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A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou
ontem novas regras para o servi-
ço de telefonia fixa. Uma das
principais mudanças é a possibi-
lidade de fidelização por 12 me-
ses em planos alternativos ofer-
tados pelas empresas, desde que
haja comprovados benefícios pa-

ra o consumidor. “Estamos avan-
çando na modernização, aproxi-
mando do regulamento do Servi-
ço Móvel Pessoal (SMP)”, disse
o conselheiro João Rezende.

Outramudança do regulamen-
to é a inserção da regra expressa
de que o usuário tem o direito de
pedir o detalhamento da conta
na sua fatura. Ao ligar para a em-
presa uma vez, o consumidor
passará a receber a fatura deta-
lhada todo mês. Segundo Rezen-
de, a operadora terá a obrigação
de oferecer na internet o detalha-
mento da fatura.

A simplificação das regras de
cobrança e o aperfeiçoamento
das regras de atendimento do
usuário são outras alterações do

regulamento atual. Nesse quesi-
to, o prazo para suspensão do ser-
viço foi reduzido, passa de 90 pa-
ra 60 dias.

O regulamento também pro-
põe diretrizes específicas para a
oferta de planos alternativos.
Uma delas é a obrigatoriedade
de que as chamadas obedeçam
ao mesmo sistema de tarifação

do plano básico. Cabe às con-
cessionárias de telefonia fixa
expor algum dispositivo que
compare o plano alternativo
com o básico na fartura, nos
últimos três meses, de modo
que o usuário possa visualizar
se o plano alternativo é mais
vantajoso em relação ao pla-
no básico.

As novas regras fazem dife-
renciação entre direitos de as-
sinantes e usuários e permi-
tem que as concessionárias
prestem os serviços de instala-
ção e manutenção na rede in-
terna das residências dos
usuários. Segundo Rezende, a
revisão proposta pela Agência
Nacional de Telecomunica-
ções teve o objetivo de simpli-
ficar o regulamento atual e
dar maior convergência ao ser-
viço, sob a ótica do usuário.

A proposta será submetida
a consulta pública pelo prazo
de 90 dias.

Renato Cruz

A Totvs fechou ontem um acor-
do com a IBM, que distribuirá o
sistema de gestão empresarial
(ERP, na sigla em inglês) da em-
presa brasileira fora do País. O
contrato tem prazo de quatro
anos e a parceria começará pela
Argentina, Chile e Colômbia. O
modelo de distribuição é o de
computação em nuvem, em que
o cliente paga uma mensalidade
e acessa o software pela inter-
net, no lugar de comprá-lo e ins-
talá-lo em seus computadores.

O objetivo é atender pequenas
e médias empresas. “O acordo
deve ampliar nossa participação
internacional, com foco em mer-
cados em crescimento”, disse
Laércio Cosentino, presidente
da Totvs. “É a primeira parceria
da IBM no Hemisfério Sul de
ERP em cloud (nuvem)”, afir-
mou Ricardo Pelegrini, presiden-
te da IBM Brasil.

A IBM e sua rede de parceiros
venderá o software da Totvs, co-
mo serviço, nos três países. O sof-
tware será hospedado em Hor-
tolândia, no interior de São Pau-
lo. No Brasil, a IBM também é
parceira da Totvs na hospeda-
gem do sistema, mas não na sua
comercialização. “Hortolândia é
um de nossos quatro centros
mundiais de serviços”, ressaltou
Pelegrini.

Segundo Cosentino, o acordo
com a IBM deve ampliar a pre-
sença internacional da Totvs.
Atualmente, as vendas externas
respondem por uma fatia de 5% a
8% da receita total da compa-
nhia. “Temos presença em 23 paí-
ses e, com esse acordo, entra-
mos na fase 2 de nosso processo
de internacionalização”, disse o
presidente da Totvs.

Ele explicou que outras empre-

sas de ERP normalmente dei-
xam para parceiros locais a ade-
quação do software ao sistema
tributário de outros países. “Nós
não, porque consideramos a par-

te tributária um componente
central”, disse Cosentino, acres-
centando que essa adequação le-
va tempo. “Agora estamos pron-
tos para aumentar a velocidade

da internacionalização.”
As duas empresas não quise-

ram falar sobre as metas do acor-
do. “Mas nós não fizemos isso
para vender meia dúzia de con-

tratos”, disse o presidente da To-
tvs. “O objetivo é um crescimen-
to importante.” De acordo com
Cosentino, cerca de 30% dos
seus contratos da Totvs já estão
no modelo de computação em
nuvem.

A Totvs tem 49,1% do merca-
do brasileiro de ERP, e 31,2% do
latino-americano, sendo líder
no País e na região. Ela é a sétima
maior empresa de ERP do mun-
do, concorrendo com gigantes
mundiais como a SAP e a Oracle.
A Totvs tem 26,2 mil clientes.

Potencial. Segundo estudo da
consultoria IDC, o mercado de
ERP para pequenas e médias em-
presas em países emergentes
movimenta US$ 1,8 bilhão ao
ano, com previsão de crescimen-
to de 9,4% até 2013.

O acordo entre Totvs e IBM
também prevê a oferta da linha
Cognos, da IBM, de software de
inteligência de negócios, para os
clientes da Totvs. O mercado
brasileiro desse tipo de sistema
para empresas pequenas e mé-
dias no Brasil está avaliado em
US$ 88,4 milhões.

O contrato com a Totvs faz
parte da estratégia da IBM de
reforçar sua operação no Bra-
sil. A empresa americana plane-
ja abrir 22 escritórios regionais
no País em três anos, chegando
a 45.

DirecTv compra mais 19%
da Sky por US$ 604,8 mi

IBM distribuirá software da Totvs em outros países

Anatel vai colocar em consulta
novas regras para telefonia fixa

● O Twitter acaba de apresentar
uma nova versão do seu site, vol-
tada para as empresas que dese-
jem aparecer nas suas páginas.
Anteriormente, o Twitter optou
por limitar o número de anuncian-
tes e disse que a fila de possíveis
clientes era extensa.

Dick Costolo, diretor executivo
do Twitter, disse em setembro
que a empresa ofereceria no ano
que vem ferramentas self-servi-
ce de publicidade para pequenas
companhias. O novo site ainda
não traz tal recurso, mas conta
com um formulário online que os
anunciantes podem usar para
entrar em contato com o Twitter.

O serviço de microblogs tam-
bém oferece aos anunciantes
uma central que acompanha da-
dos como o número de pessoas

que viram ou mencionaram os
posts de uma empresa.

Muitos anunciantes de reno-
me, como Coca-Cola e HBO, pro-
curaram o novo modelo de publi-
cidade do Twitter e seus 175 mi-
lhões de usuários registrados,
mas outros anunciantes dizem
que estão esperando para ver
como vai funcionar.

Nos produtos publicitários do
Twitter, as mensagens são exibi-
das primeiro entre os resultados
das buscas. / THE NEW YORK TIMES
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Valor do
Twitter
chega a
US$ 3,7 bi
Empresa de investimento do Vale do Silício
aportou US$ 200 milhões na rede social

● Discussão
O novo regulamento será alvo de
audiências públicas em Brasília,
São Paulo e Recife. Ainda não há
definição de datas, mas a
expectativa é que as consultas
públicas comecem em janeiro.

América Latina. Pelegrini (E), da IBM, e Cosentino, da Totvs, fecham acordo internacional49,1%
é a fatia da Totvs no mercado
brasileiro de sistemas de gestão
empresarial. Na América Latina,
a empresa também é líder, com
31,2%

US$ 100 mi
é a receita anual do Twitter,
segundo consultoria americana

175 milhões
de pessoas estão na rede social

Empresa oferecerá
sistema de gestão
empresarial brasileiro
na Argentina, Chile e
Colômbia

Nova versão do site
já oferece espaço
para anunciantes

Estratégia. Dick Costolo anunciou que site vai oferecer, a partir de 2011, ferramentas “self-service” para anúncios no site

A DirecTv anunciou ontem a
compra de 18,9% da Sky Brasil da
Globo e suas afiliadas. O valor da
operação é de US$ 604,8 mi-
lhões. Com a nova aquisição, a
DirecTv passará a deter 93% da
operadora de TV paga.

A aquisição de 178,83 milhões
de ações da Sky Brasil pela subsi-
diária latino-americana da Direc-
Tv será paga em dinheiro ao gru-
po brasileiro, que em junho deci-
diu exercer direito previsto em
acordo de 2004 entre acionistas
da Sky Brasil, segundo comunica-
do divulgado ontem.

Após a operação, a Globo man-
terá uma participação de 7% na
Sky Brasil, com opção até janeiro
de 2014 para que o grupo brasilei-

ro de comunicações venda a fa-
tia remanescente na operadora
de TV paga. O grupo também
continuará a oferecer programa-
ção para a Sky, de acordo com o
comunicado da companhia nor-
te-americana.

Fusão. As operadoras de TV
por assinatura DirecTv e Sky pas-
saram por um processo de fusão
que foi concluído em 2006. Na
época, a Sky Brasil, empresa re-
sultante da fusão, passou a ser
controlada pelo Grupo DirecTV
(74%) e a Globo (26%). A fusão
foi aprovada pelo Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE) com algumas restri-
ções. / REUTERS

Entre as mudanças estão
a inserção de regra para
que o usuário passe a ter
acesso ao detalhamento
de sua conta na fatura

SAN FRANCISCO

O Twitter levantou US$ 200
milhões em capital, numa tran-
sação que avalia a companhia
de microblogs em US$ 3,7 bi-
lhões, menos de um ano de-
pois de ela ter iniciado os pri-
meiros esforços para ganhar
dinheiro. O capital, aportado
pela Kleiner Perkins Caufield
& Byers, empresa de investi-
mentos do Vale do Silício, e
por investidores do Twitter,
dá ideia do quanto as compa-
nhias de redes sociais têm cha-
mado atenção do mercado.

“É um múltiplo considerável.
A ideia é que a escala (do Twit-
ter) possa ser monetizada”, dis-
se Colin Gillis, analista da BGC

Partners, que estima em menos
de US$ 100 milhões por ano a
receita atual do Twitter.

O dinheiro ajudará a rede so-
cial a se expandir, afirmou, on-
tem, a empresa em seu blog ofi-
cial. A mensagem não deu deta-
lhes sobre a operação e o porta-
voz se recusou a discutir aspec-
tos específicos da transação.

O Twitter, que tinha 175 mi-
lhões de usuários até setembro,
faz parte da nova safra de empre-
sas de redes sociais que atraves-
sa rápida expansão, nos mesmos
moldes do Facebook e Zynga.

O Facebook foi avaliado em
mais de 45 bilhões de dólares em
recentes transações de ações rea-
lizadas no mercado secundário,
de acordo com o Sharepost, um
mercado online para a negocia-
ção de ações de empresas de capi-
tal fechado.

Abertura de capital. Os investi-
dores acompanham atentamen-
te empresas como Facebook e
Twitter, na expectativa de even-
tualmente comprarem ações
dessas empresas quando elas
abrirem capital. Gillis acredita
que a nova avaliação do Twitter

pode resultar na postergação de
uma oferta pública inicial de
ações, já que a empresa precisa-
ria “crescer para se enquadrar à
avaliação”, e gerar mais receita a
fim de se justificar perante os in-
vestidores do mercado aberto.

Mas Sandeep Aggarwal, analis-
ta da Caris & Co., afirma que há
possibilidade de o Twitter abrir
seu capital já em 2011, especial-
menteporque a empresa necessi-
taria de recursos para “aprovei-
tar novas oportunidades”. “Es-
sas empresas estão famintas por
recursos”, disse Aggarwal. /

REUTERS

● Participação

● Faturamento
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