
Agência diz que vai monitorar neste semestre se as
mudanças feitas pela Telefônicamelhoraram o serviço

APAGÕES

‘Issonãovaimaisserepetir’
Presidente da Anatel diz que episódio serviu de lição

Isabel Sobral
BRASÍLIA

Apósdoismesesdeproibição,a
Telefônica foi liberada ontem
pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) para
voltaracomercializarnovospa-
cotesdo seu serviçode internet
banda larga, o Speedy. A sus-
pensãoportempoindetermina-
do das vendas de assinaturas
do serviço foi uma punição da
agência à empresa por causa
dassucessivaspanesquedeixa-
ram sem acesso à rede de com-
putadoresmilhões de consumi-
dores paulistas.
Emuma curta nota, a Anatel

informou que o conselho dire-
toraprovouontem, emsuareu-
nião semanal, a retomada das
vendasdo serviço, baseando-se
nas informações prestadas pe-
la companhia sobre o plano de
ações para estabilizar o acesso
àbandalarga.Aáreatécnicada
agênciavaimonitorar, ao longo
deste segundo semestre, a im-
plementação das medidas e, se
forem identificados novos pro-
blemas, poderão ser adotadas
novasmedidas preventivas, in-
cluindo uma nova suspensão
das vendas de novos pacotes.
Tambémemnota,aTelefôni-

ca informouque iriaretomaras
vendasdoSpeedyapartirdas8
horas de hoje. “Os últimos dois
meses foram, para a empresa,
um período de trabalho inten-
so, com todas as suas equipes
mobilizadas para implementar
ações de estabilidade da rede e
aprimoramento do atendimen-
to aos clientes”, diz a nota.
Quando anunciou a proibi-

ção das vendas de novos paco-
tes, em 22 de junho, a agência

reguladora estabeleceu multa
de R$ 15 milhões, mais R$ 1 mil
para cada acesso do Speedy
vendido irregularmente. O ser-
viço Speedy apresentava, se-
gundo a agência, “crescente
evolução de reclamações de
usuários”, e as seguidas repeti-
ções nas interrupções do aces-
soatingiram“númeroexpressi-
vo de usuários”.

PANES
AmaiorpanedoSpeedyaconte-
ceu em julho de 2008, quando
osclientesdabandalargadaTe-
lefônica ficaram sem serviço
por 36 horas. A empresa apon-
tou o defeito em um roteador
(equipamentoresponsávelpelo
controledo tráfegode internet)
emSorocaba(SP)comoacausa
do problema.
Em fevereiro deste ano, um

incêndio atingiu um prédio da

empresa em Barueri (SP),
prejudicando os serviços de
internet. O centro de dados
concentrava equipamentos
utilizados por grandes clien-
tes corporativos, que fica-
ram sem acesso à redemun-
dial e a servidores hospeda-
dospelaempresa.ATelefôni-
ca teve de desligar a energia
do prédio para que os bom-
beiros combatessem o fogo.
Nomês de abril, o Speedy

sofreu outra pane, ficando
instável por vários dias. Na-
quela ocasião, a Telefônica
indicouaaçãodecriminosos
virtuaiscomoacausadopro-
blema. Em maio, houve um
novo apagão do Speedy, que
atingiuusuáriosemdiversos
pontos do Estado por várias
horas.
Apósasuspensãodasven-

das, aTelefônicaapresentou
à Anatel um plano de emer-
gência para melhoria de sua
infraestrutura, que previa a
implantação de medidas em
três etapas, que só estarão
concluídas no final do ano.
Em90dias,acontardejulho,
a empresa se comprometeu
a duplicar a quantidade dos
chamadosDNS,equipamen-
tos responsáveis pela identi-
ficação do site que o cliente
quer acessar e pelo encami-
nhamento da conexão.
Durante os dois meses de

suspensão, considerando
um ritmo de vendas pareci-
docomodoprimeirotrimes-
tre, a Telefônica teria deixa-
do de vender 68mil acessos.
No fim de junho, eram 2,727
milhões de clientes do Spee-
dy. ●

COLABOROU RENATO CRUZ

● Julho de2008:Speedy sofre
seu primeiro apagão, deixando
usuários deSãoPaulo semservi-
ço por 36 horas

● Fevereiro de2009: Incêndio em
prédio daTelefônica provoca novo
apagão no serviço

●Abril de 2009: Nova pane atinge
vários bairros deSãoPaulo por
vários dias

●Maio de2009:Umaoutra pane
atinge diversas cidades doEstado
deSãoPaulo. A Telefônica afirma
ter detectado uma “instabilidade
na sua infraestrutura quedá supor-
te ao acesso à redemundial de
computadores”

Adultos impulsionamsucessodoTwitter

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

KristenNagy, uma jovem de 18
anosdeSparta,NovaJersey,en-
via e recebe 500mensagens de
texto por dia. Mas nunca usa o
Twitter, embora ele também
sirva para se conversar e fazer
observações.“ParamimoTwit-
ter é um pouco estranho e não
achoquetodomundoprecisasa-
ber o que estou fazendo a cada
segundodaminhavida”,dizela.
A relutância dela em usar o

Twitter, sentimentopartilhado
por outros jovens da sua idade,
não significa que o serviço de
microbloggingestácondenado.
Somente 11% dos usuários têm
idade entre 12 e 17 anos, segun-
do a comScore. Mas, por outro
lado, a explosão da popularida-

dedoTwittervemsendoimpul-
sionada por um grupo bem
mais velho. Esse sucesso pôs
fim à crença de que os jovens é
quelideramocaminhodapopu-
larizaçãodasinovaçõestecnoló-
gicas.
“O modelo tradicional dos

que primeiro adotam uma tec-
nologia, indicava até agora que
a faixaetária importante erade
adolescentes ou estudantes”,
diz Andrew Lipsman, diretor
de análise de tecnologia na
comScore.Afinal, foramosado-
lescentes que impulsionaram o

crescimento das redes sociais
comoFacebook eMySpace.
Noentanto,oTwitterprovou

que “um site pode decolar num
grupode idadediferentedoque
aqueleesperadoesetornarmui-
to popular”, acrescentou. “O
Twitterestádesafiandoomode-
lo tradicional”.
Defato,emboraosadolescen-

tes terem sido os grandes fo-
mentadoresdocrescimentoini-
cial das redes sociais, hoje eles
representam 14% dos usuários
doMySpace e 9%doFacebook.
ÀmedidaqueaInternetcresce,
o mesmo ocorre com os usuá-
rios e, para muitos analistas, o
sucesso do Twitter representa
umnovomodeloparatersuces-
sona Internet.A ideiadequeas
crianças são essenciais para o
êxito de uma nova tecnologia
provou ser ummito.
Osadultosvêmconduzindoo

crescimento de muitos servi-
ços de Internet sempre popula-
res.OYouTubeatraiuosjovens
e mais tarde o pessoal mais ve-
lho, antes de os adolescentes se
amontoaremnosite.Osprimei-
rosusuários dos bloggers eram
adultos e o LinkedIn estabele-
ceu uma rede social de sucesso
tendo profissionais como alvo.
O mesmo ocorre com os no-

vos dispositivos eletrônicos.
Emboravideogamestenhamsi-
do primeiro promovidos para
crianças, o Nintendo Wii rapi-
damente entrou em institui-
ções que abrigampessoasmais
idosas. O Kindle, da Amazon,
atraiu primeiro os adultos.
Quase todos os usuários com

menosde35anosusamasredes
sociais, mas no ano passado
elas cresceram com a entrada

de pessoas mais velhas, segun-
do relatório daForrestResear-
ch. O uso de redes sociais por
pessoasentre 35e54anos cres-
ceu 60% em2008.
Embora os fundadores do

Twitter originalmente tenham
concebido o site como ummeio
paraocontatodaspessoascom
seus conhecidos, ele acaba sen-
do melhor para a transmissão
deideiasouperguntaserespos-
tas para o mundo. E é útil tam-
bémparapromoverquemusao
Twitter, necessidade que pou-

cos adolescentes têm.
“MuitaspessoasusamoTwit-

ter para fins profissionais”, diz
EvanWilliams,cofundadoredi-
retorexecutivodoTwitter.“Co-
mo se trata de uma rede de um
paramuitos e a maior parte do
seu conteúdo é pública, o Twit-
ter funciona melhor para isso
do que como rede social.” ●

DIFERENÇA–ParaSardenberg, empresasestrangeiras têmde ter aquiomesmopadrãodesuasmatrizes

Apósdoismeses,
Anatel libera
vendasdoSpeedy

Mesmo com pouca participação de crianças e adolescentes, serviço demicroblogging conseguiu decolar
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Comunicado aos nossos clientesComunicado aos nossos clientesComunicado aos nossos clientesComunicado aos nossos clientes
Em virtude de uma falha no sis-Em virtude de uma falha no sis-Em virtude de uma falha no sis-Em virtude de uma falha no sis-
tema da Embratel, há 3 dias esta-tema da Embratel, há 3 dias esta-tema da Embratel, há 3 dias esta-tema da Embratel, há 3 dias esta-
mos com dificuldades em atendermos com dificuldades em atendermos com dificuldades em atendermos com dificuldades em atender
pelos telefones (11) 2109-9100 epelos telefones (11) 2109-9100 epelos telefones (11) 2109-9100 epelos telefones (11) 2109-9100 e
(11) 2109-9199.(11) 2109-9199.(11) 2109-9199.(11) 2109-9199.
Como não temos previsão para aComo não temos previsão para aComo não temos previsão para aComo não temos previsão para a
solução do problema, disponibi-solução do problema, disponibi-solução do problema, disponibi-solução do problema, disponibi-
lizamos os seguintes meios delizamos os seguintes meios delizamos os seguintes meios delizamos os seguintes meios de
contato: para Vendas, númerocontato: para Vendas, númerocontato: para Vendas, númerocontato: para Vendas, número
(11) 7619-3144; SAC, telefone(11) 7619-3144; SAC, telefone(11) 7619-3144; SAC, telefone(11) 7619-3144; SAC, telefone
(11) 7671-5736 ou pelo e-mail(11) 7671-5736 ou pelo e-mail(11) 7671-5736 ou pelo e-mail(11) 7671-5736 ou pelo e-mail
logistica@copel.com.br.logistica@copel.com.br.logistica@copel.com.br.logistica@copel.com.br.

Pedimos desculpa pelo trans-Pedimos desculpa pelo trans-Pedimos desculpa pelo trans-Pedimos desculpa pelo trans-
torno e agradecemos sua com-torno e agradecemos sua com-torno e agradecemos sua com-torno e agradecemos sua com-
preensão.preensão.preensão.preensão.

Conforto Rede ComercialConforto Rede ComercialConforto Rede ComercialConforto Rede Comercial
de Colchões Ltda.de Colchões Ltda.de Colchões Ltda.de Colchões Ltda.
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Renato Cruz
GUARUJÁ (SP)

OpresidentedaAgênciaNacio-
naldeTelecomunicações (Ana-
tel),RonaldoSardenberg, criti-
cou ontema atuaçãode empre-
sasestrangeirasqueoperamte-
lecomunicações no Brasil. “É
importantequeelas façamaqui
o mesmo trabalho que fazem
em seu país de origem”, disse
Sardenberg,naaberturadoPai-
nel Telebrasil, no Guarujá, lito-
ral de São Paulo. “Elas têm de
demonstrar que estão mais
conscientes.” A crítica aconte-
ceunomesmodiaemqueocon-
selhodaagência liberouasven-
das do Speedy, serviço de ban-
da larga da Telefônica, depois
de doismeses de suspensão.
Ao ser perguntado se ele

achava que essas empresas
prestavam serviços melhores

em seus países de origem, Sar-
denberg respondeu: “É normal
que seja assim.” O presidente
da Telefônica, Antonio Carlos
Valente,preferiunãocomentar
ontem a liberação do Speedy.
Ele é presidente da Associação
Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil), organizadora
do evento, e disse que não fala-
ria do assunto em respeito aos
outros associados. Em seu dis-
curso,porém,respondeuaopre-
sidente da Anatel, afirmando
ter anotado “as referênciasque
foram feitas”. Ele planeja falar
sobre o assunto somente na se-
gunda-feira.
“Nuncamaisocorreráames-

ma coisa”, afirmou Sarden-
berg, sobre o Speedy. Ele não
afastouapossibilidadedeacon-
tecerem novas panes, mas dis-
se que a agência agirá pronta-
mente,comumareuniãodocon-

selhoparadecidirmedidasase-
rem tomadas. “Criou-se uma
consciência na empresa e na
Anatel”, disse o presidente da
agência. Segundo ele, quando
aconteceram as primeiras pa-
nes, a percepção inicial foi de
queeramacontecimentosisola-
dos. “Depois, percebemos que
era umproblemamais amplo.”
A Anatel vai acompanhar de

perto a empresa durante 180
dias, e pode tomar novasmedi-
das durante esse período, se os
compromissos assumidos pela
Telefônica não forem cumpri-
dos. Além disso, existem seis
processos administrativos
abertos, relativos a problemas
específicos enfrentados pela
operadora.“Essesprocessoses-
tão em andamento”, explicou
Sardenberg. Eles podem resul-
tar em multas ou outras san-
ções. ●

TECNOLOGIA

Ideia que crianças
são essenciais para
êxito de novas
tecnologias é mito

SEMTWITTER–KristenNagypreferemandarou receber torpedos
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




