
A companhia de compras coleti-
vas LivingSocial levantou US$ 110
milhões em uma nova rodada de
financiamento com muitos de
seus atuais investidores, escre-
veu o presidente-executivo,
Tim O'Shaughnessy, em comuni-
cado a funcionários.

“Esse investimento é um tre-
mendo voto de confiança em
nosso negócio vindo das pes-

soas que melhor nos conhecem,
os atuais membros de nosso con-
selho de administração e investi-
dores”, afirmou o executivo.

O'Shaughnessy não disse se a
Amazon.com investiu nessa mais
recente rodada. A Amazon tem si-
do um dos maiores investidores
na LivingSocial, mas fez baixa
contábil no valor de sua participa-
ção. Um porta-voz da LivingSo-
cial recusou-se a comentar o as-
sunto. Um porta-voz da Amazon
não respondeu imediatamente a
um pedido de comentário.

A LivingSocial captou cente-
nas de milhões de dólares para
enfrentar o rival Groupon. Mas

após o Groupon abrir o capital
no fim de 2011, a companhia
perdeu cerca de dois terços de
seu valor de mercado.

O valor da LivingSocial regis-
trou queda acentuada, em linha
com o do Groupon. Isso dificul-
ta a captação de novos recursos
com investidores de risco, já
que eles tentam evitar uma que-
da oficial no valor de suas parti-
cipações. Rodadas subsequen-
tes de financiamento costu-
mam envolver a emissão de
ações e que rendem dividen-
dos, o que dá a investidores
mais controle, disse uma fonte
próxima ao acordo. ■

CRISE

Novo capítulo na polêmica da carne de cavalo

Executivos americanos do Twit-
ter desembarcaram no Brasil
nesta semana para fazer um
road show com agências locais.
Junto com Guilherme Riben-
boin, nomeado presidente da re-
de social no país em novembro,
o grupo tem apresentado os re-
cursos do site com o objetivo de
se aproximar dos 200 maiores
anunciantes brasileiros.

O movimento que marca o
início da operação comercial do
microblog no país. A equipe lo-
cal de Ribenboin, por enquan-
to, é composta por mais três exe-
cutivos recém-contratados:
Theo Lima, Leonardo Barros e
Ana Gama. Além disso, cinco
outras vagas em São Paulo estão
abertas no site de recrutamento
da rede social. “Temos entre 30
e 40 agências locais no nosso fo-
co”, afirma Ribenboin.

Nas visitas, os executivos têm

apresentado cases de uso do
Twitter nos Estados Unidos co-
mo o do Super Bowl,que é a fi-
nal da liga de futebol americano
e o maior evento esportivo do
país. Neste ano, metade dos co-
merciais transmitidos no inter-
valo da partida mostravam algu-
ma hashtag (forma de categori-
zar assuntos no Twitter).

O objetivo era incentivar a co-
versação sobre a marca na rede
social e o engajamento do usuá-
rio no assunto. “Cada vez mais

as agências e
anunciantes es-
tão indo nesta
direção. O mer-
cado brasileiro
começa a perce-
ber que as cam-
panhas que co-
meçam em ou-
tros meios po-
dem continuar
no Twitter”,
diz Ribenboin.
As empresas de
mídia, como ca-
nais de televi-
são, também es-
tão na mira do
executivo.

Segundo ele,
educar o merca-
do sobre como usar a ferramen-
ta é o objetivo número um ago-
ra no Brasil. Depois que a mar-
ca já está na rede social, a meta
é apresentar formas pagas de po-
tencializar o engajamento de
consumidores. E é aí que o Twit-
ter começa a gerar receita.

Estratégia
A publicidade pode ser feita

por meio de inserção de tweets
patrocinados, sugestão de con-
ta para ser seguida ou compra
de posição nos trending topics.
Além disso, o Twitter anunciou
hoje o lançamento de uma no-
va ferramenta (API) que permi-
tirá a criação e controle de cam-
panhas mais sofisticadas den-
tro da rede social.

No Brasil, marcas como Itaú,

Nike, Unilever
Vivo e Tam já fi-
zeram alguma
ação deste tipo,
em negocia-
ções feitas dire-
tamente com o
escritório ame-
ricano. Agora,
com o escritó-
rio local, o Twit-
ter pretende im-
pulsionar os in-
v e s t i m e n t o s
das empresas
do Brasil em pu-
blicidade.

Com esta es-
tratégia, a pre-
visão do eMa-
rketer aponta

que a receita global de publici-
dade do Twitter pode chegar a
US$ 807,5 milhões em 2014.
Ainda de acordo com a consul-
toria, mais da metade deste
montante será proveniente de
publicidade móvel.

Hoje, 60% dos usuários men-
sais do Twitter acessam o site
por meio de dispositivos mó-
veis como smartphones e ta-
blets, e em regiões como a do
Reino Unido o percentual é ain-
da maior: 80%. No total, são
mais de 200 milhões de usuá-
rios, sendo 16% deles da Améri-
ca Latina. O potencial do merca-
do publicitário brasileiro fez a
companhia escolher o país para
abrigar o terceiro escritório in-
ternacional do Twitter, depois
de Inglaterra e Japão. ■

As autoridades tchecas anunciaram que descobriram carne de cavalo

não declarada nas lasanhas congeladas pela empresa Nowaco de

Luxemburgo. Os testes de laboratório revelaram a presença de carne

de cavalo nessas lasanhas e os inspetores ordenaram ao distribuidor

que o produtos seja retirado imediatamente do mercado, segundo

o site da autoridade tcheca de inspeção da agricultura e alimentos.

A amostra analisada provinha de um supermercado Tesco. AFP

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

LivingSocial levanta US$ 110 mi com investidores
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aproximar dos maiores anunciantes
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Empresa de compras coletivas
tem captado milhões de dólares
para enfrentar rival Groupon

Com escritório local, rede estrutura equipe para convencer empresas do Brasil a comprar publicidade
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"TWITTADAS" PELO MUNDO

Onde estão os usuários  
do Twitter

200 milhões

TOTAL DE USUÁRIOS

16% América Latina

31% América do Norte

20% Europa

25% Ásia

5% África

3% Oceania

Fonte: empresa
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