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Investidores preferem homens bonitos
Estudo do MIT e de Harvard liga aparência à probabilidade de conseguir
aportes e põe mulheres em desvantagem

Brasileiras dizem não sentir diferença: para elas, o que conta é a preparação e a
capacidade de 'seduzir'

Os investidores preferem colocar dinheiro em empresas que são apresentadas por
homens, especialmente os bonitos --as mulheres ficam em clara desvantagem. Essa é a
conclusão de um estudo publicado neste mês por pesquisadores de instituições como a
Universidade Harvard e o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Em um dos experimentos, eles analisaram o gênero e a atratividade de empreendedores
em 90 apresentações feitas em três competições de start-ups (empresas iniciantes de
base tecnológica) nos EUA e sua taxa de sucesso em conseguir aportes. É comum que
donos de ideias de negócio participem dessas disputas para conseguir recursos.

A probabilidade de conseguir investimento foi 60% maior entre os homens. E,
considerando apenas eles, os "altamente atraentes" tinham 36% mais chances de
receber o dinheiro. Os próprios investidores indicaram quem eles consideravam bonito
ou feio.

Entre as mulheres, não houve relação entre beleza e êxito em receber aportes.

"Como as empreendedoras levam desvantagem em suas apresentações simplesmente
por serem mulheres, elas vão continuar sendo pouco representadas no mercado",
escrevem os pesquisadores, liderados por Alison Wood Brooks, de Harvard.

Mayura Okura, 28, sócia-fundadora da B2Blue, uma plataforma virtual para venda de
resíduos, é um contraexemplo dos do estudo. Ela recebeu dez prêmios de
empreendedorismo e diz que ser mulher até ajuda--em um ambiente majoritariamente
masculino, ela se destaca.

"É como na balada. É mais fácil a mulher conseguir chamar a atenção", conta Okura,
cuja empresa levantou cerca de R$ 1 milhão.

A jovem diz que a relação entre investidor e empreendedor é "quase como um
casamento". "Você não precisa necessariamente ser bonito, mas tem de ter algo que o
seduza, que faça com que ele se apaixone pela sua ideia."

Para Mariana Penazzo, 27, sócia da empresa de aluguel de roupas pela internet Dress &
Go, que fez 15 apresentações para investidores, o que vale mesmo é a preparação.

"O investidor quer sentir que você acredita no projeto, que tem um background' e
estudou bastante. Isso vale mais do que uma carinha bonita", afirma Penazzo.

Do lado dos investidores, a tônica é a de que a beleza não tem grande influência na
decisão de apostar em uma start-up. Mas o cuidado com a aparência conta.

"É lógico que estar bem vestido faz diferença", afirma Gil Giardelli, professor da ESPM
e da FIA (Fundação Instituto de Administração). "Boa aparência é estar bem

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Ciência + Saúde

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

FitoPlena Saúde

P ílula do Homem

Sildenafila 100mg

30C aps  R$ 149,99

Mais Valdir

A qui você encontra

as  melhores

marcas

Citroen

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Senna (DVD)

Documentário
acompanha a
carreira de Ayrton
Senna, de sua
estreia até sua
morte
Por: 19,90

 

Compare preços:

Fiat Punto

Confira aqui! A partir de R$ 23.120

DVD Automotivo

Equipe seu carro, a partir de 12x de

R$ 18,67

Home Theater

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
DOMINGO, 23 DE MARÇO DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGIN

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2014 11H01

 Site  OK

SÃO PAULO 20.3°C
OUTRAS CIDADES

Redes sociais Bloqueado

Propagandas Bloqueado

Sites de análise Permitido

Outros Permitido

2 tentativa(s) de rastreamento

0

1

1

0

APRENDER MAIS CLASSIFICAR AGORA

este site é seguro

MEU AVAST CONFIGURAÇÕES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/03/1429965-zagueiro-brasileiro-dante-renova-contrato-com-o-bayern-ate-2017.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/157729-funcionarios-adquirem-negocio-do-patrao-e-se-tornam-empresarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/157731-artistas-aderem-a-teatro-corporativo-para-faturar-mais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp23032014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb23032014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp23032014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp23032014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140317.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140318.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140318.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140319.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140320.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140323.shtml
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
http://fitoplenasaude.com/estimulantes-sexuais/impotencia-sexual/sildenafila-100mg-30-capsulas.html
http://www.maisvaldir.com.br/default.asp
http://www.maisvaldir.com.br/default.asp
http://www.maisvaldir.com.br/default.asp
http://ad.doubleclick.net/clk;280088088;107028983;p
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/filmes/documentario/senna-dvd-1162542.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/filmes/documentario/senna-dvd-1162542.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/filmes/documentario/senna-dvd-1162542.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fiat+Punto&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=punto&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fiat+Punto&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/carros.html?q=punto&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:DVD+Automotivo&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/dvd-player-automotivo.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=80661&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:DVD+Automotivo&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/dvd-player-automotivo.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=80661&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:3;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Home+Theater&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140323.shtml
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmercado%2F157730-investidores-preferem-homens-bonitos.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


24/3/2014 Folha de S.Paulo - Mercado - Investidores preferem homens bonitos - 23/03/2014

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/157730-investidores-preferem-homens-bonitos.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Fale com a Folha

Folha en Español

Folha in English

Folhaleaks

Folha Íntegra

Folha Transparência

Folha 10

E-mail Folha

Empreendedor Social

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Trabalhe na Folha

Publicidade

Feeds do site

Regras de acesso ao site

Login

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder e Política

Mensalão

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Deutsche Welle

Financial Times

The Guardian

The New York Times

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

Cifras & Letras

MPME

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Folha Verão

Educação

Simulados

Ranking Universitário

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Revista sãopaulo

sãopaulo hoje

Loterias

Aeroportos

Praias

Trânsito

País em protesto

ESPORTE

Esporte

Folha na Copa

Paulista 2014

Calendário esportivo

Rio 2016

Tênis

Turfe

Velocidade

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Ilustrada

Grade de TV

Cartuns

Comida

Banco de receitas

Guia

Ilustríssima

Serafina

TEC

Tec

Games

Smartphones

TVs

Quadrinhos

F5

F5

Bichos

Celebridades

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

Factoides

#fofices

Fotos

Humanos

Nascimentos

Saiu no NP

Televisão

Vídeos

BBB14

+SEÇÕES

Acervo Folha

Calendário 2014

Charges

Em Cima da Hora

Erramos

Especiais

Folhinha

Fotografia

Fotosfera

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Minha História

TV FOLHA

Programa TV Folha

CLASSIFICADOS

Empregos

Imóveis

Negócios e Carreiras

Veículos

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

A Cidade é Sua

Meu Olhar

Envie sua Notícia

Paute a Folha

Semana do Leitor

Agenda Folha

Últimas das Redes

 TEXTO ANTERIOR PRÓXIMO TEXTO 

apresentado, cuidar-se. É uma questão de valores da tribo em que você circula",
completa Cassio Spina, da associação de investidores Anjos do Brasil.

Especial

Imóveis

Carreiras e Empregos

Veículos

Guia da Folha

sãopaulo

Serafina

Arquivo Folha

Ombudsman

Assine a Folha

Atend. ao Assinante

« MARÇO 2014 »

D S T Q Q S S

23 24 25 26 27 28 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

PESQUISAR

A  partir de

R$39.990 com

Taxa Zero. C onfira.

Volkswagen do Brasil

C onheça o novo

UP !  Tudo nele é

UP !

Câmera Digital

Sony a partir de

10X R$ 31,90.

Gps

A  partir de apenas

R$ 169. A proveite!

http://www1.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhaintegra/
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://www.folha.com.br/121722/
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmercado%2F157730-investidores-preferem-homens-bonitos.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/ojulgamentodomensalao/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://www1.folha.uol.com.br/dw/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhainvest/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/cifraseletras/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/mpme/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/tendenciasdebates/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhaverao/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/12/1387161-simulados.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/riodejaneiro/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www.folha.com/saopaulohoje
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/mega_sena.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/aeroportos/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/praias/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/paisemprotesto/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhanacopa/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/campeonatopaulista/seriea/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/01/78894-calendario-esportivo-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/velocidade/
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://receitas.folha.com.br/buscar?q=&words=all&type_cuisine=&type_dish=&dietary_restriction=&search=Buscar
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/games/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/09/1348599-novos-iphones-esquentam-mercado-de-usados-veja-quais-modelos-ainda-valem.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/10/1362379-saiba-a-distancia-ideal-entre-o-sofa-e-a-tv-de-acordo-com-o-tamanho-da-tela.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/quadrinhos/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www.folha.com.br/fg15769
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/fg14556
http://f5.folha.uol.com.br/factoides/
http://www.folha.com.br/fg12765
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/
http://f5.folha.uol.com.br/nascimentos/
http://f5.folha.uol.com.br/saiunonp/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/bbb14/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/12/78871-calendario-2014.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/22485-charges-fevereiro
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/fotosfera
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/minhahistoria/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/acidadeesua/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/meuolhar/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/pauteafolha/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/agendafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/ultimasdasredessociais/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/157729-funcionarios-adquirem-negocio-do-patrao-e-se-tornam-empresarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/157731-artistas-aderem-a-teatro-corporativo-para-faturar-mais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/carreiraseempregos/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/index-20140323.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/guia/guia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/revista/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/
http://www1.uol.com.br/bibliot/arqfolha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/
http://atendefolha.folha.com.br/
javascript:;
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140301.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140302.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140303.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140304.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140305.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140306.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140307.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140308.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140309.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140310.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140311.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140312.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140313.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140314.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140315.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140316.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140317.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140318.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140319.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140320.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140321.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140322.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://ad.doubleclick.net/clk;280088088;107028983;p
http://ad.doubleclick.net/clk;280088088;107028983;p
http://ad.doubleclick.net/clk;280679356;107503467;o
http://ad.doubleclick.net/clk;280679356;107503467;o
http://ad.doubleclick.net/clk;280679356;107503467;o
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta

