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Estratégia Companhia adapta
publicidade para aparelhos simples
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Leonardo Tristão, do Facebook: um terço dos 67 milhões de usuários que acessam a rede social no país usam telefones móveis, muitos dos quais são comuns
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que o Facebook consiga traduzir o
crescimento de sua base de usuários móveis em um volume mais
significativo de receitas no Brasil.
“Temos percebido uma grande demanda das marcas por ferramentas que as coloquem em contato
com a classe C”, disse Tristão. Uma
pesquisa recente do Instituto Data
Popular revela que 56% dos usuários que acessam o Facebook no
Brasil possuem renda familiar entre R$ 1.540 e R$ 2.313. Há três
anos, esse índice era de 32%.
Como reflexo da maior atenção
para os dispositivos móveis, a participação da publicidade móvel na
receita total de publicidade do Facebook passou de 14% no terceiro
trimestre para 23% no quarto trimestre de 2012. Nesse intervalo, o
volume global de usuários cresceu
25%, enquanto o número de usuários móveis teve uma alta de 57%. A
empresa não divulga valores lo-
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Desde que iniciou sua trajetória como companhia aberta, em
maio de 2012, um desafio ficou
cada vez mais evidente para o Facebook: adaptar seu modelo de
publicidade — que responde, em
média, por 84% da receita da rede
social — ao mundo dos dispositivos móveis. Depois de anunciar
seus primeiros formatos de
anúncios para smartphones no
início de 2012, a companhia dá
hoje mais um passo nessa direção, com o lançamento global de
modelos de publicidade voltados exclusivamente para celulares comuns, mas que têm funções de smartphones, os chamados “feature phones”. Até então,
a empresa não oferecia nenhum
formato nessa vertente.
A nova investida reforça a
aposta do Facebook em mercados emergentes, como o Brasil e a
Índia, que se revezam na segunda
colocação entre os mercados com
o maior número de usuários da
rede social, atrás apenas dos Estados Unidos. “Ao contrário de mercados maduros, a substituição de
celulares comuns por smartphones nesses países será mais lenta.
Por isso, o anúncio ganha uma
conotação ainda mais estratégica

para o Brasil”, disse Leonardo
Tristão, diretor responsável pela
operação do Facebook no país.
Após a instalação de montou
sua operação no Brasil, em 2011, o
Facebook saltou de uma base de 12
milhões para 67 milhões de usuários no país. Atualmente, um terço
dessa base é de internautas que
acessam a rede social via dispositivos móveis, sendo que grande parte desses acessos é feita por celulares comuns, afirma Tristão.
Dados da consultoria IDC
mostram que o mercado brasileiro encerrou 2012 com 59,5 milhões de celulares vendidos. Desse montante, 43,5 milhões foram
“feature phones”. Outro estudo
da Nielsen indica que os celulares comuns representam 64% dos
aparelhos em uso no país.
Bradesco, Claro e Unilever são
as primeiras empresas que estão
testando o novo modelo de publicidade no Brasil e também em
escala global. Nessa oferta, os
anúncios são inseridos nos “feeds
de notícias”, como são chamadas
as páginas que reúnem todas as
mensagens de cada usuário que
acessa o Facebook. Os formatos
podem ser adaptados de acordo
com os recursos disponíveis em
cada aparelho, disse Tristão.
Na avaliação do executivo, a iniciativa abre uma nova frente para
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Usuário de
celular básico
agora é alvo
do Facebook

cais, mas o Brasil acompanha todos esses índices, disse Tristão.
No caminho para acompanhar
a migração dos consumidores
dos computadores de mesa para
os dispositivos móveis, outro foco de investimento do Facebook
é aprimorar a navegação na rede
social por meio de “feature phones”. A primeira iniciativa nesse
sentido foi realizada em 2011,
com o lançamento de um aplicativo para celulares básicos de fabricantes como Nokia e LG.
No mercado brasileiro, em particular, o Facebook também tem
investido em parcerias com operadoras de telecomunicações como TIM, Claro e Oi para oferecer
acesso gratuito à rede social aos
usuários de aparelhos básicos.
Os esforços para melhorar a navegação e as parcerias também estão no radar do Facebook quando
o assunto são os smartphones. Em

2012, a rede social anunciou novas
versões de seus aplicativos para o
iPhone e para dispositivos baseados no Android, sistema operacional do Google. Sob essa orientação,
a companhia lançou globalmente
no início do mês o Facebook Home, software que traz o conteúdo
da rede social diretamente para a
tela inicial dos aparelhos. A princípio, o recurso é oferecido em três
dispositivos da Samsung no mercado brasileiro. “Estamos abertos à
negociação com outros fabricantes para ampliar a oferta do aplicativo no país”, disse Tristão.
Segundo a empresa de pesquisas Gartner, o mercado de publicidade móvel vai movimentar
US$ 11,4 bilhões em todo o mundo em 2013. Esses valores também estão atraindo a atenção do
Twitter. A companhia não divulga dados de receita, mas a consultoria eMarketer estima que o

Twitter atinja seu primeiro bilhão
de dólares em receita publicitária
em 2014. Para 2013, a eMarketer
projeta que mais da metade desse
faturamento virá de anúncios para dispositivos móveis.
Com operação direta no Brasil
desde o fim de 2012, o Twitter oferece o mesmo formato de anúncios para computadores de mesa,
smartphones e celulares comuns.
Nessa última categoria, o foco local também é melhorar a experiência do usuário e o acesso ao serviço.
“Estamos desenhando um plano
para entender as necessidades específicas desse perfil de usuário”,
afirmou Guilherme Ribenboim,
diretor-geral do Twitter no Brasil.
Procurado pelo Valor, o LinkedIn afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não encontrou um executivo disponível
para falar das estratégias de publicidade móvel da empresa no país.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2013, Empresas, p. B3.
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Bebidas Graham Mackay se afasta para tratar saúde e Alan Clark assume

Cervejaria SABMiller
muda comando mundial
Louise Lucas
Financial Times
A SABMiller reformulou seu comando após seu CEO, Graham Mackay, ter sido diagnosticado com
um tumor no cérebro. Mackay foi o
responsável por transformar a cervejaria na segunda maior do mundo em termos de vendas.
Alan Clark, que chefiava as operações europeias da cervejaria, e
estava sendo preparado para se
tornar CEO, assumirá o posto imediatamente. Originalmente, Clark
sucederia Mackay em julho.
Mackay deveria assumir nesse
mesmo mês o cargo de presidente do conselho de administração.
A mudança proposta tinha sido
polêmica, por contrariar orientação do código de governança
corporativa do Reino Unido.
O cargo de presidente do conselho de administração será mantido “sob análise até o resultado do

tratamento [de Mackay]”, informou a SABMiller. Nesse meio tempo, John Manser, vice-presidente
do conselho de administração, assumirá como presidente interino.
“Nossos pensamentos e orações estão, obviamente, com
Graham e sua família neste período difícil. ... Ele deu imensa
contribuição para transformar a
SABMiller no que é hoje, mas a
transição de Graham para Alan,
de acordo com os nossos planos
de sucessão, está em fase final”,
disse Manser, em nome do conselho de administração.
Fundada em 1894 como uma
cervejaria modesta, com raízes
sul-africanas, com capital social
de 350 mil libras esterlinas e 300
mil libras esterlinas em debêntures, a empresa se tornou destaque do índice FTSE 100, ao crescer para uma multinacional que
atualmente gera a maior parcela
de seus lucros na América Latina.

As aquisições realizadas sob o
comando de Mackay, nascido na
África do Sul, foram arrojadas. A
empresa recebeu críticas por pagar sobrepreço por ativos, especialmente pela Foster’s, sua rival
australiana de menor porte. Mas as
compras se mostraram vantajosas.
Juntamente com Malcolm Wyman, que deixou o cargo de diretor financeiro dois anos atrás,
Mackay transferiu o registro primário da empresa para Londres
em 1999, levantando 300 milhões de libras esterlinas (US$
457,8 milhões) nos mercados de
capitais internacionais.
No mesmo ano, a empresa assumiu participação controladora
na Pilsner Urquel e na Radegast,
na República Tcheca, inaugurando uma onda de compras, que incluiu a aquisição da Miller nos Estados Unidos e da Bavária, na
América Latina, entre outras.
As aquisições — ao lado da

“joint-venture” do grupo com a CR
Snow, a maior cervejaria da China
— comprovam a tese de Mackay de
que a cerveja é um negócio local,
sob o domínio de marcas locais.
Hoje, a SABMiller tem uma capitalização de mercado de 54 bilhões de libras esterlinas (US$
82,4 bilhões), e cerca de 80% de
suas vendas são realizadas em
mercados emergentes.
Mackay, que se submeteu a cirurgia na segunda-feira, afirmou
em nota aos funcionários: “Estou indizivelmente orgulhoso
desta companhia, do que ela
conquistou e da forma que assumiu. Certamente não prevejo
qualquer impacto deste acontecimento sobre suas operações
ou direção estratégica, que continuarão a correr normalmente.
[...] Alan vai simplesmente assumir as demais responsabilidades
executivas um pouco antes que o previsto.”

Requerido: Frigorífico Boi Bravo Indústria e Comércio Ltda. - Requerente: Eurípedes Gaspar da Cruz - Vara/Comarca: Vara de Falências de Uberaba/MG
Requerido: Karisma Comércio de Materiais de Escritório e Informática Ltda. - Requerente: Advalorem Fundo de Investimento - Vara/Comarca: 2a Vara
de Limeira/SP
Requerido: New Concept Tube Distribuidora e Importadora de Tubos de Aços Ltda. - Endereço: Rua
Euclides Pacheco, 1530, Vila Gomes Cardim - Requerente: Ultra Cred Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Requerido: Olimpo Serviços de Cobranças Ltda. Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, Conj. 22,
Bairro do Jardim Paulistano - Requerente: Banco Tricury S/A - Vara/Comarca: 2a Vara de Falência de São
Paulo/SP

Falências Decretadas
Empresa: Calçados Adventure Ltda. - Endereço: Rua
Padre Conrado, 807, Vila Santos Dumont - Administra-

dor Judicial:Dr. Ernesto Volpe Filho - Vara/Comarca: 4a
Vara de Franca/SP
Empresa: Distribuidora Nova Europa Comércio, Representação e Transportes - Administrador Judicial:
Dra. Roseana Dias Cruz - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG
Empresa: Filtromar Artigos Automotivos Ltda. ME
- Administrador Judicial: A Própria Credora Requerente, Jamaica Derivados de Petróleo Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Ribeirão Preto/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Afc Comércio e Representações Ltda. Requerente: Companhia do Vale do Rio Doce Cvrd - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Casa de Chocolates Schmmlpfeng Ltda.
- Requerente: Marilene Stoiani Nercolini - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de
Curitiba/PR - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Fundição e Zincagem São Carlos Ltda. Requerente: Bentomar Indústria e Comércio de Minérios Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de São Carlos/SP

Turista estrangeiro
O número de estrangeiros que
visitou o Brasil cresceu 4,5% no
ano passado, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério
do Turismo. O fluxo de viajantes
de outros países atingiu 5,67 milhões em 2012, ante 5,43 milhões em 2011. Os argentinos lideram o grupo, representando
29,1% do total. Em segundo lugar vieram os turistas provenientes dos Estados Unidos (594 mil)
e da Alemanha (254 mil).

Requerido: Indústrias Reunidas São Jorge S/A - Requerente: Dinarte Celso Tomazzelli - Vara/Comarca: 1a
Vara de Santo André/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Millennihum Indústria, Comércio e Empreendimentos Ltda. - Requerente: Quinel Sucos
Concentrados Ltda. - Vara/Comarca: Vara de Falências
e Concordatas de Vitória/ES - Observação: Pedido julgado improcedente
Requerido: Ventiladores Bernauer S/A - Endereço:
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, Bairro de São Judas
- Requerente: Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda. Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP Observação: Homologado acordo celebrado entre as
partes ( Processo 0029956-38.2012.8.26.0100 )
Requerido: Ventiladores Bernauer S/A - Endereço:
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, Bairro de São Judas
- Requerente: Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda. Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP Observação: Homologado acordo celebrado entre as
partes ( Processo 0013246-40.2012.8.26.0100 )
Requerido: Ventiladores Bernauer S/A - Endereço:
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, Bairro de São Judas

- Requerente: Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda. Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP Observação: Homologado acordo celebrado entre as
partes ( Processo 0017905-92.2012.8.26.0100 )

Médicos, dentistas e fisioterapeutas prometem interromper o
atendimento a planos de saúde
amanhã. Segundo a Associação
Paulista de Medicina (APM), as
recentes negociações com as
operadoras para aumento da remuneração dos médicos não resultaram em melhorias relevantes. A Fenasaúde, que representa
as empresas, informou por meio
de nota que foram concedidos
reajustes acima da inflação.

Mês de Abril de 2013
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento
Diária

Diária
Diária

Diária
Diária
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos
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Cumprimentos de Concordata
Preventiva
Empresa: Fornecedora e Exportadora de Madeiras
Forex S/A - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial do Rio
de Janeiro/RJ

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Aquecedor Solar Solmatic Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Ely de Oliveira Faria - Vara/Comarca: 1a Vara de Birigui/SP
Empresa: Aquecedor Solar Transsen Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Ely de Oliveira Faria - Vara/Comarca: 1a Vara de Birigui/SP
Empresa: Bmpc Holding Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Ely de Oliveira Faria - Vara/Comarca: 1a Vara de
Birigui/SP

Protesto dos médicos

Agenda Tributária

Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 24, de
2013)

Movimento falimentar
Falências Requeridas

Curtas

24

Tributos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) Residentes no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)
Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se
verificado 15 dias antes.

9438*

Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

5434*

FG ocorrido no mesmo dia

5442*
FG ocorrido no mesmo dia
2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)
4316** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

1684*
1708**

Março/2013
Mês da prestação do serviço

Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Títulos de renda fixa - Pessoa Física
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica
Fundo de Investimento - Renda Fixa
Fundo de Investimento em Ações
Operações de swap
Day-Trade - Operações em Bolsas
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95)
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas
Demais rendimentos de capital
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos
Juros remuneratórios de capital próprio
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios
Prêmios obtidos em bingos
Multas e vantagens
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica
Operações de Crédito - Pessoa Física
Operações de Câmbio - Entrada de moeda
Operações de Câmbio - Saída de moeda
Aplicações Financeiras
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97)
Seguros
Ouro, Ativo Financeiro

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”
”

8053*
3426*
6800*
6813*
5273*
8468*
5557*
5706*
5232*
0924*

11 a 20/abril/2013
”
”
”
”
”
”
”
”
”

5286*
0490*

11 a 20/abril/2013
”

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

9453*

”

0916*
8673*
9385*

11 a 20/abril/2013
”
”

1150*
7893*
4290*
5220*
6854*
6895*
3467*
4028*

11 a 20/abril/2013
”
”
”
”
”
”
”

