a efetividade de
seus anúncios continua a ser
questão fortemente debatida.

O Facebook, cujas ações mos-
travam queda de 43% no final
do terceiro trimestre ante o
preço inicial de estreia, em
maio, apresentou diversos no-
vos recursos de publicidade
nos últimos meses, entre os
quais, os primeiros anúncios
concebidos especialmente pa-
ra smartphones. ■

A empresa australiana Karoon
vai iniciar a campanha explora-
tória de seus blocos de petróleo
na bacia de Santos no mês de no-
vembro, disse o diretor-geral
da companhia para a América
do Sul, Tim Hosking.

Hosking afirmou, em entrevis-
ta à Reuters, que no próximo
mês a companhia vai perfurar
três poços de exploração utilizan-
do a plataforma Blackford Dol-
phin. Esta fase tem duração pre-
vista entre 6 e 9 meses, disse ele.

A companhia estima um poten-
cial de até 400 milhões de barris
de petróleo em cada um dos três
poços brasileiros. “Sendo bem su-
cedida esta primeira fase, a Ka-
roon dará início a um plano de
avaliação da área com base nas in-
formações levantadas nos poços
estudados”, informou o executi-
vo. A Karoon possui no Brasil os
blocos BM-S 61, 62, 68, 69, 70, lo-
calizados a 220 km da costa de
Santa Catarina, em lâmina d'água
que varia entre 250m e 450m.

A empresa comprou os cinco
blocos em 2008, onde detinha
100% de participação. Os blocos
possuem 865 quilômetros quadra-
dos. A companhia também tem
fatia minoritária em um bloco
operado pela Petrobras, também
na costa de Santa Catarina.

A campanha exploratória da Ka-
roon ganhou força após a venda

de participação de 35% em qua-
tro blocos para a canadense Paci-
fic Rubiales, no mês de setem-
bro, no valor de US$ 40 milhões.

O acordo prevê que a Pacif
Rubiales financie US$ 210 mi-
lhões relativos aos custos de per-
furação dos poços.

A Karoon permanecerá opera-
dora dos blocos até o término do
programa exploratório em três
poços nesses blocos, e a partir
daí a Pacific Rubiales terá o direi-
to de requerer a condição de ope-
radora, caso haja acordo entre as
partes e aprovação pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP).

Abertura de capital
A Karoon cogitou abrir o seu ca-
pital na Bolsa de Valores de São
Paulo há dois anos, e chegou a re-
gistrar pedido de análise para a
venda inicial de ações no Brasil
na Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), em 2010. O banco
Morgan Stanley foi contratado
para coordenar a operação. Dois
meses depois, em novembro de
2010, a Karoon desistiu do IPO,
alegando condições desfavorá-
veis do mercado financeiro.

Segundo disse a empresa na
época, levantamentos de capital
de petróleo no mercado acioná-
rio brasileiro não estavam aten-
dendo às expectativas, causando
hesitação dos investidores. Com
relação à possibilidade de partici-
pação nos novos leilões de petró-
leo previstos para 2013, o executi-
vo disse que, “quando as áreas fo-
rem anunciadas, a Karoon fará os
estudos necessários para, então,
tomar alguma decisão”. ■
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Rede social tenta acabar
com o descrédito em relação
à publicidade na rede

Empresa também avalia a
possibilidade de disputar novas
áreas em leilão no ano que vem

A Johnson & Johnson anunciou ontem o falecimento de James Burke, que
comandou a empresa nos anos de 1970 e 1980. Burke, que tinha 87 anos,
presidiu a companhia em um dosmomentosmais delicados: a suspeita de
sabotagem contra o Tylenol, em 1982. O fato de o executivo ter conseguido
recuperar o prestígio da marca faz o nome de Burke ser lembrado como
um dosmais importantes da indústria farmacêutica.Bloomberg

Parceria com a
Datalogix fornecerá
dados aos anunciantes
sobre vendas em
lojas geradas
por campanhas

Facebook vai sugerir
a anunciantes que
esqueçam os “cliques”
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Facebook, fundadoporMarkZuckerberg, vemtentandoconvencerqueanúncionarededádinheiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




