
TELECOMUNICAÇÕES

Virou brinde

Se você mora numa grande cidade
e ainda não recebeu o telefonema

de uma grande companhia de tele-
comunicações, é só uma questão de
tempo. As maiores operadoras do país
estão numa campanha de marketing
agressiva, que promete cortar uma das
maiores vilãs do orçamento da classe
média brasileira: a conta de telefone.
A oferta é um pacote de serviços que
inclui acesso rápido à internet, TV a
cabo e telefone fixo numa cobrança
única. A economia para o consumidor
pode variar de 20% a 30%, dependen-
do da operadora e do plano escolhido
(leia o quadro). As empresas não re-
velam quanto de desconto se refere a

qual serviço, mas o mais afetado é o
telefone. Especialistas estimam a eco-
nomia em até 55%.

Esse novo modelo de negócios, no
jargão das telecomunicações, é chama-
do de triple play, ou oferta tripla. Nele,
as operadoras usam a rede da internet
para fazer chegar às residências todo
tipo de conteúdo digital - seja no for-
mato de voz, de dados ou de vídeo. Por
usar uma rede única, esse caminho é
mais barato que os meios convencio-
nais de transmissão. E esse custo menor
se reflete em economia para o cliente.

É claro que a idéia de oferecer des-
contos não caiu do céu. Trata-se de
mais uma adaptação das empresas aos
novos tempos da internet. O medo do
Skype - o mais conhecido dos progra-
mas que fazem ligações gratuitas por
computador - fez as operadoras apres-
sar a tal da convergência de tecnolo-
gias, prometida desde a década de 90.
Naquela época, todos diziam que o
telefone fixo iria morrer e as ligações
seriam feitas pelo computador. É o que
está começando a acontecer.

"O telefone fixo está se tornando
uma commodity. Como as operadoras
não podem combater o Skype, resol-
veram oferecer serviços parecidos",
afirma Yon Moreira da Silva, consultor
especializado em telecomunicações.
"A telefonia pela internet obriga os
consumidores a ter um pacote de ban-
da larga. Então, para as teles, nada
melhor que oferecer tudo junto."

A conta única envolve uma briga en-
tre as operadoras de telefonia móvel, fixa
e de TV a cabo. Para as fixas, ela é uma
forma de frear a perda de receitas com
as ligações telefônicas, que vêm caindo
devido ao aumento do número de celu-
lares. Há um ano, as margens de lucro
na telefonia eram de 45%. Hoje, são me-
nores que 40%. "Para as operadoras, era
preciso fazer alguma coisa rapidamente.
E o caminho escolhido foi dar o telefone
quase de graça", diz um executivo de
uma operadora de TV por assinatura.

Do outro lado do cabo de guerra, nas
operadoras de TV, a lógica consiste em
tirar uma fatia do bilionário segmento
da telefonia. "As redes no Brasil estão
prontas para a convergência há muito
tempo", diz Francisco Valim, presiden-
te da Net, operadora das Organizações
Globo, mesmo grupo que edita ÉPOCA.
"O serviço não foi lançado antes porque
as empresas não tinham dinheiro."

Em pouco mais de um mês, a Net ven-
deu mais de 22 mil pacotes do novo ser-
viço. Sua principal concorrente, a TVA,
também se beneficiou da convergência.
"Dobramos o número de clientes a cada
mês", diz Amilton de Lucca, diretor de
novos negócios. Em alguns casos, a
convergência inclui o telefone celular.
"Como ainda não temos uma parceria
para transmitir TV, optamos por juntar
mobilidade ao pacote", afirma Alberto
Blanco, diretor da Telemar/Oi.

Para os analistas, agregar os celulares
à conta única é o próximo passo da con-
vergência. "A maioria das teles fixas tem
negócios de mobilidade", diz Luís Mino-
ru, da consultoria Yankee Group. Para
as operadoras, apostar na conta única é
uma alternativa para ser menos depen-
dente do telefone fixo. Para os clientes,
um bom desconto sempre vale a pena. •
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