
Fiat não deve cumprir metas esse ano
A Fiat não deve cumprir as metas de vendas no Brasil este ano e em

2014, segundo uma fonte. A empresa espera vender 950 mil unidades

no Brasil e Argentina só neste ano, 5% abaixo da meta anterior

de 1 milhão de carros. Com a previsão de baixas na América Latina,

analistas esperam que o lucro operacional do grupo seja de € 3,82

bilhões, frente a previsão de € 4,5 bilhões, feita em 30 de julho. Reuters

DadoGaldieri/Bloomberg

Prestes a completar dois anos de
operação no Brasil, o LinkedIn
anunciou ontem que atingiu a
marca de 15 milhões de usuários
no país, o que representou um
crescimento de 50% nos últimos
doze meses. O número consolida
o Brasil como terceiro maior mer-
cado da companhia, atrás apenas
dos Estados Unidos e da Índia. Glo-
balmente, o LinkedIn possui uma
base de 238 milhões de usuários.

“Esse foi um ano de consolida-
ção da operação no Brasil. Mas ain-
da temos muito desafio pela fren-
te, especialmente no que diz res-
peito à educação das empresas
quanto às nossas soluções de re-
crutamento e de marketing”, dis-
se Osvaldo Barbosa de Oliveira, di-
retor-geral do LinkedIn no Brasil.

Principal fonte de receitas do
LinkedIn, os serviços de recruta-
mento contam hoje com mais de
500 clientes no país. Já no segmen-
to de marketing, a base local é de
200 empresas anunciantes.

Oliveira ressaltou a inaugura-
ção, em abril, da nova sede no Bra-
sil, que passou a centralizar os ne-
gócios na América Latina. Até en-
tão, a companhia estava instalada
em um escritório temporário e as
operações na região eram coman-
dadas a partir dos Estados Unidos.

A nova estrutura abriga os pou-
co mais de 60 profissionais da em-
presa no país. “Temos espaço para
dobrar esse número. A sede já foi
desenhada prevendo um investi-
mento de longo prazo”, afirmou .

O fortalecimento da oferta de
conteúdo e o foco em dispositivos
móveis foram outros pilares desta-
cados. Hoje, 38% dos acessos à re-
de já são realizados via smartpho-
nes e tablets. Nesse contexto, a re-
de social anunciou ontem três no-
vas aplicações móveis, durante
um evento global. Uma das novi-
dades é um aplicativo totalmente
redesenhado para usuários do
iPad, da Apple, com funções adi-
cionais de busca de oportunida-
des, entre outros recursos. O apli-
cativo já está disponível em oito
idiomas, entre eles, o português.
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LinkedIn chega
a 15 milhões de
usuários no Brasil
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País se consolida como a terceira maior operação da rede social

profissional no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia
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