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1.O próximo leilão para am-
pliação da tecnologia celu-
lar de quarta geração

(4G) deve acontecer a partir de
abril de 2014, segundo a Anatel.

2.As seis cidades que servi-
ram de sede para a Copa
das Confederações já

têm o serviço.

3.A meta é que, até dezem-
bro, todas as 12 cidades
que sediarão a Copa do

Mundo já tenham a rede 4G.

4.A maior barreira de en-
trada ao desenvolvi-
mento do 4G no Brasil

é a falta de oferta e os altos pre-
ços dos aparelhos: boa parte
custa acima de R$ 1,5 mil. A ex-
pectativa é de que, até o fim do
ano, novos dispositivos che-
guem ao mercado

Altamiro Silva Junior
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O Twitter planeja ampliar
suas operações no Brasil já
no curto prazo. A informação
faz parte do prospecto de
abertura de capital (IPO, na
sigla em inglês) do site, o lan-
çamento de ações mais espe-
rado nos Estados Unidos des-
de a entrada do Facebook na
bolsa de valores Nasdaq, em
maio do ano passado.

A estratégia do Twitter é au-
mentar o número de usuários e
suas receitas fora do mercado
norte-americano. No Brasil, o
plano imediato é aumentar as
equipes de marketing e vendas,
de acordo com o prospecto, que
não cita mais detalhes da estra-
tégia. O mercado brasileiro é
umdos poucos citados nominal-
mente no material do IPO, que
inclui Irlanda, Reino Unido, Ca-
nadá e Austrália, avaliados co-

mo países em que o microblog
quer expandir seus negócios.

O Twitter destaca no prospec-
to que, para expandir sua pre-
sença no exterior, planeja de-
senvolver “um amplo conjunto
de parcerias” em outros merca-
dos. Dos usuários totais de in-
ternet no mundo, estimados
em 2,4 bilhões de pessoas, so-
mente 215 milhões têm Twitter,
destaca o documento. Por isso,
a empresa vê oportunidade de
crescimento ao redor do mun-
do. O IPO do Twitter pode mo-
vimentar US$ 1 bilhão e avaliar
o microblog em US$ 12 bilhões.

As receitas da empresa no pri-
meiro trimestre somaram US$
253,6 milhões, expansão de
107% na comparação com o
mesmo período do ano passa-
do. Mas o portal ainda dá prejuí-
zo. Nos primeiros seis meses
deste ano, a perda cresceu 41% e
ficou em US$ 69,3 milhões. A
expansão internacional é uma
forma de aumentar o fatura-
mento e fazer a empresa lucrar.
No prospecto, a empresa desta-
ca que tem aumentado seus
usuários em países como Argen-
tina, África do Sul e Rússia.

O IPO do Twitter era espera-
do com ansiedade por Wall

Street. O assunto foi a manche-
te de ontem do The Wall Street
Journal e também apareceu na
capa do The New York Times. A
comparação imediata das repor-
tagens é com o Facebook, que
abriu seu capital em maio do
ano passado e depois caiu em
desgraça junto aos investidores
para se recuperar mais recente-
mente, com as ações voltando a
subir em meio ao crescimento
das operações da rede social pe-
lo celular. O Times destaca que
em números de usuários, o
Twitter tem apenas 20% do to-
tal do Facebook.

O Twitter teve no segundo tri-
mestre uma média mensal de
218 milhões de usuários ativos.
A maioria (75%) prefere usar o
microblog pelo celular. Já o Fa-
cebook tem 1,16 bilhão de usuá-
rios, segundo a reportagem do
Times. Segundo o prospecto,

são postadas 500 milhões de
mensagens (ou “tweets”) no si-
te por dia, sempre com o limite
máximo de 140 caracteres.

O lançamento de ações do
Twitter deve ocorrer no final do
ano, provavelmente perto do
dia de Ação de Graças nos EUA,
em 28 de novembro. Mas a em-
presa alertou que pode atrasar a
operação, caso as discussões so-
bre o Orçamento e teto da dívi-
da em Washington travem e afe-
tem o mercado financeiro,
adiando o IPO para o começo
de 2014.

Exemplo. A história do IPO do
Facebook é um bom parâmetro
de como o vento pode virar no
mercado de tecnologia. Em
maio de 2012, a empresa abriu
seu capital e conseguiu US$ 38
por ação, em valor equivalente
a US$ 100 bilhões. Três meses
depois, a companhia sofreu for-
te desvalorização na Nasdaq,
com ações chegando a valer
US$ 20, em queda de 47%.

As coisas começaram a mu-
dar para a empresa em 2013,
quando investiu esforços em
captação de anúncios. Há cerca
de duas semanas, o Facebook
passou pela primeira vez a mar-
ca de US$ 50 por ação, num va-
lor total estimado de US$ 120
bilhões, uma valorização de
87% desde o início de 2013.

THE NEW YORK TIMES /
SÃO FRANCISCO

A oferta pública inicial (IPO, na
sigla em inglês) do Twitter traz
uma pequena lista de investido-
res que devem ganhar centenas
de milhões de dólares com o iní-
cio da negociação das ações da
empresa em bolsa. É mais um
indício de que a aposta em uma
empresa de internet em estágio
inicial pode render retornos gi-
gantescos.

O material protocolado na úl-
tima quinta-feira revela alguns
dos maiores ganhadores do
Twitter – cinco empresas de in-
vestimento e uma série de mem-
bros de conselhos e executivos
atuais e passados – que tinham

participações significativas na
companhia.

Evan Williams, um dos funda-
dores do site, é o maior acionis-
ta da empresa, com participa-
ção de 12% das ações do Twit-
ter, que hoje valem cerca de
US$ 1,2 bilhão, e lidera a lista de
ganhadores com o IPO. Jack
Dorsey, outro fundador e atual
presidente da empresa, possui
pouco menos de 5% da compa-
nhia, avaliados em cerca de US$
483 milhões.

Dois ausentes notáveis da lis-

ta são Biz Stone, cofundador do
Twitter com Williams e Dorsey,
que deixou a companhia em
2011, e Noah Glass, o esquecido
quarto membro do Twitter. Sto-
ne, segundo duas pessoas próxi-
mas à empresa, vendeu muitas
de usas ações iniciais e pode ter
terminado com apenas 1% da
fortuna de Williams. Investido-
res de risco, como o capitalista
Marc Andreessen, que apostou
seu próprio dinheiro nos pri-
meiros dias do Twitter, tam-
bém não participam do bolo.

Isso não quer dizer que pes-
soas que não aparecem no mate-
rial de divulgação não vão ga-
nhar milhões de dólares quan-
do o Twitter começar a vender
suas ações. A Securities and Ex-
change Commission (SEC, a
Comissão de Valores Mobiliá-
rios dos Estados Unidos) pede
que as companhias listem ape-
nas investidores que possuem
participações de mais de 5%,
bem como a remuneração dos
principais executivos.

Entre as empresas de capital
de risco listadas na petição, a
maior ganhadora é a Bench-
mark Capital, dona de mais de
6% do Twitter e pode ter um
retorno de até US$ 1 bilhão so-
bre um investimento feito em
2009, quando a empresa tenha
só 25 empregados.

Union Square Ventures e
Spark Capital, que investiram no
começo do Twitter, vão ficar
com mais de
5% da com-
panhia. De
a c o r d o
com a do-
cumenta-
ção, a DST
Global, fir-
madeinvesti-

mento fundada pelo bilionário
russo Yuri Milner, também con-
seguiu acumular mais de 5% do
Twitter nos últimos dois anos.

Porém, o nome mais sur-
preendente entre os maiores
acionistas do Twitter talvez seja
o de Suhail Rizvo, um pouco co-
nhecido investidor de Holly-
wood que construiu silenciosa-
mente uma participação de mais
de 5% no Twitter por meio de
sua empresa de private equity, a
Rizvi Traverse Management.

Golpe de sorte. O mais sortu-
do da lista parece ser Mike Ma-
ples, que pôs dinheiro no Twit-
ter por acaso, pouco depois de
se mudar do Texas para o Vale
do Silício, em 2006. Seu primei-
ro investimento foi um cheque
de US$ 25 mil que preencheu
para uma startup de podcasting

chamada Odeo, desati-
vada quando a Apple

anunciou que se des-

faria de seus serviços.
Na ocasião, Evan Williams

chamou investidores da Odeo,
que também incluíam Josh Ko-
pelman, um investidor-semen-
te na First Round Capital;
Mitch Kapor, um pioneiro em
software; e a Charles River Ven-
tures, uma firma de capital de
risco. Williams se ofereceu para
lhes devolver o dinheiro e pagar
de seu próprio bolso o que ha-
viam gasto na Odeo.

MasMaples lhe falou para dei-
xar como estava. “Eu lhe disse,
‘Contanto que você me deixe in-
vestir em sua próxima compa-
nhia, pode guardar o dinheiro’”,
recorda o investidor.

Essa próxima companhia aca-
bou sendo um serviço de micro-
blog sem projetos de longo pra-
zo, e nenhum modelo de recei-
ta, chamado Twttr (as vogais fo-
ram acrescentadas depois). Na
quinta-feira, Maples disse que
não sabia quantas ações da com-
panhia tinha. Como qualquer
bom jogador, diz ele, era supér-
fluo contá-las antes da oferta,
Mas ele disse que seu retorno
eventual “será bom”. /TRADUÇÃO
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Brasil é prioridade do Twitter após abertura de capital

Um texano entre os milionários do microblog

PRESTE ATENÇÃO

ROBERT GALBRAITH/REUTERS
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Estratégia. Sede do Twitter nos EUA: apetite internacional

PAUL SAKUMA/AP

Espionagem é
usada para barrar
estrangeiras no 4G
Em resposta a reclamações sobre exigência de conteúdo local,
governo brasileiro diz que regra tem viés de ‘segurança e defesa’

● Possibilidades de crescimento

Jamil Chade / ZURIQUE

O governo brasileiro aprovei-
ta o caso da espionagem nas
telecomunicações que po-
dem ter sido feitas pelo gover-
no americano para justificar
barreiras a empresas estran-
geiras no leilão do 4G. On-
tem, Europa, Estados Unidos
e Japão apelaram para que o
Brasil reconsidere as regras
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) para
o leilão, em 2014, da faixa de
700 MHz do 4G e que exigem
que empresas cumpram com
critérios de produção nacio-
nal para poder ser considera-
das no processo.

O governo brasileiro alegou
que a decisão de exigir a produ-
ção local de equipamentos de
telecomunicações atende tam-
bém a uma necessidade de segu-
rança e defesa, o que foi inter-
pretado por diplomatas estran-
geiros como uma alusão à espio-
nagem que abriu uma crise na
relação entre o Palácio do Pla-
nalto e a Casa Branca.

Washington, Bruxelas e Tó-

quio lançaram o alerta na Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), onde as práticas nacio-
nais em diversos setores vêm
sendo questionadas nos últi-
mos meses. Ontem, as econo-
mias desenvolvidas, de forma
conjunta, voltaram a pressio-
nar. Segundo os americanos, a
Anatel exigiu que o operador ga-
rantisse que a tecnologia insta-
lada nos próximos dez anos ti-
vesse 70% de peças nacionais.

Ontem, diplomatas america-
nos usaram a reunião da OMC
para apelar ao Brasil que “recon-
sidere fazer exigências discrimi-
natórias” em seu próximo leilão.
A União Europeia também ma-
nifestou sua “forte preocupa-
ção” diante das regras da Ana-
tel, enquanto o Japão insistiu
que estava “profundamente
preocupado” com as exigências
brasileiras.

Ao apresentar suas explica-
ções, o governo brasileiro indi-
cou que as regras foram estabe-
lecidas depois de um “longo pro-
cesso de consultas” e que “ne-
nhuma restrição foi imposta a
estrangeiros”.

Mas o Itamaraty foi além, indi-
cando que o leilão não era apenas
“uma transação comercial”, mas
uma iniciativa com “implicações
socioeconômicas e que contri-
buiu para a segurança nacional
do País”. O governo da presiden-
te Dilma Rousseff já havia indica-
do que a localização de servido-
res e operadores no Brasil pode-
ria reduzir a vulnerabilidade do
País diante da espionagem.

Nesta semana, a Anatel indi-
cou que o próximo leilão para
ampliação da tecnologia celular
de quarta geração (4G) deve
acontecer a partir de abril de
2014. As seis cidades que servi-
ram de sede para a Copa das
Confederações já têm o serviço,
ainda que de forma parcial. A
meta é de que, até dezembro de
2014, todas as 12 cidades que se-
diarão a Copa do Mundo deve-
rão ter o 4G implementado.

Mas a pressão dos países ri-
cos não ocorre por acaso. Na
avaliação dos americanos, o lei-
lão de 2014 poderá arrecadar 20
vezes mais que o leilão do 4G já
realizado em 2012 e será uma
das prioridades mundiais para

as empresas americanas. Segun-
do a Casa Branca, os leilões do
4G no Brasil arrecadaram US$
2,9 bilhões em 2012.

Já o leilão da faixa de 700

MHz poderá movimentar cerca
de US$ 40 bilhões.

Incentivos. Mas Japão, Europa
e EUA não se limitaram a atacar

apenas a Anatel. Tóquio alertou
para as medidas previstas pelo
programa Inovar-Auto, que per-
mite redução de impostos para
empresas do setor automotivo
que usem peças locais. O temor
do Japão é que o esquema seja
estendido para o setor químico.

Já os europeus e americanos
indicaram que temem a repeti-
ção do projeto de dar incenti-
vos no setor de telecomunica-
ção e pediram que o Brasil evite
limitar a importação por meio
de políticas fiscais.

Em resposta, a delegação bra-
sileira indicou que as medidas
fazem parte da reforma no siste-
ma tributário nacional e que
tem como meta alinhar a posi-
ção do Brasil com a de outros
países. Segundo o governo brasi-
leiro, várias empresas estrangei-
ras já se beneficiam dos incenti-
vos fiscais dados por Brasília.

● Confiança

Rede 4G
patina no Brasil

Mike Maples terá um dos
maiores retornos sobre o
investimento: ele ficou
com 5% do Twitter após
investir US$ 25 mil

Internet no celular. Leilão tem meta de ampliar a cobertura da rede 4G, incipiente no País

Rede social
Williams é
um dos
fundadores

● Perigos
O IPO é uma forma de captar
dinheiro rapidamente, mas pode
ser perigoso. As ações do Face-
book despencaram após um pe-
ríodo de ceticismo dos investido-
res sobre seus resultados.

215 milhões
é o número total de usuários
do Twitter no mundo, segundo o
prospecto de IPO da empresa

24 bilhões
é o total de pessoas que usam
a internet com frequência

US$ 12 bi
é o valor atribuído ao
microblog no documento que
propõe a abertura de capital

107%
foi a expansão do faturamento
do Twitter no primeiro trimestre

Entre as intenções da
rede social, que quer
captar US$ 1 bilhão com
IPO, está a ampliação da
equipe de vendas no País

“Eu disse (a Evan
Williams, um dos
fundadores do Twitter):
‘Contanto que você
me deixe investir em
sua próxima companhia,
pode guardar o dinheiro’
(US$ 25 mil).”
Mike Maples
INVESTIDOR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 out. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




