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● A classificação dos usuários
em perfis de consumo é o grande
atrativo das redes sociais para
os anunciantes na internet. Com
base nos dados informados pe-
las pessoas, as redes sociais co-
mo Facebook e Twitter traçam
um perfil das pessoas, em dife-
rentes categorias. Dessa manei-

ra, anunciantes direcionam as
campanhas para o seu público
alvo. As categorias vão desde
informações mais básicas – ida-
de, localização ou gênero – a ou-
tros dados compartilhados por
elas, como tipo de páginas ou
posts curtidos. No segundo tri-
mestre, a renda do Facebook
com publicidade foi de US$ 1,6
bilhão, 61% a mais do que no ano
anterior. Segundo estimativa da
eMarketer, a receita publicitária
do Twitter deve chegar a US$
582,2 milhões neste ano.

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Sistema usa
Twitter para traçar
personalidade
Ferramenta criada por laboratório da IBM revela detalhes
sobre o perfil dos usuários com base no que eles escrevem na rede

Dados pessoais
atraem anunciantes
para redes sociais

Renato Cruz
ESPECIAL PARA O ‘ESTADO’

Você é o que você tuíta. Pelo
menos é isso o que mostra
um sistema desenvolvido pe-
la IBM, chamado de Syste-
mU, que traça um perfil do
usuário do serviço a partir de
200 publicações.

“A base da pesquisa é uma
área da psicologia, chamada psi-
colinguística”, disse Jeffrey Ni-
chols, gerente no Centro de Pes-
quisas da IBM Almaden, em San
José, na Califórnia. “A ideia é
que as palavras que você esco-
lhe quando escreve dizem algu-
ma coisa sobre como você é co-
mo pessoa. Se passarmos essas
palavras por algum processa-
mento, é possível ter um qua-
dro de como é sua personalida-
de, do que o motiva, e talvez, de
um ponto de vista de negócios,
dos tipos de produtos você esta-
ria disposto a consumir.”

O SystemU ainda não está dis-
ponível comercialmente. Se-
gundo Nichols, a tecnologia pas-
sa por um período de validação
em algumas empresas, e estaria
pronta para ser usada em larga
escala até o final deste ano. Não
está definido ainda como pode-
ria se integrar à linha de produ-
tos da IBM. “Ela poderia ser ofe-

recida no formato de software
como serviço, já que funciona a
partir de um navegador de inter-
net”, disse o pesquisador, que
visita o Brasil nesta semana, e
participou ontem de um evento
da empresa em São Paulo

Por enquanto, o sistema foi
testado somente em inglês.
Mas, teoricamente, funcionaria
em outras línguas, incorporan-
do dicionários eletrônicos já dis-
poníveis. “Em português, a gen-
te precisaria fazer um trabalho
de validação”, explicou Claudio
Pinhanez, gerente de Ciência
de Serviços da IBM Research
Brasil. “Rodar o sistema com
uma amostra de perfis e verifi-
car se os resultados estão de
acordo com o esperado.”

As pessoas publicam hoje
muitas informações sobre si
mesmas nas redes sociais. “Isso
é uma coisa interessante espe-
cialmente sobre o Twitter, que

é mais público que o Facebook,
por exemplo”, disse Nichols.
“Há uma oportunidade de usar
essas informações para apren-
der mais sobre as pessoas.”

O SystemU gera, a partir das
publicações do Twitter, uma
classificação do perfil em um
gráfico em forma de círculo, di-
vidido em áreas como personali-
dade, necessidades, valores e
comportamento social. Cada
uma delas tem algumas subdivi-
sões. Para exemplificar o siste-
ma, Nichols usou seu próprio
perfil do Twitter.

“Tudo o que preciso para a
análise é uma amostra de texto.
Neste caso, estou olhando para
os meus tweets. O sistema mos-
tra aqui, por exemplo, que sou
bastante introvertido. Aparen-
temente também não sou tão
agradável”, disse o pesquisa-
dor, rindo dos resultados.

Mas ele concorda com isso?
“Vocês é que podem me dizer”,
brincou. Nichols explicou que
resultados assim podem criar al-
guma resistência inicial ao servi-
ço por parte dos usuários. O sis-
tema revela detalhes sobre as
pessoas que elas às vezes não
estão dispostas a reconhecer.
Por outro lado, a tecnologia de
análise tem potencial para aju-
dar as empresas a oferecer um
atendimento muito mais perso-
nalizado, e a oferecer produtos
que os consumidores realmen-
te desejam.

Identificação. Nichols come-
çou a pesquisar mídias sociais
há dois anos e meio. Antes, ele
trabalhava com dispositivos
móveis e internet móvel. “Uma
das primeiras coisas que eu fiz,
por volta de 2010, foi um siste-

ma simples que recolhia infor-
mações do Twitter”, disse o pes-
quisador. “Eu digitava palavras-
chave e via o que as pessoas fala-
vam a respeito delas. O sistema
apresentava em gráficos o volu-
me de publicações. Durante a

última Copa do Mundo, via o
que as pessoas falavam durante
os jogos. Comecei a analisar a
atividade durante grandes even-
tos, e me pareceu um meio de
comunicação interessante.”

Ao mesmo tempo, Nichols fi-
cou interessado em ‘crowdsour-
cing’, distribuir tarefas para um
grande número de pessoas pela
internet. “Um dos problemas
com esses serviços é que você
não sabe quem os trabalhado-
res são.” Juntando a necessida-
de de identificar os usuários e o
interesse a respeito das redes
sociais , Nichols teve a ideia de
traçar um perfil das pessoas a
partir do que elas publicam.
Mas a identificação da persona-
lidade pelos textos do Twitter é
só o começo. “Já trabalhamos
num sistema que faz esse tipo
de análise por imagens, verifi-
cando as publicações do Insta-
gram e do Pinterest”, disse.

Perfil. Nichols é responsável por sistema da IBM que traça perfil de usuários do Twitter

● Análise

Faça a escolha certa.
Conheça o Balcão de Anúncios
do Estadão no Shopping Iguatemi
e anuncie!

Horário de atendimento:
Segunda à sábado - 10h00 às 22h00

Domingo - 14h00 às 20h00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária da Associação dos
Promitentes Compradores de Unidades do Condomínio
Hyde Park.
DATA: 31/08/13
HORÁRIO: 1ª Convocação 09:30 hs (nove horas e trinta

minutos)
2ª Convocação 10:00 hs (dez horas)

LOCAL: Av. Maestro Manuel Vitorino dos Santos, 350 -
Município de Cotia/SP
ORDEM DO DIA:

1) Eleição da Diretoria e Conselho, para o próximo
período;

2) Aprovação da previsão orçamentária para o período
e aumento na taxa de contribuição mensal para
manutenção das despesas do processo e despesas
gerais.

3) Assuntos Gerais.

A Diretoria

TURBOSERVICE COMPONENTES PARA TURBINAS LTDA, torna
público que requereu na CETESB a Licença de Operação / Renovação para
atividade de mão de obra e manutenção de componentes para tubinas, sito
á Av. Jacobus Baldi, 736, Jd. Fim de Semana, São Paulo/SP.

“As palavras que você
escolhe dizem muito sobre
como você é. Ao processá-las,
é possível ter um quadro da
sua personalidade e, talvez,
dos tipos de produtos que
você estaria disposto a
consumir.”
Jeffrey Nichols
GERENTE DO CENTRO DE PESQUISAS DA

IBM ALMADEN

Tecnologia Bancária S.A.
CNPJ nº 51.427.102/0001-29 - NIRE 35.300.092.457

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 17 de Abril de 2013
Data, Horário e Local: 17 de abril de 2013, às 10h00, na sede social, na Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo, na Avenida Andrômeda, 2.000 - Ed. Jacarandá, Bloco 1 - Nível 3, Bloco 2 - Níveis 4, 5 e 6, Bloco
3 - Nível 6 e Bloco 4 - Nível 3. Mesa: Sr. Jaques Rosenzvaig, Presidente e Sra. Vania Maria Mallada Dias 
Monarcha Dionisio, Secretária. Presença: Conforme se verifica das assinaturas da Lista de Presença de
Acionistas. Convocação: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no jornal “O Estado de S. Paulo”, em suas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2013, conforme
o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Publicações: Os
anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das S.A. e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 foram publicados no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no jornal “O Estado de S. Paulo”, em suas edições dos dias 15, 16 e 19 de março de 2013, e 
04 de abril de 2013. Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário
e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das
S.A. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o exame das contas dos administradores e das demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) a proposta de destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iii) a ratificação da eleição, no ano de
2012, de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Marcelo Zerbinatti e dos
membros suplentes, os Srs. Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha e Gustavo Barros de Araújo; (iv) a 
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) a fixação da remuneração anual
global dos administradores para o exercício de 2013. Deliberações Tomadas por Unanimidade:
(i) Foram aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos a votar, as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
(ii) Foi aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2012, no valor total de R$ 42.913.298,13 (quarenta e dois milhões, novecentos e treze mil, duzentos e
noventa e oito reais e treze centavos): (a) 5% (cinco por cento), correspondente a R$ 2.145.664,91 (dois
milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos),
para constituição da Reserva Legal; (b) R$ 24.575.484,87 (vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta 
e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), para Reserva de Investimento; 
e (c) R$ 16.192.148,35 (dezesseis milhões, cento e noventa e dois mil, cento e quarenta e oito reais e
trinta e cinco centavos), para absorção do Prejuízo Acumulado de 2012. Os acionistas presentes resolvem
não realizar a distribuição de dividendos, a título de dividendo obrigatório, nos termos do Artigo 202, §3º
da Lei das S.A. (iii) Foi ratificada a eleição, nos anos de 2012 e 2013, de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Marcelo Zerbinatti, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 23.854.966-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 136.738.758-25, domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - 
Bloco A - Vila Olímpia, em substituição ao Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.831.494-2-IFP/RJ e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 735.597.687-72, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e dos
membros suplentes, os Srs. Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha, brasileiro, casado, administrador,
portador da Cédula de Identidade RG nº 15.167.350-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 132.780.368-24,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100 - Torre Olavo Setúbal - 8º andar, em substituição ao Sr. Luiz Fernando Oliveira Barrichelo e Gustavo 
Barros de Araújo, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.950.250-
SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 894.372.761-53, domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito
Federal, na SBS, Qd. 02, Lote 08, Bloco H - Ed. Sede II - 6º andar, em substituição ao Sr. Renato de 
Almeida Vargas Paixão, nos termos das Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia 
realizadas em 06.04.2012, 17.04.2012 e 30.01.2013, respectivamente, ad referendum da Assembleia
Geral da Companhia. (iv) Foram eleitos para a composição do Conselho de Administração da Companhia, 
os Srs. (i) Marco Ambrogio Crespi Bonomi, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 3.082.364-x-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 700.536.698-00, domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Luís Felix Cardamone Neto, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.759.329-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº  042.649.938-73, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) Luiz 
Carlos Brandão Cavalcanti Junior, brasileiro,  casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 2.428.420-38-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.347.385-87, domiciliado na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, Vila Yara; (iv) Sigmar Milton Mayer Filho, brasileiro, casado,
bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3037525809-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 645.205.870-34, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; e (v) Marco Antonio Tavares, 
brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.324.482-8 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 492.915.057-49, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, para os
cargos de membros efetivos, e os Srs. (i) Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.167.350-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 132.780.368-24, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Marcelo Zerbinatti,
brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG n° 23.854.966-5-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 136.738.758-25, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) 
Raul Barreto da Silveira, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.105.158-
SSP/SP e inscrito no  CPF / MF sob o nº 009.517.718-33, domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São 
Paulo, na Cidade de Deus, Vila Yara; e (iv) Gustavo Barros de Araújo, brasileiro, casado, administrador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.950.250-SSP/DF e inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  894.372.761- 53, 
domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, para os cargos de membros suplentes. O membro
suplente do Sr. Marco Antonio Tavares será eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a 
ser convocada oportunamente. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são imediatamente 
investidos nos seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2015. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob
as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos 
legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estarem impedidos de exercer 
cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos 
dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em 
decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e Declaração de Voto da
Caixa Participações S/A: A acionista Caixa Participações S/A se absteve de votar acerca da eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 2015. A Caixa Participações S/A votou favoravelmente à aprovação de todas as demais 
deliberações tomadas na apresente Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (v) Foi fixada a
remuneração anual global da Diretoria até o limite máximo de R$ 6.860.491,67 (Seis milhões, oitocentos
e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), remuneração esta que 
será oportunamente rateada entre os Diretores. Os Conselheiros da Companhia não farão jus a qualquer 
tipo de remuneração para o corrente exercício social. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi oferecida palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Data e Local: 
Barueri, SP, 17 de abril de 2013. Mesa: Sr. Jaques Rosenzvaig, Presidente; Sra. Vania Maria Mallada Dias 
Monarcha Dionisio, Secretária. Acionistas Presentes: Itaú Unibanco S.A., p.p. Marcelo Stori Guerra; 
Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda., p.p. Marcelo Stori Guerra; Unibanco 
Participações Societárias S.A., p.p. Marcelo Stori Guerra; Banco Itaú Cartões S/A, p.p. Marcelo Stori 
Guerra; Santander S/A Serv. Téc. Adm. e de Corret. de Seguros, p.p. Leny Nayra Michi; Banco 
Bradesco S/A, p.p. Raul Barreto da Silveira; Banco Alvorada S/A, p.p. Raul Barreto da Silveira; BB Banco
de Investimentos S/A. p.p. Ana Luiza Bosquê Keedi; Banco do Brasil S/A, p.p. Ana Luiza Bosquê Keedi; 
HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, p.p. Marcelo Stori Guerra; Caixa Participações S/A, p.p. Franco 
Andrey Ficagna; Banco Citibank S/A, p.p. Thais Skitnevsky Grinberg e Rogério Fontes Rocha;  
Banco Citicard S/A, p.p. Thais Skitnevsky Grinberg e Rogério Fontes Rocha. Certifico que a presente é
cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Barueri, SP, 17 de abril de 2013. Vania Maria Mallada 
Dias Monarcha Dionisio - Secretária. JUCESP nº 288.909/13-6 em 30/07/2013. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




