
Com a maioria das pessoas co-
nectadas o tempo todo, as em-
presas estão se mexendo para se
adaptar a esse ritmo. De olho
nisso, companhias investem di-
nheiro focadas no retorno finan-
ceiro cujas chances de sucesso
são grandes, quando o assunto é
e-commerce.

O VivaReal, portal de classifi-
cados para venda, compra e alu-
guel de imóveis, anunciou nova
série de aportes liderada pela Va-
liant Capital Partners, além dos
fundos Monashees Capital e
Kaszek Ventures. Classificados
como “Série B”, os investimen-
tos chegam à casa de milhões
de reais e serão destinados prin-
cipalmente ao marketing, à con-
tratação de novos executivos,
desenvolvimento da platafor-
ma de TI e à abertura de novos
escritórios e aquisições.

Essa é a segunda rodada de
aporte do VivaReal. Em feverei-
ro deste ano, a Monashees Capi-
tal e a Kaszek Ventures já ti-
nham realizado um primeiro in-
vestimento na companhia, que
já conta com mais de dez escri-
tórios regionais no Brasil, além
de operações em países como

México, Colômbia e Estados
Unidos. Agora, com a nova roda-
da, o VivaReal prevê, para 2013,
a abertura de mais seis filiais,
instaladas nas principais cida-
des brasileiras.

Fundada em 2005, a Mona-
shees Capital é uma empresa de
venture capital que investe em
empreendedores nos espaços de
Internet e Educação. Seu portfó-
lio inclui Peixe Urbano, boo-box,
Elo7, Mind Lab e Baby.com.br .

Já a Kaszek, uma das princi-
pais empresas latino-america-
nas de venture capital, investe
em empreendedores de alto im-
pacto da área de tecnologia. Ela
é liderada por Nicolas Szekasy,
ex CFO, e Hernan Kazah, co-
fundador do MercadoLibre.

Estratégia
A estratégia de crescimento do Vi-
vaReal está baseada em dois pila-
res: o primeiro, oferecer a melhor
experiência de busca de imóveis
aos usuários e, depois, propor-
cionar ao setor (imobiliárias, cor-
retores e construtoras) o melhor

retorno sobre o investimento.
Atualmente, o site conta com

mais de 550 mil imóveis cadas-
trados, o que o torna líder em
número de ofertas disponíveis
entre os portais brasileiros do se-
tor, além de registrar mais de
2,5 milhões de visitas por mês.

“Em 2008, quando decidi in-
vestir no Brasil em um portal
imobiliário, já vislumbrava o po-
tencial da economia local e co-
mo isso iria impactar na deman-
da por residências, devido ao au-
mento da renda dos brasileiros.
Esse novo aporte vai permitir
acelerar os negócios, aumentar
a oferta de imóveis em regiões
além dos grandes centros urba-
nos”, explica Brian Requarth,
CEO do VivaReal.

O portal nasceu no Vale do Si-
lício, na Califórnia, e iniciou as
operações em 2007, nos Estados
Unidos, e, em 2009, no Brasil.
Os 2,5 milhões de visitas men-
sais abrangem 180 países.

Força da Internet
“O mercado imobiliário investe
R$ 4 bilhões por ano em propa-
ganda no Brasil. Incorporadores
e corretores continuam desti-
nando dois terços de seus gas-
tos para publicidade em jornal,
mas a maioria das enquetes de
clientes vem em reposta a anún-
cios na Internet ou a placas de
rua”, explica Eduardo Marques,
da Valiant Capital Partners. ■

Recente relatório Nielsen, publicado no início de dezem-
bro, traçou uma panorâmica de como estão as redes so-
ciais nos Estados Unidos e no mundo. A conclusão é a
que elas saíram da infância, estão crescendo de forma
rápida e consistente e se tornaram parte integrante de
nossas vidas. Mais do que isso, estão transformando nos-
sas vidas.

A partir dessa pesquisa, dá para confirmar algumas
tendências. E elas valem para o Brasil. A primeira delas
é o crescente uso dos smarthphones e tablets para aces-
sar as redes sociais. 46% dos usuários dizem acessar
através de smarthphones (contra 37% em 2011) e 16%
através de tablets (eram 3% em 2011).

A mobilidade, claro, facilita o acesso, que pode ocor-
rer nos locais mais improváveis. Quase um terço das pes-
soas (32%) com idade entre 18 a 24 anos acessa as redes
sociais enquanto está no banheiro. No banheiro? Sim, vo-
cê leu isso mesmo. Acredite: muita, muita gente - eu en-
tre elas - vai para a cama com o celular ou o tablet na
mão. E aproveita para checar o Twitter, o Facebook ou o
Instagram antes de dormir. Ou logo ao acordar.

A meu favor, devo dizer que consulto as notícias pelo
Twitter. Viciei. Ali estão todos os jornais, estrangeiros in-

clusive, com suas man-
chetes e os fatos mais im-
portantes (às vezes tam-
bém os não importan-
tes) do dia, resumidos
em 140 caracteres. Se
me interesso, clico para
ler mais. Ou mando o
link pelo email para ler
depois. Sigo políticos, o
corpo de bombeiros,
amigos, jornalistas, pia-
distas, de tudo um pou-
co. É meu mais rápido
contato com o mundo:
um toque na tela e pron-
to. Também viciei no Ins-
tagram - sempre dou
uma olhada nas fotos

postadas pelos amigos, pois descobri que ver imagens bo-
nitas antes de dormir é um descanso para a alma.

Consulto as redes nos coffee breaks, sempre que te-
nho um minuto livre. Eu e milhões de pessoas. Dedica-
mos hoje 21% mais tempo nas redes sociais do que dedi-
cávamos no ano passado. E os aplicativos são os reis do
pedaço. Quantos tem no seu celular? No meu, dezenas.
Rota para fugir do trânsito, acesso à conta bancária, os
filmes em cartaz no cinema, receitas de cozinha… te-
nho de tudo. Jogos inclusive. Em alguns deles, tenho
que esperar pela minha vez de jogar, pois envolvem ro-
dadas disputadas com amigos. Sim, o uso de aplicativos
e o crescente tempo dedicado às redes sociais estão na
tendência, seguirão firmes e fortes ao longo de 2013.

Mas o mais interessante é a influência das redes so-
ciais na decisão de compra, cada vez maior. As redes es-
tão mudando o comportamento de compra. A decisão
sobre o que adquirir agora leva em conta a opinião, os
gostos e as preferências de um número grande de ami-
gos, conhecidos e influenciadores. Os comentários, as
dicas e as indicações ganham força, num crescente bo-
ca a boca virtual. E há categorias onde a influência é
maior: nos destinos de viagem, nas leituras, na orienta-
ção do que está na moda, nos restaurantes, bebidas e na
alimentação.

As redes estão mudando nossas vidas. Estamos
mais conectados, por mais tempo e em locais e horá-
rios jamais pensados. Estamos influenciando e sendo
influenciados como nunca, por um número maior de
pessoas, sobre aquilo que consumidos. Agora, como fa-
zer uso dessa poderosa ferramenta para incrementar
as vendas de uma marca ou produto é a questão. E a
missão das empresas. ■

VivaReal se expande
no mercado brasileiro
Para isso, portal imobiliário
terá novo aporte é liderado
pela Valiant Capital Partners

A influência das redes
sociais sobre as pessoas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22, 23, 24 e 25 dez. 2012, Inovação & Tecnologia, p. 15.




