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Empre s a s

Acordo em Santos
O Sindicato dos Estivadores de
Santos e os terminais de contêine-
res de uso público assinaram um
acordo coletivo para a utilização
de mão de obra mista nas opera-
ções a bordo. A composição será
50% de estivadores avulsos — sem
vínculo empregatício — e igual
percentual de celetistas. Todos se-
rão selecionados e recrutados jun-
to aos trabalhadores registrados
no Órgão Gestor de Mão de Obra
(Ogmo), como determina a Lei dos
Portos. Até agora, os terminais
usavam basicamente trabalhado-
res avulsos, que operam em todos
os terminais do porto em esque-
ma de rodízio permanente. O sis-
tema inviabiliza a ligação com a
empresa, uma das principais críti-
cas da iniciativa privada. Além dis-
so, os avulsos são considerados
mais caros que os trabalhadores
celetistas. O acordo é válido de 1o

de dezembro até 28 de fevereiro
de 2015 e prevê a operação mista
nos cinco terminais de contêine-
res de uso público de Santos: San -
tos Brasil, Libra Terminais, Ecopor -
t o, Rodrimar e B T P.

Telefónica vende filial
A Te l e f ó n i c a fechou acordo com o
PPF Group para vender 65,9% de
participação acionária na Telefó -
nica República Tcheca, que inclui
operações na Eslováquia. A Telefó-
nica detinha 70,8% de participa-
ção e, após a venda, ficou com
4,9%. O PPF Group vai pagar € 2,47
bilhões pelo controle da unidade.
A Telefónica República Tcheca
opera com a marca O2 e possui 9,3
milhões de clientes. A Telefónica
tem se esforçado para reduzir o
endividamento, que no segundo
trimestre era de € 49,8 bilhões.

Resultado da Bematech
A Bematech apresentou cresci-
mento de 40% no lucro líquido no
terceiro trimestre, de R$ 13,5 mi-
lhões. No mesmo período do ano
passado, o lucro foi R$ 9,7 milhões.
Segundo Cleber Morais, executi-
vo-chefe da companhia de siste-
mas para automação comercial, o
resultado foi alcançado devido ao
controle das despesas, que ficaram
no mesmo patamar do ano passa-
do, e ao crescimento da receita lí-
quida. No trimestre, as vendas da
companhia somaram R$ 96,3 mi-
lhões, 11,5% a mais que o registra-
do em 2012. De acordo com Mo-
rais, foi o oitavo trimestre conse-
cutivo de crescimento e um recor-
de histórico para o período. O exe-
cutivo creditou o desempenho às
vendas para os pequenos varejis-
tas, que voltaram a investir depois
de um segundo trimestre fraco.
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Cenário mais complexo
Novas companias surgiram para facilitar a compra e a venda de anúncios na internet, mas criaram mais elos no setor de publicidade
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I n t e r n et Tecnologias identificam perfil do consumidor para exibir publicidade dirigida

Na web, anúncio ‘perseg ue’ usuár io
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Você entra em um site de comér-
cio eletrônico pensando em ad-
quirir um produto — uma camisa,
por exemplo. Mas por algum moti-
vo, desiste da compra e abandona
a loja on-line. Horas mais tarde,
enquanto navega em um site com-
pletamente diferente, aparece na
página o anúncio da camisa. Você
se surpreende com a aparente
coincidência — e ficará ainda mais
surpreso nos próximos dias, quan-
do o anúncio voltar à sua tela inú-
meras vezes, em sites variados, en-
quanto você confere a previsão do
tempo ou revê os gols do seu time.

Esse é só um exemplo do que são
capazes as novas ferramentas tec-
nológicas orientadas ao marke-
ting — softwares que analisam o
perfil do consumidor e usam seu
histórico de navegação na tentati-
va de exibir aquilo que ele estaria
mais interessado em consumir. Em
boa parte dos casos, não há nenhu-
ma pessoa por trás desses movi-
mentos. O aparato é executado au-
tomaticamente por computado-
res, em operações de compra e
venda de anúncios que lembram o
frenesi do mercado financeiro.

Os programas fazem sucesso
entre agências de publicidade,
mas são concebidos nos labora-
tórios das empresas de tecnolo-
gia. “É um mundo muito mais de
engenheiros do que de publicitá-
rios”, diz Marcelo Lobianco, vice-
presidente executivo do Interac-
tive Advertising Bureau (IAB),
uma das principais organizações
internacionais de mídia digital.

À medida que a internet crescia
e ficava mais complexa — hoje,
dois bilhões de pessoas acessam a
web de PCs, tablets e celulares no
mundo — ficou claro que a cadeia
da publicidade tradicional, for-
mado por anunciantes, agências e
meios de comunicação, não era
mais suficiente para compreender
e satisfazer os anseios do consu-
midor, diz Alessandro Gil, diretor
da Rakuten Marketing, divisão do
grupo japonês de comércio ele-
trônico voltada à publicidade na
internet. Era preciso recorrer aos
grupos de tecnologia para criar
softwares capazes de tornar o pro-
cesso de compra mais eficiente.

O resultado dessa tendência,
que ganhou força nos últimos
três anos, é que a cadeia da publi-
cidade passou a ter mais de 20
elos diferentes, com os persona-
gens tradicionais passando a
conviver mais com companhias
que capturam de dados do inter-
nauta, traçam padrões e perfis,
ou compram e vendem espaço
digital, entre outras.

São três os elementos básicos na
composição dos programas: o uso
de dados coletados dos computa-

dores, ou “cookies”, que fornecem
informações sobre o comporta-
mento do internauta; as fórmulas
matemáticas, ou algoritmos, que
fazem a análise das informações, e
os sistemas de correlação entre di-
ferentes fontes de informação.

A empresa brasileira Adtrade
foi criada há quatro meses para
vender anúncios em tempo real,
o chamado “real time biding”
(RTB). Quando um internauta
acessa um portal, a página envia
para a Adtrade informações so-
bre os espaços disponíveis para
anúncios e o perfil de quem está
na página. Os sistemas checam se
algum anunciante tem interesse
no site, sob aquele perfil de con-
sumidor, e faz um leilão virtual
do espaço. O anunciante que der
o lance mais alto exibe seu anún-
cio. Tudo é feito automaticamen-
te, em uma fração de segundos,
milhares de vezes por dia.

A Adtrade foi fundada com re-
cursos do fundo alemão Project-A,
que investe em companhias de in-
ternet quando elas ainda são ape-
nas ideias. O valor do aporte não é
revelado. O projeto foi desenvolvi-
do por Fernando Galender e Rob-
son Del Fiol, de 28 e 32 anos, am-
bos com experiência na área de sis-
temas de análise de dados. Ne-
nhum dos dois sócios passou por
agências de publicidade.

Segundo Del Fiol, os alvos da
Adtrade são empresas de comércio
eletrônico de pequeno e médio
portes, fornecedores de serviços
on-line e companhias que vendem
para outras empresas. “O RTB re-
presenta cerca de 1% da publicida-
de feita em banners e outros ele-
mentos gráficos na internet no
Brasil. Há um potencial muito
grande a explorar”, diz Galender.

No Brasil, a publicidade on-line
tem avançado nos últimos anos,
mas ainda enfrenta resistência. Di-
ferentemente da Europa e dos Es-
tados Unidos, no país as agências
publicitárias são responsáveis pela
compra de espaço para anúncios,
o chamado bônus de veiculação,
ou BV. Na publicidade digital, o pa-
gamento de BV tem um apelo me-
nor, já que a compra de espaço ge-
ralmente é feita por meio de pre-
gões virtuais. A expectativa de es-
pecialistas é que a internet ainda
levará alguns anos para alcançar
uma fatia relevante do mercado
brasileiro. No ano passado, o movi-
mento da publicidade na web foi
de R$ 4,5 bilhões, o equivalente en-
tre 10% e 12% do mercado total, se-
gundo o IAB. A projeção para este
ano é de R$ 6 bilhões.

Enquanto o mercado se acomo-

da, empresas como a Tail Target,
criada há dois anos para criar per-
fis de internautas e vendê-los aos
anunciantes, já sonham com mer-
cados internacionais. “Nada impe-
de que eu expanda minha atuação
para a América Latina, por exem-
plo. Trata-se de um jogo global,
que se baseia no volume, na esca-
l a”, diz Cristiano Nóbrega, cofun-
dador da companhia. A Tail Target
está em busca de investidores para
acelerar seu crescimento.

Segundo Fernando Tassinari,
diretor de vendas para América
Latina da Tu r n , companhia ame-
ricana que opera nos mesmos
moldes da Tail Target, uma das

vantagens do modelo é o baixo
custo operacional. Quase 80% do
trabalho é feito de forma auto-
matizada. A interferência huma-
na é necessária apenas para to-
mar decisões como a necessidade
de o anunciante redirecionar
seus investimentos em um deter-
minado site depois que uma cam-
panha publicitária entra no ar.

A sofisticação tecnológica em-
pregada pela publicidade na in-
ternet levanta uma questão im-
portante: a privacidade do inter-
nauta. As empresas do setor afir-
mam que o usuário não é identifi-
cado diretamente pelas informa-
ções coletadas de seu PC. Ou seja,

sabe-se qual o hábito de consumo
de uma pessoa, mas não quem ela
é. Mesmo assim, reconhecem os
executivos do setor, ainda é preci-
so discutir regras mais claras para
definir limites éticos.

Enquanto isso, o internauta po-
de se precaver. Uma sugestão é de-
sabilitar a opção de salvar cookies
no navegador de internet. Outra é
solicitar a empresas como a Tail-
Target e a Turn que não rastreiem
suas máquinas. Não é um expe-
diente fácil. Em tese, o consumidor
precisaria bater em várias portas
para evitar a prática, mas, segundo
as companhias, os pedidos são
sempre atendidos.

www.geofix.com.br
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