
A equação da
rentabilidade
O problema das operadoras móveis parece difícil,
mas há soluções que passam pela batalha fixo-móvel,
segmentação, serviços de valor adicionado e redução
dos custos operacionais.
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As operadoras móveis precisam
resolver uma difícil equação. Como
chegar ao resultado:

aparelho+assinante= lucro? A solução passa
por várias etapas, que vão do equilíbrio das
tarifas de interconexão no tráfego fixo-móvel à
redução dos custos operacionais e maior
rentabilidade da própria base de clientes.
Essas teles não conseguiram até agora
transformar a invejável soma de quase 80
milhões de clientes em um resultado lucrativo
que dê tranqüilidade à maioria dos players.
Preocuparam-se em inflar a base de usuários
a qualquer custo, na maioria dos casos,
mesmo que isto se traduza em prejuízo - ao
menos por um período transitório, segundo
acreditam. A receita média por assinante
(Arpu) tem caído anualmente. E com um
crescimento estimado em até 30% este ano,
as teles terão que buscar a conciliação entre
crescer com saúde ou apenas expandir a
base, sem rentabilidade.

As taxas de lucratividade das móveis na
bolsa são as mais baixas entre outros setores
da economia. O retorno sobre o investimento
(ROI) de 16 operadoras analisadas foi sofrível f
nos últimos três anos. Ainda em 2004, o ROI
foi negativo para três delas, enquanto outras
seis diminuíram consideravelmente o
percentual do indicador e três não divulgaram
os resultados. As que conseguiram aumentar
o desempenho, não passaram de meio a
dois pontos percentuais, com a indiscreta
exceção da Telesp/Telefônica, com oito
pontos percentuais de crescimento (veja
quadro à pág. 27).

O relatório setorial da consultoria Lopes
Filho & Associados, que apresenta o
desempenho do setor, confirmou o que todos
os analistas já esperavam: as estratégias
comerciais mais agressivas (Dia das Mães, dos
Namorados e Natal) afetaram os resultados.

As más notícias não param por aí. O caixa
operacional dessas companhias, ou Ebitda, é
outro ponto nevrálgico. A América Móvil,

controladora da Claro, reduziu, no início deste
mês, sua previsão de margem Ebitda para o
País por conta dos custos decorrentes da
expansão do mercado brasileiro. Antes,
projetava o índice em 10%. Mas agora
literalmente pulverizou o percentual, que foi
reduzido a zero.

O CEO e chairman da Telefônica Móviles,
Antônio Viana-Baptista, manteve uma previsão
de margem Ebitda da Vivo em torno de 30%
para 2005, ao falar num evento internacional
promovido pela Merrill Lynch. Só que no
primeiro trimestre deste ano, a Vivo registrou
margem Ebitda de 38,3% (40,5% no mesmo
período do ano anterior). Ou seja, o CEO evitou
dizer que prevê, sim, a queda de margem.
Tanto que o próprio executivo admite que as
margens da Vivo continuam sob pressão. E

mais. Em sua opinião, deverá haver um
aumento de pressão sobre os segmentos de
alto valor - como o mercado corporativo e o
público de alto poder aquisitivo.

Mas para tudo existe uma saída. Para
combater tudo isso, Viana-Baptista afirmou
que a Vivo terá que se aprofundar na
segmentação de mercado; atuar fortemente
na retenção do assinante para preservar o
alto valor do usuário; e elevar a receita em
curto prazo, livrando-a dos impactos das
tarifas de interconexão, do baixo tráfego fixo-
móvel e das fortes promoções de tráfego;
por fim, avançar na ampliação das redes
1xRTT e EV-DO para oferecer um portfolio
diferenciado de serviços.

Voz ameaçada
A queda de desempenho fica ainda mais

clara quando se olha para a rentabilidade sobre
o patrimônio líquido das teles móveis.
Enquanto as fixas apresentarem melhora sobre
esse índice, todas as móveis de capital aberto,
com exceção da TIM Sul, Telesp Celular
Participações, Telemig Celular Participações e
Tele Leste, registraram redução da
rentabilidade sobre o patrimônio líquido (veja
quadro à pág. 28).

O sócio-diretor da consultoria DealMaker,
Daniel Cunha, apresenta os dados elaborados
pela Arthur D.Little (ADL), que faz uma projeção
do crescimento de receita das operadoras
móveis dos cinco principais mercados
europeus: Alemanha, Reino Unido, Itália,
Espanha e França. Conforme o estudo, entre
2004 e 2010, a receita de telefonia móvel
crescerá apenas 3% ao ano, o que significa
uma evolução de faturamento dos atuais €90
bilhões para €110 bilhões. Desse total, 50%
do tráfego é sainte e 20% do restante é
terminação de chamada. A voz total gerará
70% dessa receita. "O problema é que o
produto voz está ameaçado por uma forte
pressão de queda de preço", destaca Cunha.

Ainda segundo os dados da ADL, o
crescimento da Arpu de voz será de apenas
0,2% em média até 2010, ao passo que as
tarifas devem registrar uma queda de até 4,3%
ao ano, pressionadas pelos órgãos
regulatórios. Essa redução está relacionada
com os custos de terminação, explica o sócio-
diretor da DealMaker. Enquanto as tarifas
originadas,terão uma redução de 3% ao ano,
as tarifas de terminação poderão cair até 10%
ao ano até 2010.

No Brasil, assiste-se, neste momento, a
um intenso debate entre as teles fixas e móveis
pela correção das tarifas de interconexão, fonte
geradora de até 80% da receita das móveis. O
ambiente regulatório brasileiro de
telecomunicações, tradicionalmente, tende a
seguir o modelo europeu e a tendência, diz
Cunha, é que futuramente as operadoras
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nacionais terão que rever seus custos de
chamadas e repassar as reduções para o
usuário, assim como ocorre na Europa.

No País, o mix de tráfego fixo-móvel está
longe da proporção meio-a-meio, como já
está perto de ocorrer em alguns países
europeus. O modelo da telefonia móvel
brasileira é fortemente dependente do
modelo de interconexão existente, diz
Cunha, da DealMaker. "Há uma pressão
grande pela redução dos custos de
interconexão porque, se
de um lado (das celulares)
é receita, do outro (das
fixas) é custo", afirma. Há
players que se beneficiam
desse sistema e outros
que se ressentem.

Na lista dos
beneficiados estão
operadoras como Oi e
Telemar, e Brasil Telecom e
BrT GSM. Por outro lado, operadoras como a
Telefônica, com presença apenas no Estado
de São Paulo, não tem a mesma afinidade
com a Vivo, presente em quase todo o
território nacional. Caso ainda da TIM, Claro,
Telemig, CTBC e Sercomtel. Assim, a pressão
é diferente de acordo com o player envolvido.
No caso da TIM, há pressão para manter os
custos de interconexão como estão. Se for a
Oi, por exemplo, a pressão dependerá do
tráfego entre a Oi e a Telemar e daí a móvel se
posicionará a favor ou contra a manutenção
dos atuais custos de interconexão. O fato de o
mercado ainda não estar maduro e ter
diferentes interesses em jogo deixará, ao
menos por enquanto, essa questão em aberto.

Soluções possíveis
A batalha entre as fixas e móveis, que se

aprofunda, é mundial. Na Europa Ocidental, o
tráfego total de voz é de 1,2 trilhão de minutos
por ano, dos quais um terço já é gerado pela
telefonia móvel. Até 2009, essa proporção
estará meio-a-meio, diz o sócio-líder da
consultoria Accenture, Petrônio Nogueira, que
tem uma receita própria para contornar a
queda de Arpu das operadoras móveis. Para
ele, há muito assinante inativo dentro da
própria base existente, que deve ser
identificado e resgatado por meio de
campanhas. Outra opção é reforçar o uso dos
serviços de valor adicionado, como as
mensagens de texto (SMS) e demais
aplicações de dados. Nogueira propõe,
também, campanhas para valorizar o uso da
voz, que é geradora de mais de 90% da
receita total das teles. Por fim, diz, é preciso
criar novas demandas para o usuário.

Com esses elementos, o sócio da
Accenture acredita que é possível aumentar
o Arpu entre 10% e 15%. "A perda das

operadoras atualmente não é só por voz. Ela
é decorrente do aumento da base e dos
custos das adições líquidas. No Brasil, o
Arpu varia entre R$ 20 e R$ 40, em média, e
os dados representam entre 4,2% e 5,2%
desse total", afirma.

O consultor da DealMaker diz que o
relatório da ADL propõe algumas saídas para
as teles. A principal é aumentar o tráfego de
voz na base existente. Se, em alguns
mercados, como o Japão, o tráfego de

NA EUROPA OCIDENTAL, O TRÁFEGO TOTAL
DE VOZ É DE 1,2 TRILHÃO DE MINUTOS/ANO,
UM TERÇO VEM DA TELEFONIA MÓVEL ATE

2009, Á PROPORÇÃO SERÁ MEIO-A-MEIO.
Petrônio Nogueira,

da Accenture

dados responde por até 30% da receita das
móveis, na Europa esse percentual está na
casa dos 15% e, no Brasil, patina em
incipientes 6%, em média. "Isso não significa
melhorar o Arpu, e sim obter maior
rentabilidade da base. Metade do tráfego
europeu ainda é fixo, e o esforço principal das
teles na Europa é abocanhar uma parte
desse crescimento", afirma Cunha. E isso
passa pelo "empacotamento" de produtos,
assim como a TIM já faz no Brasil. Segundo o
executivo, a TIM estimula o assinante a fazer
contas quando passa a oferecer pacotes de
acordo com o perfil do usuário: "A operadora
se expõe de forma clara na percepção do
usuário e isso explica seu crescimento".
Como a TIM é frágil na integração fixo-móvel,
a tele opera com os perfis de assinantes.
"Não é como uma operadora concorrente da

qual você é cliente há cinco anos e quando
se propõe a deixá-la (churn), ela te oferece o
mundo", diz.

Outra possibilidade é que as teles
desenvolvam novos nichos de mercado,
particularmente com potencial expansão da
base. É o caso, por exemplo, do público das
faixas abaixo de 15 anos e acima de 65 anos,
como ocorre na Europa. "Esses usuários
(novos entrantes na rede) têm um perfil menos
complexo e menos exigente. Ainda que a
contribuição do Arpu não seja tão grande, é
rentável, porque a operadora consegue
capturá-los a um preço mais baixo de
aquisição", comenta o consultor da DealMaker.
Nos cinco mercados abrangidos pelo estudo
da ADL, estima-se que ainda haja 22 milhões
de novos usuários a serem conquistados, que
gerariam €4,9 bilhões, o equivalente a 25% do
total de crescimento até 2010.

SVA
O serviço de valor adicionado (SVA) é o

futuro das teles móveis (veja quadro à pág. 28
e reportagem à pág. 22). Para todo lado que
se olha, o SVA é a grande aposta para
aumentar Arpu, desenvolver toda uma cadeia
de negócios e puxar as encomendas dos
fornecedores. O SVA é uma grande corrente
que começa com conteúdo e vai até a
exigência de maior banda larga, com o
crescente uso dos dados pelos usuários. O
mesmo estudo da ADL projeta um
crescimento do SVA de 8% ao ano até 2010,
o que eleva o Arpu de dados de €4 para
€ 7,30. É um crescimento de 82% no período.

Esses dados são fundamentados numa
perspectiva conservadora de penetração da
terceira geração de telefonia celular. Segundo
Cunha, estima-se que até o ano que vem 20%
da base dos cinco principais mercados da
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Europa será de terminais 3G, Para 2010, a
base 3G será de 35%. "Acho tímida essa
projeção. Não me parece que leve em conta o
efeito de outras tecnologias Mobile Broadband
Wireless Access (padrão IEEE 802.20) que
venham a ter um grau de integração com a
telefonia móvel", afirma o consultor, É o caso,
por exemplo, de tecnologias como mobile-Fi, o
WiMAX ou ainda outros padrões, que podem
ser também proprietários.

O desenvolvimento do SVA nas teles
móveis passa, necessariamente, pelo
mercado de dados corporativos. Em 2010,
de acordo com o estudo da ADL, 10% da
base total de assinantes serão usuários
empresariais. Esses clientes tendem a
registrar um Arpu quase cinco vezes superior
ao do consumidor pessoa física. A estimativa
é que até 2010, o Arpu médio de dados do
assinante corporativo seja de €35 (no
mesmo período, calcula-se um Arpu de
dados para o usuário final em € 7,30). Esse
usuário é tão importante que gerará, sozinho,
5% da receita total das teles, ou algo como
um faturamento entre € 4,5 bilhões e
€ 5 bilhões. Entre 2006 e 2010, o
crescimento médio anual projetado é de 20%.

Opex
As teles sempre estiveram debruçadas

nas planilhas para reduzir seus custos
operacionais (Opex). Necessariamente, uma
redução de Opex pode
provocar uma melhoria no
Arpu. Cunha, da
DealMaker, acredita que
ainda há um espaço
significante para a redução
de Opex. O consultor cita
pelo menos quatro áreas
nas quais vislumbra
possibilidade de cortar as
despesas: na gestão da rede, com maior f
eficiência na gestão do tráfego; no
atendimento ao cliente, com melhoria na
segmentação da base; nas plataformas de
serviços e na tecnologia da informação, em
que há chance efetiva de otimização e
terceirização; e, claro, sobre o custo
administrativo, em que sempre é possível
obter algum tipo de redução.

No atual ambiente competitivo da
telefonia móvel, a tendência é de
consolidação da posição dos líderes em
mercados onde há assimetria. Isso significa
que pode haver um ou dois players com
atuação nacional e mais um ou dois que se
concentrem em nichos. Em outros mercados
onde a competição é mais equânime - como
Itália e Reino Unido - o desafio é maior. O
Brasil está na categoria de mercado

A VOZ GERARÁ 70% DA RECEITA NA EUROPA
ATÉ 2010. "O PROBLEMA É QUE O PRODUTO

VOZ ESTÁ AMEAÇADO POR UMA FORTE
PRESSÃO DE QUEDA DE PREÇO."

Daniel Cunha,
da DealMaker

assimétrico, com a Vivo, TIM e Claro. É o
risco que essas empresas têm.

Cunha diz que nos mercados maduros, as
operadoras sinalizam para o investimento em
redes próprias de distribuição como forma de
reter clientes. Só no Reino Unido, por exemplo,
a Orange aumentou suas lojas próprias de
40% da rede de distribuição para 48%; na
Vodafone, esse percentual passou de 25%

para 50%; e na mm02, de 35% para 45%.
A perspectiva dessas operadoras é

realizar vendas mais rentáveis e qualificadas.
Numa rede controlada, é mais fácil estimular
as vendas dos aparelhos e serviços da
própria operadora do que em uma
multimarcas, na qual todas as teles brigam
entre si. Além disto, a força de vendas é
qualificada e conhece os handsets e os
serviços. Os clientes atendidos por essas
lojas próprias tendem a gerar menor churn,
o que causa um impacto significativo de
qualidade na base. Cunha diz que esse
movimento de exclusividade já acontece nos
grandes centros urbanos do Brasil. A Vivo,
por exemplo, fez, entre 2002 e 2003, um
trabalho intenso com sua rede de
distribuição e trocou os contratos por
exclusividade. A operadora alongou o prazo
de exclusividade com alguns distribuidores e
prejudicou, na ocasião, a entrada da TIM na
grandes cadeias de varejo.

O Brasil tem pouco mais de 80 milhões
de assinantes móveis. Segundo a previsão
do presidente executivo da Portugal
Telecom, Miguel Horta e Costa, o limite
da telefonia móvel brasileira é de
100 milhões de assinantes. A partir daí,
a briga é só no mano-a-mano.
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