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Novos serviços valorizam sites imobiliáriosSILVIA COSTANTI/VALOR

Eduardo Schaeffer, da Zap Imóveis: aposta em serviços complementares

I n t e r n et
Cibelle Bouças
De São Paulo

O mercado de sites de classifica-
dos de imóveis vive um momento
favorável. Ontem, a alemã Deuts -
che Telekom selecionou quatro in-
vestidores para negociar a venda
de 30% de participação no site
Scout24, avaliado entre € 1,6 bi-
lhão e € 2 bilhões. Na semana pas-
sada, o investidor australiano Ja-
mes Packer comprou 9,4% do site
americano Z i l l o w, avaliado em
US$ 3,36 bilhões e listado na Nas-
daq desde 2011. No ano passado, o
site americano Tr u l i a abriu capital
na bolsa de Nova York. Ontem, as
ações fecharam a US$ 43,18 — uma
valorização de 254% desde a aber-
tura de capital.

Nos Estados Unidos e na Euro-
pa, vários sites imobiliários am-
pliaram a oferta de serviços e vi-
ram seu valor de mercado crescer,
superando a casa de US$ 1 bilhão.
No Brasil, esses também investem
em serviços diversificados para
elevar a audiência. A lista inclui

oferta de conteúdo, serviços de
geolocalização e aplicativos para
consulta em dispositivos móveis.

O Zap Imóveis, controlado pelas
Organizações Globo, já oferecia
uma série de serviços, incluindo o
indicador de preços Índice Fipe
ZAP de Preços de Imóveis Anuncia-
dos (produzido em parceria com a
Fipe). Agora, a companhia se pre-
para para lançar classificados on-
line de prestadores de serviços li-
gados ao setor imobiliário.

O serviço reunirá anúncios de
profissionais como pedreiros, en-
canadores, faxineiras, pintores e
arquitetos. Os profissionais farão
um cadastro no site e os seus servi-
ços poderão ser avaliados e indica-
dos pelos internautas. Eduardo
Schaeffer, diretor-presidente do
Zap Imóveis, disse que o site possui
em torno de 350 cadastros de pro-
fissionais, que serão avaliados an-
tes de o serviço ir ao ar. “A preocu-
pação é com a qualidade. Não
adianta oferecer um número mui-
to grande de profissionais que não
realizem um trabalho de baixa
q u a l i d a d e”, afirmou.

Schaeffer disse que, em média,

o internauta leva de cinco a dez
anos para trocar de imóvel e as
buscas nos sites de classificados
duram em torno de seis meses.
Fora desse período de procura, di-
ficilmente o internauta visita o si-
te com frequência. Com os classi-
ficados de profissionais, a expec-
tativa do Zap Imóveis é estimular
os internautas a acessarem o ser-
viço com mais frequência ao lon-
go dos anos, aumentando a au-
diência, atualmente de 5,5 mi-
lhões de visitantes por mês.

Como parte da estratégia de
crescimento, o Zap Imóveis dá an-
damento a um plano de investi-
mentos de cerca de R$ 100 milhões
até 2015, que inclui o desenvolvi-
mento de novos serviços e a am-
pliação do total de escritórios. Nes-
te ano, o Zap Imóveis abriu unida-
des em Belo Horizonte, Campinas
(SP), Santos (SP) e Niterói (RJ). A
meta é estender a atuação para 20
regiões no prazo de 12 meses. O site
tem 350 mil ofertas de imóveis, vo-
lume 32% maior que no ano passa-
do, e receita de aproximadamente
R$ 50 milhões. A meta da compa-
nhia é dobrar a receita até 2015. “O

mercado de classificados imobiliá-
rios on-line tem muito potencial
para crescer”, disse Schaeffer.

Nicolás Tejerina, executivo-che-
fe da N av e n t , controladora do
I m o v e l w e b, afirmou que o poten-
cial na América Latina é grande e
pode atrair investidores no longo
prazo. “Hoje, 10% dos classificados
de imóveis são on-line. À medida
que a população acessa mais a in-
ternet, o mercado de classificados
on-line tende a crescer de forma
mais significativa”, afirmou o exe-
cutivo. Tejerina disse que a Imo-
velweb desenvolveu novos serviços
e estima que o site crescerá 50% em
receita neste ano, para R$ 50 mi-
lhões. Ele prevê que o mercado vai
crescer de 30% a 35% ao ano até
2015. “O cenário está bastante fa-
vorável no médio prazo”, afirmou.

Brian Requearth, executivo-che-
fe do site VivaReal, é mais otimista.
Para ele, o mercado brasileiro de
classificados on-line crescerá de
quatro a cinco vezes nos próximos
cinco anos. “Nos Estados Unidos,
55% dos classificados imobiliários
são on-line. No Brasil, são 10%, há
muito espaço para crescer”, disse.

Investidor desiste de impedir recompra de ações da Dell
C o m p u t a d o re s
Henry Mance e Richard Waters
Financial Times, de Londres
e San Francisco

Carl Icahn abandonou sua ten-
tativa de impedir a aquisição da
Dell, que já foi a maior fabricante
de computadores pessoais do
mundo, abrindo o caminho para
que Michael Dell feche o capital da
companhia em uma operação ava-
liada em US$ 24,8 bilhões.

Em carta aberta divulgada ontem,
o investidor-ativista disse que uma
mudança recente nas regras de voto
tornou “quase impossível vencer a
b a t a l h a” e acusou o conselho de ad-
ministração da Dell de “não dar a
m í n i m a” para os interesses dos acio-
nistas. “Perguntamos de brincadeira
‘qual é a diferença entre a Dell e uma
ditadura?’. A resposta: a maioria das
ditaduras que funcionam precisam
cancelar o voto apenas uma vez para
vencer ”, escreveu Icahn.

Após três adiamentos, os acio-

nistas deverão votar em uma reu-
nião marcada para quinta-feira, a
proposta de US$ 13,75 por ação
feita por Michael Dell e seu parcei-
ro financeiro, o grupo de private
equity Silver Lake. A oferta de Dell
esteve a ponto de ser abandonada
até que o conselho aprovou uma
mudança nas regras de votação em
2 de agosto, para impedir que as
abstenções contassem contra a
proposta. Isso levou a maioria dos
observadores a prever que a pro-
posta seria aprovada.

“Congratulamos Michael Dell e
pretendo ligar para ele e desejar
boa sorte (ele poderá precisar)”,
disse Icahn. Entretanto, ele acres-
centou que a proposta de Dell e da
Silver Lake “subavalia muito” a
Dell, representando um preço
“aproximadamente 70% menor
que o maior nível atingido pelo
preço da ação da companhia em
dez anos, de US$ 42,38”. Michael
Dell também concordou em pagar
um dividendo de US$ 0,13 por
ação para convencer a companhia

a mudar as regras de votação.
A desistência de Icahn é quase o

ato final de um drama que come-
çou em maio de 2012, quando a
Southeastern Asset Management
procurou Dell, o fundador da com-
panhia e seu executivo-chefe, para
discutir uma possível aquisição.

Dell preferiu fechar um acordo
com o apoio da Silver Lake, e a Sou-
theastern acabou se juntando a
Icahn para tentar forçá-los a pagar
mais. O grupo de private equity
Blackstone, outro interessado na

Dell, acabou desistindo da dispu-
ta, citando o declínio do mercado
de computadores pessoais.

Icahn propôs uma série de tran-
sações alternativas que implica-
riam em a Dell tomar empréstimos
pesados para recomprar um gran-
de número de suas ações. Mas ne-
nhuma de suas propostas tinha
apoio financeiro e um juiz de De-
laware acertou com o conselho da
Dell que a companhia poderia
prosseguir com a proposta de
aquisição para os acionistas .

Segurança Pesquisa é da CyberSource, que calcula ter
evitado R$ 250 milhões em golpes no país em 12 meses

Por temer fraudes,
lojistas rejeitam 7%
de compras on-line

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Fernando Souza, da CyberSource: empresa do grupo Visa falou com lojistas que respondem por 70% das compras na web

Felipe Marques
De São Paulo

O combate a fraudes nas com-
pras pela internet avançou no Bra-
sil, nos últimos anos. Porém, uma
pesquisa mostra que, na compara-
ção com os Estados Unidos, ainda
há espaço para melhorar. Segundo
levantamento da CyberSource ,
empresa que pertence à bandeira
de cartões Visa, os lojistas brasilei-
ros rejeitaram cerca de 7,1% dos
pedidos de compra no primeiro
semestre, ante 5,6% no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Nos EUA e
Canadá, em 2013, o índice foi de
2,7%, ante 2,5% em 2012. Na Amé-
rica Latina, o índice de 2013 é pior
que o brasileiro: 8,3%

“Pode ser que o comércio eletrô-
nico no Brasil e na América Latina
seja mais atacado que nos Estados
Unidos, e por isso a rejeição de pe-
didos [de compra] é maior. Mas is-
so é algo que não temos como pro-
var ”, disse Fernando Souza, dire-
tor-geral da CyberSource no Brasil.
A empresa calcula ter evitado
R$ 250 milhões em fraudes no co-
mércio eletrônico brasileiro nos
últimos 12 meses.

No comércio eletrônico, quem

paga a conta das fraudes é o lojista.
A regra estabelecida pelo sistema
financeiro prevê que, em compras
feitas sem a captura presencial do
cartão (caso desse meio de vendas)
é a loja que fica com o risco de frau-
des. Isso vale tanto no Brasil quan-
to nos EUA. Lá, porém, assim como
em alguns países europeus, há dis-
cussões para que os bancos assu-
mam parte do risco. Nas fraudes de
clonagem de cartões, por exemplo,
eram os bancos emissores do plás-
tico que pagavam pelo golpe.

O estudo da CyberSource mos-
tra também que a relação entre a
receita total de lojistas brasileiros
com comércio eletrônico e as per-
das com compras fraudulentas é
de 1,08%, considerando dados do
primeiro semestre de 2013. Na
América do Norte, a razão é de
0,67% e na América Latina, 1,35%.
No Brasil, a CyberSource entrevis-
tou lojistas que respondem por
70% do total de volumes financei-
ros de compras on-line.

“Algumas tecnologias de com-
bate à fraude ainda são recentes no
Brasil, o que pode explicar a dife-
rença entre os índices”, disse Sou-
za. “Os diferentes estágios de ma-
turidade do comércio eletrônico

do Brasil e dos EUA também são fa-
tores a serem considerados.”

O problema é que prevenir uma
fraude pode sair caro para o lojista.
O processo de prevenção envolve
manter tanto custos de uma equi-
pe para revisar manualmente tran-
sações em que há dúvida sobre
possíveis fraudes, quanto o risco
de exagerar na cautela e bloquear
transações legítimas.

Por exemplo, neste ano, em
um dia de semana, todos os in-
gressos para uma determinada
sessão de cinema foram esgota-
dos em uma sala de exibição do
Brasil. Além de ser longe das fé-
rias escolares, não se tratava de
nenhum grande sucesso de bi-
lheteria. E o mais interessante é
que ninguém apareceu para
prestigiar a película aparente-
mente tão aclamada. Foi tudo
uma frande, informou a Cyber-
Source, sem revelar detalhes. O
“golpe do cinema” foi a forma
encontrada por fraudadores pa-
ra testar, em transações de baixo
tíquete médio, se os números de
cartões obtidos ilegalmente fun-
cionavam. Foi um meio criativo
que encontraram para escolher
os cartões que seriam usados em

fraudes de maior valor.
Eduardo Daghum, sócio da Ho -

rus, consultoria especializada na
prevenção de fraudes, disse que há
fraudadores focados na América
Latina. Para os golpistas, os siste-
mas de prevenção na região se-
riam mais vulneráveis que nos
EUA, o que os atrai, somado ao fato
de que o comércio eletrônico está
em crescimento nesses países.
Quanto ao Brasil, Daghum opinou
que, nos últimos anos, tem chega-
do ao país uma série de sistemas de
prevenção equivalentes aos im-
plantados no exterior. Para o espe-
cialista, uma legislação mais bran-
da que a americana no combate às
fraudes digitais também ajuda a

entender a maior ousadia de gol-
pistas no mercado brasileiro.

Outro indicador da pesquisa re-
força o peso das fraudes no orça-
mento do varejo: os índices de revi-
são manual. De acordo com o le-
vantamento, 31% dos pedidos de
compra das lojas precisam passar
por uma revisão manual que deci-
de se os aprova ou não. Na América
do Norte, esse percentual é de 26%.

George Pozzobon, gerente de
risco e recuperação da Netshoes ,
disse que o alto volume de revisão
manual de transações era um dos
fatores que comprometia a efi-
ciência operacional da varejista.
Neste ano, a loja passou a usar re-
cursos mais modernos para tentar

automatizar mais o processo de se-
leção de transações fraudulentas.
“É fundamental termos agilidade
para identificar uma fraude e evi-
tar a entrega do produto”, disse.

“As fraudes não são um proble-
ma estático. Nossa função é tentar
antecipar as tendências e as novas
estratégias que os fraudadores vão
usar ”, disse Andrew Naumann, di-
retor de produtos e soluções glo-
bais da CyberSource. Para ele, com
o comércio eletrônico mais prote-
gido, os fraudadores podem voltar
as atenções para pagamentos fei-
tos com celular ou sistemas que ar-
mazenam dados na nuvem — em
equipamentos fora dos PCs dos
usuários e acessados por internet.

.

EMPRESTIMOS
TIRE SUA EMPRESA DO VERMELHO!!!!!!! LIBERAMOS
RECURSO FINANCEIRO ACIMA DE 800 MIL REAIS PARA
PESSOA FISICA OU JURIDICA COM JUROS BAIXOS E ATÉ
10 ANOS PARA PAGAR. TEMOS INVESTIDOR PARTICULAR
E OPERAMOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL! NÃO
COBRAMOS PROJETO!

NÃO COBRAMOS TAXA ANTECIPADA!
TRABALHO SERIO COM SIGILO ABSOLUTO.

FONE (11) 2821-2116 H.C.

Magazine Luiza S.A.
CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21 - NIRE 35.300.104.811

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05/08/2013
Data, Hora e Local: Aos 05/08/2013, às 14:30 hs, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na R: Amazonas da
Silva, 27, Vl. Guilherme, São Paulo (SP) (“Cia.”). Mesa: Presidente: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Secretário: Carlos Renato
Donzelli.Convocação e Presenças: Os Conselheiros foram convocados nos termos do disposto no Estatuto Social, registrando-se a presença
da maioria nesta reunião. Deliberações: 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 2º trimestre de
2013: Os membros do Cons. de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativos ao 2º trimestre de 2013. Os membros do Cons. de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações
Financeiras mediante a remessa à Comissão deValores Mobiliários - CVM, e à BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo
(SP), 05/08/2013. (aa) Luiza HelenaTrajano Inácio Rodrigues;Onofre de PaulaTrajano;José Antônio Palamoni;Carlos Renato Donzelli; e Inês
Corrêa de Souza.Certifico que o presente documento é o extrato da ata lavrada em livro próprio, com a transcrição das deliberações destinadas
a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do § 1º, do art. 142, da Lei 6.404/76. Carlos Renato Donzelli - Secretário. Lélio Marcos
Rodrigues Bertoni - OAB/SP 258.194. JUCESP nº 334.541/13-0 em 29/08/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vix Logística S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 - NIRE: 32.300.029.612 - (Companhia Aberta de Capital Autorizado)

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19/08/2013
Realizada em 19/08/2013, às 10:00 horas, na sede social da Vix Logística S.A. (“Companhia”). Convocação:
Dispensadas. Presenças: 100%. Mesa: Presidente: Nilton Carlos Chieppe. Secretário: Decio Luiz Chieppe.
Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram
a seguinte deliberação: a) Avaliando-se os resultados apurados no presente exercício, ficam ratificadas as
distribuições de resultados ocorridas até a presente data, que seguiram as determinações já aprovadas em
Assembleia anterior. Ratificam ainda os atos dos administradores, cuja finalidade foi a de promover a distribuição
da importância de R$237.292,38. Os atos aqui aprovados e ratificados foram realizados até 30/07/2013. Ficam
assim ratificados todos os atos já realizados pela Companhia, autorizando-se os administradores a tomarem as
medidas necessárias para regularização dos registros que se fizerem necessários. b) Avaliando-se o resultado
apurado no segundo trimestre de 2013, decidem os Acionistas em destinar R$7.262.707,62 para a conta de
reserva de dividendos propostos, que serão pagos no decorrer do exercício.

ATA REGISTRADA NA JUCEES SOB N° 20130899992 EM 29/08/2013.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Empresas, p. B3.




