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O
susuários de
celulares pré-
pagos – uma
massa que res-
ponde por 82%

do mercado de telefonia mó-
vel no Brasil, estimado em
168 milhões de aparelhos –
estão na mira de operado-
ras e anunciantes em um
novo tipo de serviço, que
oferece ligações gratuitas

mediante a veiculação de men-
sagens publicitárias. A novida-
de, desenvolvida pela empresa
paulista Freakom, começa a
ser disponibilizada para cerca
de 70 mil usuários em Londri-
na, no Paraná, a partir de
amanhã. A Freakom fechou
uma parceria com a operado-
ra Sercomtel, sexta maior do
País, segundo a consultoria da
área de telecomunicações Te-

leco, e pretende chegar aos
principais mercados do Sudes-
te no próximo trimestre. Até
o fim de 2010, o objetivo é atin-
gir todo o País.

A proposta é que o usuário
do pré-pago, após ouvir um
anúncio publicitário de cerca
de 30 segundos, ganhe um mi-
nuto de conversação gratuita,
para qualquer número. “A em-
presa anunciante ‘banca’ esse

primeiro minuto”, explica
Jean-Marc Schiffer, cria-
dor da Freakom, uma uni-
dade de negócios de seu
grupo de comunicação e
marketing, o Wertt. Segun-
do ele, o serviço abre um
novo canal de mídia para
os anunciantes com os clien-
tes de telefonia, um merca-
do que cresce a média de
20% nos últimos anos no
Brasil. “O potencial da pu-
blicidade móvel ainda é pou-
co explorado no mercado
brasileiro.”

“Para as operadoras, fun-
ciona como uma forma de
ativar esses usuários ‘sem
crédito’, que representam
quase a metade do univer-
so dos celulares pré-pa-
gos”, avalia. Os que utili-
zam esses aparelhos para
fazer ligações costumam
gastar cerca de 40 segun-
dos por ligação, o que justi-
ficaria o interesse na “liga-
ção patrocinada”, de 1 minu-
to, acredita Schiffer. De
acordo com ele, a compa-
nhia está em negociação
com as maiores operadoras
de telefonia do País, que
demonstraram interesse
em disponibilizar o serviço.

Em um primeiro momen-
to, o público da nova forma
de publicidade será o das
classes C, D e E, os princi-
pais usuários de aparelhos
celulares pré-pago. Na par-
ceria firmada com a opera-
dora Sercomtel, os anun-
ciantes 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 te-
mos conversas com interes-
sados no exterior”, garante.

Segundo estudo recente
da Organização das Nações
Unidas (ONU), o Brasil fe-
chou 2008 como o quinto
maior mercado de celula-
res, com 150,6 milhões de
acessos, atrás de China, Ín-
dia, Estados Unidos e Rús-
sia. Este ano, deverá che-
gar a 170 milhões de unida-
des. ●
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Meta é, em três anos, levar empresa
a um faturamento de R$ 2,1 bilhões

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

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

Gustavo Porto

Menosde trêsmesesapóscom-
prar a americanaPilgrim’sPri-
de e se unir ao rival Bertin,
criandoamaiorempresadecar-
nesdomundo, oJBSFriboi vol-
touàscompras.Ontem,ogrupo
anunciouaaquisiçãodaaustra-
liana Tatiara Meat Company
(TMC), processadora de carne
ovina (de carneiro) que perten-
ce ao grupo Vion Food Group,
porUS$27,5milhões.Aconclu-
são do negócio, feita por meio
da subsidiária Swift Austrália,
dependedoprocessodeduedili-
genceeaprovaçãopelasautori-
dades.De acordo com informa-
ções do JBS, a TMC atua nos
EUA, Canadá e Europa, e tem
faturamento anual de cerca de
US$ 180milhões. Coma aquisi-
ção,aSwiftAustrália se tornaa
maior processadora de carne
ovinadaquelepaís, comcapaci-
dade de abate de 24,5 mil cabe-
ças por dia.

Deacordocomumafontepró-
xima ao negócio, o momento
atual do mercado de ovinos na
Austrália, com um ciclo de bai-

xanaoferta e umaquedanade-
manda pela carne de carneiro,
motivou a decisão do JBS Fri-
boi de firmar o acordo. Ainda
segundo a fonte, o JBS avalia
queaperspectivaéderecupera-
ção no rebanho de ovinos e de
um crescimento na demanda,
principalmentenospaíseseuro-
peus, especialmente a Inglater-
ra, além dos Estados Unidos e
países muçulmanos do Oriente
Médio,comaltarendapercapi-
ta. Procurada, a companhia in-
formouapenasqueaposiçãoso-
bre o negócio estava expressa
no fato relevante divulgado on-
tem.

Para analistas ouvidos pela
Agência Estado, a compra da
TMCsegueaestratégiadacom-
panhia brasileira de diversifi-
car as atividades e de crescer
dentrodeoutrossetoresdepro-
teína animal, além do bovino.
“A estratégia da Friboi é am-

pliar sua participação nes-
ses outros produtos, expan-
dirofoco,poisjánãotemmui-
to para onde aumentar sua
participaçãodentrodo setor
bovino”, disse Fabiano Tito
Rosa, analista da Scot Con-
sultoria. Segundo ele, a JBS
Friboi só poderia aumentar
consideravelmenteapartici-
pação no mercado de carne
bovina se comprasse outro
gigantedosetor,comooMar-
frig, por exemplo. “Mas isso
é impensável nomomento.”

Já José Vicente Ferraz,
analista e diretor da Agra-
FNP, afirmou que a aquisi-
çãodaTatiara segueaestra-
tégia agressiva de cresci-
mento e de internacionaliza-
ção da JBSFriboi. “Se levar-
mos em conta que a estraté-
gia daFriboi é ser lídermun-
dial em proteínas animais, o
caminho é essemesmo.” ●
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ATIM, terceiramaiorempresa
de telefonia móvel do País,
anunciou ontemaconclusão da
compra da Intelig. O conselho
deadministraçãodaTIMapro-
vounasegunda-feiraa incorpo-
ração da empresa de longa dis-
tância. Serão emitidosR$ 516,7
milhões emações daTIM, para
realizar a operação. A assem-
bleia de acionistas para apro-
var a incorporação da TIM e o
aumentodecapital estámarca-
da para o próximo dia 30. Além
do pagamento em ações, a ope-
radora celular assumirá US$
70milhões da dívida financeira
da Intelig.

“A Intelig vai ser a grandeal-
ternativa aos monopolistas de
mercado, como era o plano ini-
cialdaempresa”,disseLucaLu-
ciani,presidentedaTIM.Aope-
radora celular quer triplicar a
receita da Intelig em três anos,
passandodeR$700milhõesem
2009paraR$2,1bilhões.Segun-
do Luciani, a Intelig tem uma
receita baixa atualmente em
comparação com seu potencial
eaosseusconcorrentesdemer-
cadoporqueficouseisanossem
receber investimentos.

ATIMesperaconcluira inte-
gração da Intelig numprazo de
100 dias. O executivo afirmou
queacompradaInteligpermiti-
rá à TIM avançar no segmento
de transmissão de dados, que
demandaumainfraestruturafi-
xa, como a Intelig oferece. “A

Intelig tem 500mil quilôme-
tros de fibras ópticas no
País”,disse.Ousodaestrutu-
ra da Intelig reduzirá o alu-
guel 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, aTIMplanejamanter
a operação da Intelig inde-
pendente, para não perder o
foco em telefonia fixa. O exe-
cutivo também quermanter
a equipe da Intelig, que ga-
rantiu bons resultados mes-
moseminvestimentosnosúl-
timos anos.

Em 18 meses, a TIM terá
deescolhersemantémocódi-
go de seleção da prestadora
41 ou se adota o código 23 da
Intelig para longa distância,
segundo determinação da
AgênciaNacional deTeleco-
municações(Anatel).Segun-
doLuciani, aopçãoserá feita
apósumestudodereconheci-
mento demarca comos con-
sumidores. A marca Intelig
serámantida por ser “muito
forte”. ●
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Está na reta final a elaboração
deumanormapadrãoparares-
ponsabilidadesocialnasempre-
sas,a ISO26000.Atéo iníciodo
ano que vem a norma, uma ini-
ciativadaOrganizaçãoInterna-
cional de Normalização (ISO,
na sigla em inglês), passa por
votaçãopelocomitê internacio-
nal que participa de sua formu-
lação, formadopor435especia-
listas em trabalho, meio am-
biente e consumo de 91 países.
Uma vez aprovada, já estará
pronta para utilização por em-
presas e também órgãos públi-
coseorganizaçõesnãogoverna-
mentais, emmeados de 2010.

Anormaserviráparaestabe-
lecer um padrão internacional
para gestão de empresas com
foco em responsabilidade so-
cial e sustentabilidade, e inclui
temas como relações de traba-
lho,direitoshumanos,meioam-
biente, governançaerelaciona-
mento com comunidades.

Ao contrário de outras nor-
masISOqueforambemassimi-
ladas pelo mercado brasileiro,
comoasséries ISO9000(quali-
dade) e 14000 (meio ambiente),
a ISO 26000 não será certificá-
vel. “A norma será um guia de
orientação para as empresas,
com foco em gestão. A ideia de
nãocertificaréevitarqueanor-

ma seja usada pelas empresas
para fazer marketing social”,
explica Jorge Cajazeira, presi-
dentemundialdaISO26000–o
primeiro brasileiro a presidir
um comitê de elaboração de
umanorma da ISO.

DIVERGÊNCIAS
Aelaboraçãodanorma,queco-
meçou em março de 2005, du-
roumaisqueostrêsanosprevis-
tosinicialmente,emrazãodedi-
vergências entre os países.
“Houve fortes pressões sobre a
norma.ChinaeEstadosUnidos
chegaram a se posicionar con-
trários a ela”, conta Cajazeira,
que também é gerente de com-
petitividade da Suzano Papel e
Celulose. “No caso da China,
houve a alegação de que a nor-
maafetariaasrelações interna-
cionais de comércio e também
divergências sobre a definição
de direitos humanos”, diz.
Alémdisso,nosEUA,ossindica-
tosreagirammalànorma,justi-
ficando que já existem as con-
venções da Organização Inter-
nacional doTrabalho (OIT).

Apesar dos contratempos, o
grupodeelaboraçãocresceuao
longo dos quase cinco anos de
elaboração. No início eram 225
especialistasde43paísestraba-
lhando na norma. Hoje são 435,
de 91 países, diz Eduardo São
Thiago, gerente de relações in-
ternacionaisdaAssociaçãoBra-
sileira de Normas Técnicas
(ABNT). “O objetivo da norma
não é oferecer indicadores de
sustentabilidade, que já são di-
fundidos. E sim normatizar a
sua aplicação”, diz Thiago. ●
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ALIMENTOS TURISMO

Compra reduz
despesas com
aluguel de rede
de terceiros
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O fundo de private equity
americano Carlyle está per-
to de anunciar a compra de
60%daCVC,maioroperado-
ra de turismo brasileira. Se-
gundo uma fonte a par da si-
tuação, o negócio envolve
uma cifra de aproximada-
mente US$ 250 milhões. A
CVC, com sede em São Pau-
lo,écontroladapeloempresá-
rioGuilhermePaulus,eoCar-
lyle está em negociação ex-
clusiva com a empresa. Um
porta-voz doCarlyle emWa-
shingtonrecusou-seacomen-
tar o assunto. Representan-
tes da CVC Turismo não fo-
ramlocalizadosparafalarso-
bre o tema.

No último dia 2, em visita
ao Brasil, David Rubinstein,
co-fundador do Carlyle, dis-
se que o grupo estava para
selardoisoutrêsnegóciosno
Brasil, que poderiam ser de
algumas “centenas de mi-
lhões de dólares”. Na oca-
sião, porém, ele se recusou a
darmais detalhes sobre pos-
síveis alvos doCarlyle.

AsnegociaçõesentreCVC
eCarlyle começaramhápelo
menos dois anos, e tiveram
váriasidasevindas.Emmaio
deste ano,GuilhermePaulus
chegouadizerqueasconver-
sashaviamseencerrado,por-
queapropostadofundoteria
sido pouco atraente. Disse
tambémquenãoabririamão
do controle da empresa. A
companhia vinha trabalhan-
do também com a opção de
abrirocapitalnaBolsadeVa-
loresparaconseguirsuacapi-
talização. ●
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B15.




