
Operadoras miram as
pequenas empresas
Segmento entra em foco porque a banda Larga
retarda a chegada ao mercado residencial.

Ana Luiza Mahlmeister
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A ntes do mercado residencial, as
pequenas e médias empresas
(PMEs). É este o novo alvo das

operadoras nas ofertas de telefonia IR
tecnologia que promete revolucionar o modo
como usamos as redes telefônicas. O
mercado residencial está mais distante da
onda que já varreu o mercado corporativo e
deve ultrapassar algumas etapas, como a
massificação da banda larga, para aderir em
massa à tecnologia.

Mesmo assim, as operadoras tradicionais
de telefonia fixa e longa distância já formatam
suas ofertas para o próximo ano. Para o
analista do Bear Stearns, Alexandre
Constantine, a telefonia IP ou voz sobre IP
está chegando com estardalhaço e já é
realidade no mercado corporativo, mas seu
poder de penetração será lento entre os
usuários residenciais. "A disseminação do PC
ainda é baixa no País e a banda larga é
considerada cara pelos usuários", diz,

O mercado corporativo já é amplamente
atendido pelas redes privativas. Por isto, o
foco nas PMEs para uma oferta massiva. A
idéia é oferecer o serviço de forma pró-ativa
antes que suas receitas sejam canibalizadas.
Segundo Carlos Eduardo Rocha, analista de
telecomunicações do Bearing Point, todas as
operadoras estão preparando suas redes
"mais como uma forma de defesa do que
para atacar novos mercados". Ele avalia que
o serviço não criará uma nova base de
clientes. "As empresas tradicionais só tendem
a perder nesse nicho", avalia Rocha. "Por isto,
a próxima etapa é a conquista do mercado
de pequenas e médias empresas."

O movimento entre as operadoras já é
intenso. O Grupo Telefônica planeja atacar
em duas frentes: diretamente e por meio do
provedor Terra. A operadora deve lançar no
primeiro trimestre de 2006 um serviço para o
mercado de pequenas empresas e
residencial, tendo como alvo os usuários do
Speedy (hoje com mais de um milhão de
assinantes e previsão de 1,2 milhão até o
final do ano). A meta do serviço de IP
residencial é contar com 10% dessa base de
assinantes. Até novembro finaliza as
parcerias para o oferecimento de telefones e

adaptadores e inicia os testes do serviço que
deve atender os mesmos níveis de qualidade
exigidos pela telefonia fixa comutada (STFC).
Por sua vez, o Terra, outra empresa do
grupo, deverá lançar no ano que vem um
serviço peer-to-peer, que visa interligar os
computadores para tráfego de voz.

Serviço híbrido
No início do ano, a Telemar iniciou o

oferecimento do PABX híbrido com ramais
analógicos e digitais, em parceria com vários
fornecedores, entre os quais Ericsson, Avaya,
Siemens, Nortel, Leucotron e Batik. O
equipamento foi entregue a 20 clientes, em
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regime de comodato. Outro produto é o
PABX virtual (o IP Centrex), hoje com 100
clientes e 400 mil linhas. Até o final do ano, a
Telemar prepara sua rede NGN para oferecer
o VolP Net com a expectativa de 40 a 50
grandes clientes e 150 mil linhas. "É voltado
para pequena, média e grande empresa, que
poderia integrar o serviço em suas filiais", diz
Franz Braga, gerente de marketing
corporativo da Telemar.

Para clientes de pequeno porte, a
operadora oferecerá o VolP Empresarial tendo
como públíco-alvo os clientes do Velox, a
banda larga da operadora. "Divulgaremos o
serviço para nossa base de 150 mil clientes e
a meta é contar com 15 mil assinantes em 12
meses", diz Braga. Ele avalia que essas
ofertas são pró-ativas diante da chegada das
redes IP. "Não esperamos perda de receita
com as novas tecnologias, mas oferecer
opções de novos serviços", diz Braga.

A Sercomtel planeja lançar serviços de
VolP ainda neste ano e para isto destina
investimentos de R$ 10 milhões em dois anos
em uma rede de próxima geração (NGN). O
presidente da operadora, João Rezende,
também destaca que os alvos são os
assinantes que já têm banda larga. A
empresa lançou uma campanha em junho e
em três meses quase dobrou o número
usuários, passando de 7 mil para 12 mil. Para
Rezende, existe um potencial de 30 mil
clientes nas cidades onde atua tanto para
usuários residenciais quanto corporativos.

Para o lançamento de um serviço de VolP
comercial a empresa avalia a questão da

numeração, emissão de faturas e a
segurança da plataforma. Na
opinião de Rezende, as teles fixas
podem perder receita com o VolP
em um primeiro momento, mas
esta deve retornar com os serviços
de longa distância.

O especialista em
desenvolvimento de novos negócios
da CTBC, José Eduardo Póvoa,
destaca que o serviço lançado pela
operadora é dividido em duas
etapas. A primeira, disponível para o
mercado corporativo, entrou na fase
comercial em agosto, e prepara-se

para lançar um serviço residencial em 2006.
Na área corporativa conta com 130 clientes,
principalmente entre as médias empresas. A
CTBC está investindo R$ 7 milhões em uma
rede dedicada com instalação de backbone
óptico para a região Sudeste.

"Nossa análise é que em cinco anos,
entre 15% e 25% da receita da CTBC deve
vir de serviços IP", diz Póvoa. "Estamos
substituindo a tecnologia com crescimento da

Ajustes na regulamentação
Para a Anatel, haverá necessidade de ajustes no arcabouço regulatório em conseqüência do impacto da
VolP sobre o mercado de longa distância. A agência comemora o aumento da concorrência e não quer
tolher a entrada de novas tecnologias.
Hoje, existem três categorias do serviço: software para comunicação entre microcomputadores, IP em
redes internas corporativas, e oferta de VolP com interconexão com a telefonia fixa. A primeira não é
serviço de telecomunicação, é aceita como uma facilidade da internet e não como serviço. Para a
segunda basta uma licença de STFC ou de SCM para a prestação de serviço associada à rede. Para a
terceira categoria ainda não ha consenso, mas segundo a Lei Geral de Telecomunicações seria um
serviço que também pode ser prestado mediante licenças de STFC ou de SCM.
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receita, para não perder o cliente." A
abordagem desse mercado -1,3 mil PMEs -
é oferecer gradativamente a possibilidade do
serviço IP como alternativa na economia no
tráfego de ligações de longa distância. "Assim
não temos perda de receita, apenas trocamos
o perfil dos clientes. O que perdemos na
longa distância recuperamos em outros
serviços", afirma o executivo.

Segundo Mauri Seiji Ono, coordenador
de parcerias e novos negócios da CTBC, a
empresa busca um serviço de qualidade,
por isto está conversando com operadoras
de TV a cabo e fornecedores de rede sem
fio de banda larga para firmar parcerias para
uma expansão fora de sua área de
operação. Inicialmente, a operadora
oferecerá os serviços aos clientes dos
segmentos corporativo e empresarial (cerca
de 80 mil, de micro a grandes empresas,
que representam aproximadamente 10% do
total de clientes da operadora hoje).

Segundo Póvoa, o perfil do CTBC VolP
fundamenta-se também no conceito de
"negócios convergentes" da operadora, um
modelo operacional que complementa o seu
mix de voz de telefonia e longa distância. "Em
geral, os modelos de VolP existentes são
prestados através da internet pública. A
prestação de serviços do CTBC VolP será feita
numa rede privada (controlada) o que garante
segurança na comunicação do cliente",
explica o executivo. A abrangência do serviço
se estende por Ribeirão Preto, Campinas, -
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São
Paulo. Os valores da solução CTBC VolP
variam entre R$ 1,6 mil e R$ 4,5 mil, e o
serviço será ofertado aos clientes sob três
modelos de negócios: CTBC VolP Executivo,
CTBC VolP Negócios e CTBC VolP Suprema.

Mercado residencial
A GVT, que já atendia o segmento

corporativo desde setembro de 2004, lançou
em agosto seu serviço residencial. O serviço
da operadora tem 10 mil linhas VolP em
operação, de clientes que moram no Brasil e
no exterior. Do total, aproximadamente 4 mil
estão no mercado doméstico, informa o vice-
presidente para o Mercado VolP da GVT,
Rodrigo Dienstmann.

A vantagem, segundo o executivo, é que
o consumidor deixa de pagar tarifas
interurbanas para 146 cidades no Brasil. "As
chamadas passam a ter tarifa local para
essas localidades que, juntas, correspondem
a mais de 80% dos municípios para onde são
realizados interurbanos", afirma Dienstmann.
"Com isto, a economia média é de 85% para
o assinante do serviço."

Além disso, a mensalidade do WebFone,
nome comercial do produto GVT para o
mercado doméstico, custa R$ 15. Está

inclusa uma franquia de cem minutos, criada
para alcançar um universo maior de usuários
de interurbano. Conforme análises da GVT,
dentre os usuários de longa distância, o
percentual de consumidores que faz até cem
minutos de ligações interurbanas por mês
gira em torno de 60%.

O WebFone GVT tem disponíveis
números locais de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Florianópolis,
Curitiba e Porto Alegre, que podem ser
instalados em qualquer ponto do Brasil ou do
mundo. Ao contratar um desses números, o
consumidor pode receber chamadas na
cidade escolhida de qualquer telefone fixo ou
celular, como se fossem locais. "O segmento
VolP começa a se profissionalizar e estamos à
frente dessa onda para melhor atender ao
mercado, seguindo o pioneirismo na oferta

entre operadoras convencionais de telefonia.
Esta parceria é muito importante para o
sucesso do WebFone", afirma Dienstmann.

A venda do WebFone é realizada via

internet e tem por trás um canal estruturado
de distribuição e suporte técnico, com mais
diversidade em opções de equipamentos
conversores de VolP para aparelhos de
telefone comum - os ATAs (Adaptadores de
Telefone Analógico). Em um primeiro
momento, os clientes da GVT poderão
adquirir o adaptador PAP2, com uma porta
para a banda larga e duas de voz, ou o
roteador RT31P2, que adiciona função de .
roteador e três portas de switch 10/100
Mbps, da Linksys. Os dois produtos têm
capacidade de até dois números de telefone,
de qualquer localidade.

Novo modelo de negócios
A tecnologia de voz sobre IP impõe a

criação de novos modelos de negócios,
principalmente para o mercado de longa

distância, como a criação de
pacotes de minutos. A
tendência de queda do
preço das tarifas pode
melhorar as perspectivas do
negócio, mas as empresas
já começam a repensar seu
modelo, sem esperar de
forma passiva pela
concorrência.

A Embratel e outras
operadoras planejam
ofertas para o cliente
residencial, mas há muitos
anos cortejam os clientes
corporativos. A Embratel

oferece o IP VPN para empresas de todos
os portes que necessitam interligar matriz,
filiais e parceiros em tempo real, contando
com os benefícios de redução de custos e
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simplicidade do protocolo IR A solução
estende o conceito tradicional de VPN para
o mundo IP/MPLS com transmissão de
dados, voz e vídeo entre os pontos de uma
rede corporativa com segurança e

abrangência nacional. Hoje, a operadora
atende em torno de 500 clientes, destaca o
diretor, Maurício Vergani.
Também a Telefônica Empresas oferece
o serviço corporativo há cinco anos.

Conta com duas redes, uma multisserviços e
uma pura IP, com uma cobertura
de 1,5 mil clientes, destaca Luiz Gonzaga
Vilela Neto, diretor de planejamento
estratégico da empresa.

Nos EUA, a investida
dos gigantes
Carol Wilson
cartas@teletime.com.br

Mesmo antes que o setor
absorvesse o conceito de
que Google, Microsoft e eBay

estavam invadindo o mercado de voz
da internet, emergiu um novo e importante
player, enquanto dois já existentes
anunciaram grandes expansões, em
setembro, nos Estados Unidos.

A EarthLink fez a sua primeira investida
na combinação de voice-over-IP (VolP)
durante o Fall VolP 2005, evento realizado
em Boston de 19 a 22 de setembro, com
o VON (voice on the net), enquanto a AOL
anunciava importante expansão da
tecnologia VolP. A Comcast informou que,
finalmente, está preparada para entrar
agressivamente na comercialização do
serviço de telefonia digital. Todas visam a
substituição da linha original e apostam
nos mercados residencial e de empresas
de pequeno a médio portes.

"Essas são importantes marcas do
mercado de consumo que estão
ingressando no segmento de
transmissão voz e acho que será
preciso incluir o eBay, Google e
Yahoo nessa tendência geral",
disse Kevin Mitchell, analista da
Infonetics. "Basicamente, essa
evolução para Q estágio de rede
IP mudará a forma pela qual os
clientes perceberão a transmissão de voz
- ela desaparecerá como serviço, ou se
tornará apenas uma função integrada a
muitos outros serviços?"

Mitchell ficou especialmente
impressionado com o anúncio feito pela
Microsoft e Qwest sobre serviços
administrados e habilitados a operar VolP
para pequenas e médias empresas. "Isto
mostra quão rapidamente a Microsoft
avança nas novas tecnologias", afirmou.

O Yahoo, no momento, não dá
prioridade à tecnologia VolP como
serviço, em deferência às suas parcerias

em banda larga com a SBC
Communications e a Verizon. Mas
o Yahoo encara a voz como uma
aplicação que está se tornando
parte de serviços mais
avançados, disse o gerente de

produtos de voz do Yahoo, Jeff Bonforte.
"Voz é uma aplicação, e não temos

aspirações de ganhar dinheiro nesse
mercado", declarou. "O que nos interessa
é como essa aplicação poderá ser
integrada de forma interessante a outros
serviços." Juntar voz com capacidade de
busca poderá, por exemplo, fazer com que
as pesquisas na internet fiquem mais fáceis
para os que não se sentem à vontade com
teclados, ou simplesmente não estejam
próximos de um, afirmou.

O esforço da AOL
A AOL não impressionou o mercado com

a sua primeira incursão em VolP, no início do
ano, mas agora está fazendo um esforço
mais vigoroso, disse Ragui Kamel, vice-
presidente sênior e gerente-geral do serviço

de voz da AOL. A TotalTalk, que está se
lançando no mercado norte-

americano neste mês, vai além
dos atuais usuários da AOL em
relação ao mercado mais amplo.

"Por um lado, estamos
lançando um novo negócio que é

semelhante ao serviço de telefonia

A TotalTAIk inclui um softphone client
com ligações gratuitas de PC para PC
e de PC para telefone que ostenta
qualidade superior ao serviço de voz anterior
baseado em AIM, com voz unificada e
outros recursos.

A incursão da EarthLink em VolP é
igualmente agressiva. A provedora de
serviços de internet pretende usar a sua
grande reputação em suporte e prestação
de serviços aos clientes, em parcerias
com a Levei 3 Communications e a
Covad, para transformar a VolP em sua
maior prioridade de crescimento.

"Consideramos a transmissão de voz
como o próximo segmento do mercado
em condição de crescer, e é nossa maior
prioridade no momento", disse o vice-
presidente para a área de voz da
EarthLink, Stephen Howe.

Os planos para produtos da EarthLink
incluem o Vling - serviço de chamadas
gratuito pela internet lançado
anteriormente. O EarthLink TrueVoice -
serviço residencial baseado em ATA, que
substituirá a revenda do Vonage; o VolP
operado por linhas tradicionais - em teste
com a Covad, em Dallas, São Francisco e
em Seattle; e o serviço de convergência
que lançará por meio de sua joint venture,
uma operadora de rede móvel virtual
(MVNO) com a SK Telecom.

A Covad está instalando ADSL2+
DSLAMs para teste em três cidades e
ampliará esta instalação à medida que
houver demanda por parte dos clientes,
afirmou o vice-presidente executivo para
as áreas de vendas e de alianças
estratégicas, David McMorrow.

Howe acredita que os handsets de
modo dual CDMA-Wi-Fi, combinados com
a instalação da ADSL2+ para maior largura
de banda, possibilitarão à sua empresa
oferecer melhor serviço de dados e de
transmissão de vídeo, enquanto transforma
a VolP em um serviço popular de
substituição de linhas terrestres.

Stephen Howe, da EarthLink

digital Vonage, mas com conteúdo de valor
adicionado para gerar adesão de novos
assinantes e mais fluxo de receita", declarou.
Por outro lado, temos 40 milhões de
usuários de AIM (AOL Instant Messaging -
serviço de mensagens online) e estamos
aprimorando a prestação desse serviço com
o uso de um softphone."
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