
O LinkedIn poderá dobrar sua
base de 13 milhões de usuários
no Brasil nos próximos dois
anos, disse um executivo da
empresa norte-americana que
vê oportunidades em um país
fascinado pelas redes sociais e
com o mercado de trabalho
aquecido.Aempresa éoúltimo
peso pesado do ramo a abrir
umescritório emSãoPaulo.

“Somosa terceiramaiorba-
se de usuários depois dos EUA
e a Índia, com mais de 13 mi-
lhõesdepessoas”,disseOsval-
doBarbosadeOliveira, gerente
daLinkedInnoBrasil.“Seman-
tivermosesse ritmo, talvezdu-
pliquemos empoucos anos”.

Com 238 milhões de usuá-
rios em todo o mundo, o
LinkedIn relatou um aumento
de 59% em sua receita no se-
gundo trimestre devido à ven-
da de programas de contrata-
çãodeprofissionais e de anún-
cios publicitários.

OriundadeMountainView,
a companhia que começou co-
mo uma rede de conexões en-
tre profissionais agora busca
transformar-se emuma plata-
forma de serviços e conteúdo
especializadomais ampla.

Como ocorre emoutras re-
des sociais, quantomais usuá-
rios tiver e quanto mais co-
nhecimento sobre suas prefe-
rências, maior é o ganho com
venda de publicidade.

No Brasil, o LinkedIn alme-
ja os consumidores de maior
renda. Um estudo divulgado
nessa semana sugere que 99%
deles utilizam as redes sociais.

A América Latina, um
mercado pouco saturado, on-
de há milhões de recém che-
gados à classe média, apare-
ce com cada vez mais força
no radar da empresa.

O LinkedIn tem cinco mi-
lhões de usuários no México,
trêsmilhõesnaArgentinaeou-
tros 12milhõesno restodocon-
tinente.Chile eColômbia tam-
bém são vistos pela empresa
comomercados atraentes.

A receita do LinkedIn nas
“outrasAméricas”, que envol-
ve a América Latina e o Cana-
dá, subiu 78,5%, para US$
26,8 milhões no segundo tri-
mestre comparado ao mesmo
período de 2012. Reuters
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Rede denegócios
quer dobrar sua base
deusuários por aqui
nos próximos dois anos

LinkedIn
expande no
Brasil e demais
países da AL
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