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A internet, as redes sociais e a
mobilidade mudaram para
sempre a propaganda. O poder
conferido aos consumidores
com a chegada do ciberespaço
se estende à sua relação com
as marcas. As empresas acor-
daram para isso e começam a
investir maciçamente nas
ações de publicidade e marke-
ting nas mídias sociais. Segun-
do pesquisa da Associação
Brasileira das Agências Digi-
tais (Abradi), o faturamento do
setor entre 2010 e 2012 saltou
125%, de R$ 974 milhões para
R$ 2,2 bilhões por ano, e o nú-
mero de agências especializa-
das em mídia digital no país
cresceu, no mesmo período,
de 2.518 para 3.094, umavanço
acima de 20%.
— Entre 2011 e 2012, nosso

investimento em anúncios no
Facebook aumentou 118%, e
só em janeiro e fevereiro deste
ano corresponde a 48,9% do
investimento feito em todo o
ano passado — revela Mykael
Rozenbrah, sócio da Exa Mul-
timídia.
Eduardo Barbato, diretor de

Estratégia da Agência3, atesta
o forte movimento em direção
ao público on-line. Diz que os
clientes estão
revendo seus
investimen-
tos para não
ficar para trás.
— Posso di-

zer que temos
clientes que
saltaram do
investimento
zero para
quase R$ 1
milhão em um ano. Outros
cresceram 300%. Na média, ti-
vemos um crescimento de
quase 40% de investimento em
web. Existem clientes da casa
que já investem quase 60% da
verba em on-line.
O mercado web no país é

palpitante, uma vez que os
brasileiros estão entre os povos
que passammais tempo na in-
ternet. Segundo a comScore,
os internautas brasileiros (94,2

milhões) passam 27 horas por
mês navegando na rede. E 36%
desse tempo são gastos nas re-
des sociais. Não por acaso, o
Brasil já é o segundo país que
mais cresce no Facebook, com
65 milhões de usuários.
Travar contato com o consu-

midor nas mídias sociais é
muito dife-
rente das mí-
dias tradicio-
nais. Paula
Chimenti,
uma das co-
ordenadoras
do Centro de
Estudos em
Estratégias e
Mídias Digi-
tais do Cop-

pead/UFRJ, explica que a in-
ternet rompeu com o modelo
de cima para baixo a que a pu-
blicidade estava acostumada.
— Era o modelo de interrup-

ção, tanto que chamamos de
“break” o momento do anún-
cio na televisão, por exemplo
—diz Paula.— SethGodin, em
seu livro “Marketing de per-
missão”, diz que, quando se
passa de um ambiente em que
a empresa tem o controle para

outro em que o controle é do
consumidor, a solução é ofere-
cer conteúdo relevante, para
que o usuário queira fazer in-
terface com a empresa, porque
ele não quermais ter interrom-
pida sua fruição do que está
vendo, ouvindo ou lendo.

NADA DE PRODUTOS GENÉRICOS
Para Julien Turri, diretor-exe-
cutivo da Hi-Mídia, não se po-
de oferecer um produto gené-
rico no Facebook, como uma
camisa branca. É preciso per-
sonalizar, sair do comum, ter
algo a dizer. E para isso se deve
saber mais sobre a personali-
dade e os hábitos do usuário.
— Dentro da ferramenta Fa-

cebook Exchange, temos aces-
so aos dados dos usuários da
rede social e podemos direcio-
nar melhor as campanhas na
rede social — explica Turri. —
Saber, digamos, que o usuário
é mulher, sua localização, há-
bitos, faixa etária, facilita esse
caminho. E saber, via cookies,
que fora da rede social ela na-
vegou nos sites de certas mar-
cas, juntando isso com dados
sociais, permite campanhas
mais direcionadas e eficazes.

De acordo com Turri, a taxa
de conversão dessas campa-
nhas em compras émuito aci-
ma do que ocorre na mídia
tradicional — especialmente
em sapatos, moda, venda de
passagens aéreas e eletrôni-
cos. Mykael Rozenbrah, da
Exa, vai além: diz que é possí-
vel calcular o retorno finan-
ceiro de uma campanha em
função do investimento, já
que na internet a dispersão do
usuário é mínima, pois ele sa-
be o que quer. Rozenbrah de-
fine a rede como a única mí-
dia reativa ao consumidor —
as outras seriam proativas,
gritando “quem quer com-
prar? Eu tenho!”, enquanto na
internet é o consumidor que
grita : “eu quero comprar,
quem tem?”.
— Investir na mídia tradicio-

nal é como jogar uma rede no
mar. Já na internet, você já sabe
a isca favorita dos peixes,
quantos deles há ali, e pode
passar de barco gritando: “Ei,
peixe, pule aqui que tem essa
isca”. E eles pulam. Quanto
maior o barco (o investimen-
to), mais peixes (consumido-
res) pulam. l

Com propaganda emmídias sociais, faturamento vai a R$ 2,2 bi por ano
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Mídias sociais.Mark Zuckerberg e o novo feed de notícias do Facebook: ferramentas ajudam a direcionar anúncios

Receita de agências digitais
mais que dobra no Brasil

“A internet é a única mídia
reativa ao consumidor.
Nela, são os usuários que
gritam: ‘eu quero comprar,
quem tem?’”
Mykael Rozenbrah
Sócio da Exa Multimídia

Digital&Mídia
_

A propaganda que paga para
o usuário assistir ao anúncio
Modelo, chamado
de franco, foi

inicialmente usado
em jogos sociais

A relação com o consumidor
na grande rede apresenta vári-
os desafios: é preciso entregar
realmente o que se propaga,
do contrário todos põem a bo-
ca no trombone. Filmes com
situações supostamente ver-
dadeiras, mas que acabam se
revelando “de mentira”, têm
má repercussão.
— E já houve casos em que

grandes empresas foram fla-
gradas criando falsos perfis pa-
ra curtir suas próprias campa-
nhas, o que é lamentável— diz
Julien Turri, da Hi-Mídia.
— Lembro da campanha da

Gillette denegrindo os homens
peludos e barbudos, que aca-
bou retirada do ar com a má
repercussão — diz Paula Chi-
menti, da Coppead.
Outra questão é a da publici-

dade em smartphones. Ela
acaba sendo bem mais invasi-
va do que no desktop, como
qualquer usuário do app mó-
vel do Facebook pode compro-
var— é preciso rolar o anúncio
que aparece no news feed para
ir aos posts que interessam. E
isso deve ficar mais grave com

o novo news feed da rede de
Mark Zuckerberg, que permiti-
rá imagens maiores.
Para Turri, a publicidade nos

celulares ainda está num está-
gio inicial.
— E existe um desafio ainda

maior namobilidade, a receita.
Segundo colegas europeus, cu-
jo público-alvo já começou a
migrar mais fortemente para
os smartphones (cerca de 40%,
50%), a rentabilidade cai mui-
to, pois no celular o internauta
interagemenos com asmarcas
— explica o executivo.
Mykael Rozenbrah, sócio da

ExaMuktimídia, diz que a lógica
da propaganda tradicional é in-
vertida nasmídias sociais a pon-
to de o internauta ser de algum
modo ‘pago’ para vê-la.
—Éoque se chamadadepu-

blicidade franca. Nos jogos so-
ciais, já trabalhamos com uma
solução que oferece créditos
ao usuário para que ele veja
um anúncio e, assim, possa in-
vestir mais nas suas constru-
ções num CityVille, ou abrir
novas fases em outros games
— diz. — Isso tem gerado um
engajamento de 65%dos usuá-
rios abordados. E, no futuro,
poderá ser um dos principais
modelos de publicidade, ex-
tensível à TV interativa. Pode-
se oferecer um anúncio para a
pessoa ver de graça umprogra-
ma. (André Machado) l

Oseguro tradicionalmente cumpre o relevan-
te papel de proteger a vida, o patrimônio e
a saúde das pessoas, os negócios e o futuro

das empresas brasileiras. Dessa forma, ajuda também
a movimentar a economia, devolvendo anualmente
para a sociedade bilhões de reais que são reinvestidos
na produção industrial, na agricultura, na reposição de
bens perdidos, entre muitas outras frentes de atuação.

Ano após ano, o mercado segurador vem reforçan-
do sua importância no desempenho econômico do
país. No ano passado, a participação do setor na for-
mação do Produto Interno Bruto (PIB) alcançou a casa
dos 5%, um resultado que demonstra o aumento da
confiança dos brasileiros na proteção oferecida pelos
produtos do seguro.

Além de
ajudar a fomen-
tar a economia,
as empresas do
mercado de
seguros contri-
buem significa-
tivamente para
a formação da
poupança in-
terna de longo
prazo e são
importantes in-
vestidores insti-
tucionais. Parte do expressivo provisionamento de suas
reservas técnicas (obrigatórias por lei) é investida em
grandes projetos públicos e privados.

No ano passado, o faturamento do setor atingiu
R$ 177,6 bilhões em prêmios diretos de seguros, con-
tribuições previdenciárias e títulos de capitalização,
segundo a Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg), um crescimento de quase 22% em compara-
ção ao ano anterior. Desse valor, R$ 59,8 bilhões foram
destinados ao pagamento de indenizações, benefí-
cios assistenciais e resgates de planos previdenciários

e de capitalização.
Apenas nos chama-

dos seguros patrimoniais,
as seguradoras devolve-
ram para os segurados,
sob a forma de indeni-
zações, mais de R$ 22,3
bilhões. Isso representa
uma média mensal de
aproximadamente R$ 1,9
bilhão, ou R$ 62 milhões
pagos por dia. No seguro
de automóveis, o mais
conhecido da população,
as indenizações somaram
R$ 14,8 bilhões, o sufi-
ciente para comprar mais

de 65 mil veículos populares zero km.
No ramo de pessoas, os números são igualmente

significativos. As indenizações pagas aos beneficiários
de segurados mortos, por exemplo, atingiram R$ 4,1
bilhões, permitindo a sobrevivência de milhares de fa-
mílias brasileiras.

Favorecido pela
ascensão social da
nova classe média, o
aumento do poder
de compra da popu-
lação e a facilidade de
crédito, o seguro pres-
tamista – que paga as
dívidas dos segurados
nos casos de desem-
prego ou morte – foi outro destaque. As indenizações pa-
gas somaram R$ 910 milhões em 2012.

Sob a ótica social, são também relevantes os dados
referentes ao seguro obrigatório de veículos (DPVAT),
que pagou 507,9 mil indenizações ao longo do ano.
Por dia, foram indenizadas 1.410 vítimas de acidentes
no trânsito ou seus familiares.

As provisões técnicas do mercado chegaram a
R$ 414,1 bilhões, o equivalente a 9,4% do PIB nacio-
nal. Essa soma foi investida em títulos do governo e
no mercado de ações, viabilizando, indiretamente, a
realização de obras públicas, inclusive de infraestru-
tura, e projetos do setor privado.
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51,9%
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30,6%
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10,6%
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7%
PREVIDÊNCIA

ABERTA

* SEGUROS GERAIS: Automóveis, Patrimoniais, DPVAT, Transportes, Habita-
cional, Responsabilidades, Riscos Financeiros, Marítimos, Rural, Aeronáuticos,
Riscos Especiais eOutros.**SEGUROSPESSOAIS: VGBL ePessoas. Fonte: CNseg
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UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.958.695/0001-78 - NIRE 3330015446-9

Fato Relevante
Em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 358/02, a administração da Unipar Participações S.A.
(“Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, a Companhia celebrou com subsidiárias da Occidental
Petroleum Corporation (“Grupo Occidental”) Instrumento Particular de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato de Compra e
Venda”) relativo à aquisição indireta da totalidade da participação detida
pelo Grupo Occidental na Carbocloro Indústrias Químicas Ltda.
(“Carbocloro”), representativa de 50% (cinquenta por cento) do capital
social da Carbocloro (“Aquisição”).

Observadas as condições suspensivas estabelecidas no Contrato de
Compra e Venda, entre as quais se inclui a aprovação da operação pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a Aquisição se
dará por subsidiária da Companhia, que adquirirá a totalidade do capital
social da Occidental Química do Brasil Ltda., holding do Grupo Occidental
que atualmente compartilha o controle da Carbocloro com a Companhia.

O preço da Aquisição será de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta
milhões de reais). Com vistas a obter os recursos necessários, também
nesta data a Companhia contratou com o Banco Itaú BBA S.A. e com o
Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenadores”) a distribuição pública de
notas promissórias comerciais e debêntures simples de emissão da
Companhia no mesmo montante acima, em regime de garantia firme de
colocação pelos Coordenadores, nos termos das Instruções CVM nºs
134/90, 155/91 e 476/09 (“Emissão”).

A Aquisição e a Emissão foram examinadas e aprovadas pelo Conselho
de Administração da Companhia nesta data. Tendo em vista que a
Companhia já detém o controle da Carbocloro, a administração informa
que a Aquisição não constitui compra de controle para os fins do art. 256
da Lei nº 6.404/76, não estando sujeita à aprovação pela Assembleia
Geral da Companhia nem conferindo aos seus acionistas, portanto, o
direito de retirada previsto no §2 daquele artigo.

A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado em
geral devidamente informados sobre o andamento da Aquisição e da
Emissão, em estrita observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis.

São Paulo, 22 de março de 2013

José Octávio Vianello de Mello

Presidente e Relações com Investidores
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 mar. 2013, Economia, p. 17.




