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O que mudou na vida das empresas cinco anos depois da privatização da Telebrás  
 
É verdade que vender biquínis não tem nada a ver com consertar computadores. Mas preste 
atenção nas duas histórias abaixo:  
 
Do ano passado para cá, a área de manutenção de equipamentos da subsidiária brasileira da IBM 
deu um salto de produtividade. Seus técnicos -- que consertam de PCs a computadores de grande 
porte -- passaram a atender a oito chamados de clientes por dia, em vez de cinco, como faziam 
antes.  
 
Na rede de moda esportiva Track & Field, o tempo de aprovação dos pagamentos por cartão de 
crédito também diminuiu. Há pouco mais de um ano, um cliente chegava a esperar até 15 
minutos para pagar por um top de ginástica com cartão de crédito. Hoje, a mesma operação 
acontece em segundos. De quebra, a trilha sonora das 28 lojas da rede é transmitida por 
computadores diretamente da matriz. Segundo os proprietários, trata-se de uma questão de 
imagem. "Não corremos mais o risco de as lojas tocarem pagode em vez de música que tem a ver 
com fitness", diz o paulistano Ricardo Rosset, um dos fundadores da Track & Field.  
 
Em ambos os casos, os resultados alcançados se devem ao avanço dos recursos de 
telecomunicações introduzidos em seus modelos de negócios. Se pode haver dúvida sobre o 
sucesso do modelo de privatização do sistema Telebrás para o consumidor, para as empresas não 
há dúvida alguma. Das padarias de bairro às multinacionais, houve uma evolução incomparável à 
pasmaceira das décadas de domínio estatal. O executivo de telecomunicações de um dos dez 
maiores bancos do país lembra que, em 1993, foi obrigado a comprar 130 linhas telefônicas no 
mercado paralelo, ao preço de 4 000 dólares cada uma, por causa da mudança dos escritórios da 
matriz. "Nós, os clientes, é que tínhamos de pedir pelo amor de Deus para ser atendidos", diz ele.  
 
De 1998 para cá, a situação mudou completamente de figura. Grupos espanhóis, portugueses, 
americanos e nacionais escavaram ruas e estradas para deitar fibra óptica, instalaram centrais 
telefônicas e equipamentos de radiofreqüência, alugaram satélites, fizeram o diabo, enfim. 
Estima-se que, de 1998 a 2002, as empresas de telecomunicações tenham investido 70 bilhões de 
reais no país. Resultado: custos mais baixos para as empresas que contratam esses serviços. No 
ano passado, o preço do link de transmissão de dados necessário para uma rede corporativa caiu 
30%.  
 
O mais importante é que os serviços não apenas ficaram mais baratos mas muitos só passaram a 
existir por causa dos investimentos. O sistema adotado pela IBM simplesmente não existia há dois 
anos (veja na pág. 98 a comparação do sistema anterior com o atual). E não é necessário ter o 
tamanho de uma Big Blue para desfrutar tais avanços tecnológicos. Numa visita à Ceagesp, em 
São Paulo, é possível constatar o ganho de agilidade conseguido por feirantes, atacadistas de 
frutas e transportadoras que utilizam uma aplicação parecida com a da IBM. "Eu precisaria de pelo 
menos mais 50 funcionários se não trabalhasse com um aparelho que funciona como rádio e 
celular ao mesmo tempo", diz Eduardo Benassi, sócio da Benassi, importadora e exportadora de 
frutas e verduras.  
 
Para atender aos pedidos diários de um supermercado de Manaus, por exemplo, Benassi usa um 
serviço que lhe permite conversar com os funcionários de seu depósito -- que fica a 1,5 
quilômetro do escritório -- e com os compradores, que percorrem a Ceagesp inteira atrás de 
produtos que a Benassi eventualmente não tenha em estoque. Detalhe: para atravessar os 
corredores nesse emaranhado de barracas de frutas, verduras e flores, uma pessoa leva, em 
média, 15 minutos, andando em passo acelerado.  



Benassi fala então pelo rádio com o Alemão, motorista da VarigLog, para informar a hora em que 
ele deve retirar as mercadorias transportadas diariamente por avião para Manaus. Sem um 
sistema corporativo de comunicação, seria impossível trabalhar com o mesmo número de 
funcionários. Também seria economicamente inviável pagar tantas ligações de celular.  
 
E a telefonia móvel está apenas engatinhando na oferta de serviços ao mercado corporativo. Não 
mais que 2% da receita das operadoras de telefonia móvel é hoje gerada pelo mercado 
corporativo, estima o Yankee Group, empresa de consultoria especializada no setor. À medida que 
as redes de celular adquirirem maior capacidade de transmitir dados, essa fatia deve aumentar 
muito, afirmam os especialistas. "Só daqui a dois anos as empresas começarão a usar os serviços 
sem fio para valer", diz Luís Minoru, analista do Yankee. Já na área das telecomunicações fixas, 
especialmente em transmissão de dados, os serviços passaram por uma verdadeira revolução nos 
últimos cinco anos. Uma injeção de equipamentos -- com nomes estranhos, como roteadores ou 
switches -- tornou as redes capazes de transportar cada vez mais voz e dados. Elas também 
ganharam a capacidade de gerenciar o tráfego por meio de sistemas informatizados 
sofisticadíssimos, que revelam onde e quando ocorre uma pane no sistema. Em São Paulo, cerca 
de 20 funcionários da Telemar revezam-se 24 horas por dia em frente a um telão de mais de 12 
metros quadrados. Sua tarefa é monitorar os 6 000 pontos de rede de clientes da companhia.  
 
Prova cabal dessa revolução foi dada há cerca de dois anos, quando os maiores bancos brasileiros 
decidiram se livrar das redes de transmissão de dados, que funcionavam como verdadeiras 
operadoras de telecomunicações. É o caso do Unibanco, que, em dezembro de 2000, vendeu sua 
rede de dados ao Grupo Portugal Telecom por 110 milhões de dólares. Até então, o banco 
mantinha uma estrutura capaz de interligar 1 500 agências e escritórios espalhados por 55 
cidades brasileiras. A justificativa para manter essa minioperadora "dentro de casa" era a 
importância estratégica que o tráfego de informações tem para o setor financeiro. Se um cabo 
partido tira uma ou mais agências do ar, é prejuízo na certa. Para esse tipo de empresa, só havia 
uma opção: construir e operar estruturas próprias de telecomunicações, já que o serviço de 
transmissão de dados oferecido pelas operadoras estatais não tinha o alcance geográfico nem o 
desempenho que suas atividades exigem.  
 
Agora, o banco é cliente da Primesys, braço de serviços corporativos da Portugal Telecom. A 
capacidade de transmissão de dados do banco quintuplicou e sua rede foi ampliada de 1 500 para 
2 000 pontos. Mas isso tudo aconteceu com uma economia de 15% nos custos mensais com 
telecomunicações. No lugar de 132 funcionários, o Unibanco tem hoje 30 para cuidar da área.  
 
Não só os bancos se beneficiaram com a terceirização de serviços. O custo de manter uma 
estrutura própria -- rede ponto a ponto, como são chamadas -- para conectar lojas seria inviável 
para uma empresa como a Track & Field, uma cadeia varejista com 350 funcionários. Com o 
aumento da rede de dez para 28 lojas nos últimos três anos, o custo de telefonia triplicou. Até o 
início de 2002, a comunicação entre as lojas era feita por meio de ligações telefônicas 
convencionais e por e-mail, via linha discada. No final do dia, cada loja passava um e-mail com o 
movimento financeiro. Agora, tanto a comunicação telefônica como a de dados corre na mesma 
estrutura, uma rede virtual privada de comunicação. O sistema financeiro também foi integrado, e 
os e-mails no final do dia, abolidos. Total economizado nos custos: 10%.  
 
Todos esses exemplos revelam a relevância de um mercado que nem existia antes da privatização 
da Telebrás. O próprio conceito de que uma empresa privada -- e não o governo -- poderia ser 
responsável pelos serviços de telecomunicações colocou o usuário no centro das atenções. "O 
sistema Telebrás não tinha cliente, tinha refém", afirma Antenor Paglione, diretor comercial da 
Promon. No início de 1998, a empresa fechou um contrato de 100 milhões de dólares com a 
Telesp para instalar equipamentos de fibra óptica em São Paulo. Logo depois da privatização, o 
prazo para o término do serviço foi reduzido de 24 para oito meses. "Foi um tremendo 
aprendizado", diz Paglione. "Tivemos de rever toda a maneira de trabalhar e praticamente 
reinventar a maneira de construir redes."  



 
A novidade que trouxe tanta transformação para os clientes corporativos foi a instalação de um 
ambiente de livre competição entre vários prestadores de serviço -- que a Anatel parece não ter 
implantado com tanto êxito no mercado de consumo. Para as empresas que precisam de 
comunicação ágil e eficiente, a privatização só fez bem. "Antes dela, não se falava em vender 
serviços nas empresas de telecomunicações. Falava-se em prover serviços", diz Adriana Menezes, 
gerente de telecomunicações para a América Latina do Yankee Group. "A mudança do verbo já dá 
uma boa idéia da nova mentalidade dessas empresas, que agora se esfalfam para conseguir fazer 
negócio."  
 
Fonte: Exame – 26/3/2003 
 
  
 


