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TELECOMUNICAÇÕES

TIM quer
triplicar
receita
da Intelig

PAULO LIEBERT/AE

Meta é, em três anos, levar empresa
a um faturamento de R$ 2,1 bilhões
Natalia Gómez

A TIM, terceira maior empresa
de telefonia móvel do País,
anunciou ontem a conclusão da
compra da Intelig. O conselho
de administração da TIM aprovou na segunda-feira a incorporação da empresa de longa distância. Serão emitidos R$ 516,7
milhões em ações da TIM, para
realizar a operação. A assembleia de acionistas para aprovar a incorporação da TIM e o
aumento de capital está marcada para o próximo dia 30. Além
do pagamento em ações, a operadora celular assumirá US$
70 milhões da dívida financeira
da Intelig.
“A Intelig vai ser a grande alternativa aos monopolistas de
mercado, como era o plano inicialdaempresa”,disseLucaLuciani,presidentedaTIM.Aoperadora celular quer triplicar a
receita da Intelig em três anos,
passandodeR$ 700 milhões em
2009paraR$2,1bilhões.Segundo Luciani, a Intelig tem uma
receita baixa atualmente em
comparação com seu potencial
eaosseus concorrentes demercadoporque ficou seis anos sem
receber investimentos.
A TIM espera concluir a integração da Intelig num prazo de
100 dias. O executivo afirmou
queacompradaIntelig permitirá à TIM avançar no segmento
de transmissão de dados, que
demandaumainfraestruturafixa, como a Intelig oferece. “A

Intelig tem 500 mil quilômetros de fibras ópticas no
País”,disse. Ouso daestrutura da Intelig reduzirá o aluguel de circuitos por parte
da TIM, gerando sinergias
de R$ 250 milhões ao ano. A
empresa projeta um retorno
do investimento em menos
de três anos.
Apesar da integração de
redes, a TIM planeja manter
a operação da Intelig independente, para não perder o
foco em telefonia fixa. O executivo também quer manter
a equipe da Intelig, que garantiu bons resultados mesmoseminvestimentosnosúltimos anos.

Compra reduz
despesas com
aluguel de rede
de terceiros
Em 18 meses, a TIM terá
deescolhersemantémocódigo de seleção da prestadora
41 ou se adota o código 23 da
Intelig para longa distância,
segundo determinação da
Agência Nacional de Telecomunicações(Anatel).Segundo Luciani, a opção será feita
apósumestudodereconhecimento de marca com os consumidores. A marca Intelig
será mantida por ser “muito
forte”. ●

TELEMARKETING – Segundo Jean-Marc Schiffer, serviço abre um novo caminho para os anunciantes

Ligação no celular
(quase) de graça
Cliente terá de ouvir anúncio para poder falar um minuto

O

s usuários de
celulares prépagos – uma
massa que responde por 82%
do mercado de telefonia móvel no Brasil, estimado em
168 milhões de aparelhos –
estão na mira de operadoras e anunciantes em um
novo tipo de serviço, que
oferece ligações gratuitas

mediante a veiculação de mensagens publicitárias. A novidade, desenvolvida pela empresa
paulista Freakom, começa a
ser disponibilizada para cerca
de 70 mil usuários em Londrina, no Paraná, a partir de
amanhã. A Freakom fechou
uma parceria com a operadora Sercomtel, sexta maior do
País, segundo a consultoria da
área de telecomunicações Te-

leco, e pretende chegar aos
principais mercados do Sudeste no próximo trimestre. Até
o fim de 2010, o objetivo é atingir todo o País.
A proposta é que o usuário
do pré-pago, após ouvir um
anúncio publicitário de cerca
de 30 segundos, ganhe um minuto de conversação gratuita,
para qualquer número. “A empresa anunciante ‘banca’ esse

primeiro minuto”, explica
Jean-Marc Schiffer, criador da Freakom, uma unidade de negócios de seu
grupo de comunicação e
marketing, o Wertt. Segundo ele, o serviço abre um
novo canal de mídia para
os anunciantes com os clientes de telefonia, um mercado que cresce a média de
20% nos últimos anos no
Brasil. “O potencial da publicidade móvel ainda é pouco explorado no mercado
brasileiro.”
“Para as operadoras, funciona como uma forma de
ativar esses usuários ‘sem
crédito’, que representam
quase a metade do universo dos celulares pré-pagos”, avalia. Os que utilizam esses aparelhos para
fazer ligações costumam
gastar cerca de 40 segundos por ligação, o que justificaria o interesse na “ligação patrocinada”, de 1 minuto, acredita Schiffer. De
acordo com ele, a companhia está em negociação
com as maiores operadoras
de telefonia do País, que
demonstraram interesse
em disponibilizar o serviço.
Em um primeiro momento, o público da nova forma
de publicidade será o das
classes C, D e E, os principais usuários de aparelhos
celulares pré-pago. Na parceria firmada com a operadora Sercomtel, os anunciantes são empresas do
setor de varejo e consumo.
A ideia, porém, é expandir
a inovação para clientes da
telefonia fixa no futuro. O
serviço desenvolvido pela
Freakom já foi patenteado,
afirma Schiffer. Segundo
ele, solução de tecnologia é
inédita no mundo. “Já temos conversas com interessados no exterior”, garante.
Segundo estudo recente
da Organização das Nações
Unidas (ONU), o Brasil fechou 2008 como o quinto
maior mercado de celulares, com 150,6 milhões de
acessos, atrás de China, Índia, Estados Unidos e Rússia. Este ano, deverá chegar a 170 milhões de unidades. ●
Marianna Aragão
SÃO PAULO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B15.
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Friboi anuncia a compra da
empresa australiana TMC

Responsabilidade
social terá norma

Com o negócio, de US$ 27 milhões, grupo brasileiro
se torna líder em carne de carneiro na Austrália

Padrão ISO 26000 está na reta final
e deve entrar em vigor em 2010

Carlyle
mais perto
de comprar
a CVC

DIVULGAÇÃO

Gustavo Porto

Menos de três meses após comprar a americana Pilgrim’s Pride e se unir ao rival Bertin,
criandoamaiorempresadecarnes do mundo, o JBS Friboi voltouàs compras. Ontem, ogrupo
anunciou a aquisição da australiana Tatiara Meat Company
(TMC), processadora de carne
ovina (de carneiro) que pertence ao grupo Vion Food Group,
por US$ 27,5 milhões. A conclusão do negócio, feita por meio
da subsidiária Swift Austrália,
dependedoprocessodeduediligence e aprovação pelas autoridades. De acordo com informações do JBS, a TMC atua nos
EUA, Canadá e Europa, e tem
faturamento anual de cerca de
US$ 180 milhões. Com a aquisição, a Swift Austrália se torna a
maior processadora de carne
ovina daquele país, com capacidade de abate de 24,5 mil cabeças por dia.
Deacordocomumafontepróxima ao negócio, o momento
atual do mercado de ovinos na
Austrália, com um ciclo de bai-

O Médico dasCanetas
50

TUDO EM CANETAS

anos AS MELHORES MARCAS

Compre pela loja virtual

www.omedicodascanetas.com.br
Sé
República

Rua Barão de
Paranapiacaba,51 Rua Marconi, 67
(11) 3104-0015 (11) 3255-2027

PROJETOS

SOCIAIS
Andrea Vialli

EXPANSÃO - Unidade do JBS Friboi em Campo Grande (MS)

xa na oferta e uma queda na demanda pela carne de carneiro,
motivou a decisão do JBS Friboi de firmar o acordo. Ainda
segundo a fonte, o JBS avalia
queaperspectivaéderecuperação no rebanho de ovinos e de
um crescimento na demanda,
principalmentenospaíseseuropeus, especialmente a Inglaterra, além dos Estados Unidos e
países muçulmanos do Oriente
Médio, com alta renda per capita. Procurada, a companhia informouapenasquea posiçãosobre o negócio estava expressa
no fato relevante divulgado ontem.
Para analistas ouvidos pela
Agência Estado, a compra da
TMCsegueaestratégiadacompanhia brasileira de diversificar as atividades e de crescer
dentrodeoutrossetoresdeproteína animal, além do bovino.
“A estratégia da Friboi é am-

pliar sua participação nesses outros produtos, expandirofoco,poisjánãotemmuito para onde aumentar sua
participação dentro do setor
bovino”, disse Fabiano Tito
Rosa, analista da Scot Consultoria. Segundo ele, a JBS
Friboi só poderia aumentar
consideravelmenteaparticipação no mercado de carne
bovina se comprasse outro
gigantedosetor,comooMarfrig, por exemplo. “Mas isso
é impensável no momento.”
Já José Vicente Ferraz,
analista e diretor da AgraFNP, afirmou que a aquisição da Tatiara segue a estratégia agressiva de crescimento e de internacionalização da JBS Friboi. “Se levarmos em conta que a estratégia da Friboi é ser líder mundial em proteínas animais, o
caminho é esse mesmo.” ●

Está na reta final a elaboração
de uma norma padrão para responsabilidadesocialnasempresas, a ISO 26000. Até o início do
ano que vem a norma, uma iniciativadaOrganizaçãoInternacional de Normalização (ISO,
na sigla em inglês), passa por
votação pelo comitê internacional que participa de sua formulação, formado por 435 especialistas em trabalho, meio ambiente e consumo de 91 países.
Uma vez aprovada, já estará
pronta para utilização por empresas e também órgãos públicoseorganizaçõesnãogovernamentais, em meados de 2010.
Anormaservirá paraestabelecer um padrão internacional
para gestão de empresas com
foco em responsabilidade social e sustentabilidade, e inclui
temas como relações de trabalho,direitos humanos,meio ambiente, governança e relacionamento com comunidades.
Ao contrário de outras normas ISO que foram bem assimiladas pelo mercado brasileiro,
como as séries ISO 9000 (qualidade) e 14000 (meio ambiente),
a ISO 26000 não será certificável. “A norma será um guia de
orientação para as empresas,
com foco em gestão. A ideia de
nãocertificar é evitar que a nor-

ma seja usada pelas empresas
para fazer marketing social”,
explica Jorge Cajazeira, presidente mundial da ISO 26000 – o
primeiro brasileiro a presidir
um comitê de elaboração de
uma norma da ISO.
DIVERGÊNCIAS

A elaboração da norma, que começou em março de 2005, duroumaisqueostrêsanosprevistosinicialmente,emrazãodedivergências entre os países.
“Houve fortes pressões sobre a
norma. China e Estados Unidos
chegaram a se posicionar contrários a ela”, conta Cajazeira,
que também é gerente de competitividade da Suzano Papel e
Celulose. “No caso da China,
houve a alegação de que a norma afetaria as relações internacionais de comércio e também
divergências sobre a definição
de direitos humanos”, diz.
Alémdisso,nosEUA,ossindicatosreagiram malà norma,justificando que já existem as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Apesar dos contratempos, o
grupo de elaboração cresceu ao
longo dos quase cinco anos de
elaboração. No início eram 225
especialistasde43paísestrabalhando na norma. Hoje são 435,
de 91 países, diz Eduardo São
Thiago, gerente de relações internacionaisdaAssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas
(ABNT). “O objetivo da norma
não é oferecer indicadores de
sustentabilidade, que já são difundidos. E sim normatizar a
sua aplicação”, diz Thiago. ●

REUTERS

O fundo de private equity
americano Carlyle está perto de anunciar a compra de
60% da CVC, maior operadora de turismo brasileira. Segundo uma fonte a par da situação, o negócio envolve
uma cifra de aproximadamente US$ 250 milhões. A
CVC, com sede em São Paulo,écontroladapeloempresárioGuilhermePaulus,eoCarlyle está em negociação exclusiva com a empresa. Um
porta-voz do Carlyle em Washingtonrecusou-seacomentar o assunto. Representantes da CVC Turismo não foramlocalizadosparafalarsobre o tema.
No último dia 2, em visita
ao Brasil, David Rubinstein,
co-fundador do Carlyle, disse que o grupo estava para
selar dois ou três negócios no
Brasil, que poderiam ser de
algumas “centenas de milhões de dólares”. Na ocasião, porém, ele se recusou a
dar mais detalhes sobre possíveis alvos do Carlyle.
As negociações entre CVC
e Carlyle começaram há pelo
menos dois anos, e tiveram
várias idase vindas. Em maio
deste ano, Guilherme Paulus
chegoua dizer que asconversashaviamseencerrado,porque a proposta do fundo teria
sido pouco atraente. Disse
também que não abriria mão
do controle da empresa. A
companhia vinha trabalhando também com a opção de
abrirocapitalnaBolsade Valoresparaconseguirsuacapitalização. ●

