
A bolha da VolP
Dentro de dois anos muitas empresas de voz sobre IP desaparecerão,
acreditam especialistas.
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Oestouro da bolha mundial da internet,
alguns anos atrás, parece não ter sido
suficiente para alertar os investidores.

Guardadas as devidas proporções, uma nova
bolha relacionada à grande rede de
computadores está em formação: desta vez,
trata-se da multiplicação de empresas
provedoras de serviços de VolP. De dois
anos para cá surgiram milhares delas ao redor
do mundo, aproveitando o advento dessa
nova tecnologia, o crescimento da
penetração de banda larga e as altas tarifas
de longa distância das operadoras de
telefonia tradicionais.

Só no Brasil há pelo menos 125
companhias que oferecem VolP com licença
de SCM. Se forem consideradas também as
empresas-pirata, ou seja, que não têm
licença, e aquelas instaladas no exterior, -mas
que vendem o serviço via internet para
usuários brasileiros, o número é muito maior.
Infelizmente, especialistas acreditam que não
há espaço para todo mundo. Em um ou dois
anos essa bolha poderá explodir, lançando
algumas empresas para a falência,
outras para nichos e unindo as restantes em
fusões e aquisições.

"Não sei se 'bolha' é a palavra certa, mas
a tendência, de fato, é de redução do número
de companhias de VolP no futuro", opina
Eduardo Roche, analista financeiro
especializado no setor de telecomunicações
do Banco Modal.

Outro que discorda da tese
de explosão
é o presidente da
CMSW Telecom,
Orli Machado:
"Tem espaço para
todo mundo.
O mercado é muito grande,"
Talvez pareça grande agora. Mas até
quando continuará sendo?

Há empresas de todos os tipos e portes
participando desse jogo. Espelhinhos,
provedores de internet, companhias de TV
por assinatura, operadoras de telefonia,
portais internacionais: todo mundo quer um
pedacinho desse mercado. Para algumas,
VolP é apenas um complemento em seu
portfolio. Para outras, de menor porte, é o

serviço principal, senão o único. Há desde a
simples oferta de ligações através de um
sistema do tipo softphone instalado no
computador até a entrega de linhas locais,
graças a licenças de STFC, para o uso com
telefones IP ou com adaptadores para
telefones analógicos (ATAs).

Em geral, o serviço é pré-pago ou
funciona em modelo de franquia. Os preços
das ligações variam de acordo com a
existência ou não de POP da operadora na
cidade de destino da chamada. Na maioria
dos casos, as tarifas de ligações para
telefones fixos, tanto nacionais quanto
internacionais, variam entre R$ 0,15 e R$

0,25 por minuto. Ou seja:
é um negócio de
margem pequena, o
que pode dificultar
ainda mais a
sobrevivência de
empresas menores.
"Quem não tiver

dinheiro para investir em
tecnologia e qualidade
ficará pelo caminho",

sentencia o diretor
de tecnologia da

Telifree, Daniel Duarte.
Estima-se que entre

150 mil e 200 mil empresas
usam VolP no mercado
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corporativo brasileiro. Entre usuários
residenciais não há dados consolidados.
Sabe-se apenas que o público está restrito ao
universo de 4,6 milhões de assinantes de
banda larga. Faltam informações sobre o
tráfego total de VolP no País. Mas não há
dúvidas de que está crescendo a passos
largos. Para se ter uma idéia, uma provedora
relativamente pequena, como a Global Info,
que tem 12,5 mil clientes, trafega por mês
800 mil minutos tarifados. Não estão incluídas
nessa conta as ligações entre usuários do
provedor, cujos minutos não são cobrados.

Outra pista pode estar no balanço das
concessionárias de telefonia. À exceção da
Telefônica, todas as demais registraram uma
queda da receita em longa distância
internacional quando comparado o segundo
trimestre deste ano com o mesmo período de
2005. Na Brasil Telecom, o faturamento nesse
segmento caiu 38,3%. Na Embratel, diminuiu
30,8% e o tráfego internacional baixou de 600
para 507 milhões de minutos. Para
especialistas, seria um sinal do avanço da
VolP. [Veja tabela à pág. 30]

Acredita-se que boa parte dos usuários e
do tráfego de VolP estejam nas mãos de
pequenos provedores. Alguns sequer têm
infra-estrutura própria. Oferecem um
softphone para download em seu website e
alugam capacidade de terceiros. Para ajudá-
los existem portais internacionais onde é
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"EXISTEM SITES QUE SÃO UM VERDADEIRO
MERCADO LIVRE DE TERMINAÇÃO DE TRÁFEGO."

Rodrigo Dienstmann, da GVT

possível comprar capacidade de tráfego no
atacado para completar chamadas em
qualquer parte do mundo. Um deles é o
wvwv.calltermination.com. "É um verdadeiro
mercado livre de terminação de tráfego",
compara o vice-presidente da unidade de
negócios de VolP da GVT, Rodrigo
Dienstmann. Há denúncias de empresas que
contratam E1 de concessionárias de telefonia,
revendem a preço de banana nesses leilões
virtuais e depois somem sem pagar a conta
para a concessionária. "Já vi planos
absurdos, como R$ 30/mês por ligações
ilimitadas", cita o presidente da Global Info,
Paulo Messina.

Outro possível motivo para preços tão
baixos é o uso de rotas de má qualidade.
Existe uma larga oferta de rotas internacionais
para terminação de chamadas, cujos preços
variam de acordo com a sua qualidade. "A
pior rota costuma ser 75% mais barata que a
melhor", relata a gerente de produtos e
comercial da Matrix, Patrícia Nunes.

A chegada das teles
A inclusão de serviços de VolP no

portfolio das concessionárias de telefonia fixa
é algo recente, A Telemar, por exemplo,

anunciou o lançamento do Oi
VolP em março deste ano. Os
provedores pequenos juram que
não se assustam com a
chegada das teles. Ao contrário:
"Estávamos aguardando
ansiosamente a chegada delas,
pois nos ajudarão a ensinar o
cliente a usar VolP", afirma Machado, da
CMSW Telecom.

Outra razão para esses provedores não
se preocuparem, ao menos por enquanto, é
que as concessionárias ainda não entraram
para valer nesse segmento. Seus preços são
mais altos que aqueles dos provedores
menores porque as teles querem evitar a
canibalização de seu serviço de longa
distância tradicional. A oferta de VolP das
concessionárias costuma ser feita de maneira
restrita a determinados nichos de mercado,
sem grandes investimentos em marketing
para a divulgação do serviço.

Na BrT, por exemplo, o produto é
apresentado para aqueles clientes que já
utilizam VolP de outros provedores ou que
usam o CSP de concorrentes. "Estamos
realizando um trabalho de inteligência sobre a
base de clientes para entender quais se

beneficiam da oferta e quais
devem ser abordados", explica
o gerente de produtos de banda
larga da BrT, lldeu Borges.

Se por um lado as
concessionárias de telefonia
local entram de maneira tímida
no mercado de VolP, o mesmo
não pode ser dito em relação às
empresas de TV por assinatura,
como Net e TVA. "Acho que
depois das teles, as operadoras
de TV por assinatura são as

mais bem preparadas para prestar VolP",
afirma o diretor de novos negócios da TVA,
Amilton de Lucca. Tanto Net quanto TVA
criaram pacotes de triple play. A TVA tem hoje
60 mil clientes de banda larga, mas não
divulga a base de VolP. A empresa tem um
contrato com a Telemar, através do qual
oferece números locais nas regiões 2 e 3 (ver
mapa), e realiza a terminação das chamadas
na rede pública dentro do Brasil.

A Net, por sua vez, usa sua rede de
cabos para transportar voz, através da
plataforma Packet Cable. Aliás, o fato de suas
chamadas não trafegarem pela internet
pública, o que garante mais qualidade e
segurança, faz com que a companhia procure
se distanciar da comparação com os
provedores comuns de VolP. Cabe ressaltar
que as ligações pela Net dispensam que o
usuário tenha um acesso em banda larga. O
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"QUEM NÃO TIVER
DINHEIRO PARA

INVESTIR EM
TECNOLOGIA E

QUALIDADE FICARÁ
PELO CAMINHO."

Daniel Duarte, da Tellfree

que assemelha o produto da Net ao
dos provedores de VolP é o plano
tarifário. No caso da Net, chamadas
mais baratas entre usuários do Net
Fone e preços mais baixos que os da longa
distância tradicional para terminação nas
redes pública nacional e internacional.

Outros fortes concorrentes nesse
mercado são grandes provedores de internet,
como UOL e Terra. Este último lançou VolP
em janeiro passado; já conta com 100 mil
usuários e pretende dobrar a carteira
nos próximos 12 meses. A gigante
Microsoft, por sua vez, promete incluir
um softphone com terminação de
chamadas na rede pública em uma
próxima versão de seu instant
messenger, o MSN.

Sobrevivência
As teles, as operadoras de TV por

assinatura e os provedores de internet
têm em comum uma vantagem
estratégica que falta para as pequenas
empresas de VolP: o cliente. Elas têm
grandes bases de assinantes com os
quais se relacionam há muito tempo e
para os quais transmitem confiança e
credibilidade. Além disso, são
provedoras de acesso em banda larga,
insumo fundamental para a instalação
de VolP, o que lhes facilita a venda
direcionada a quem realmente pode se
interessar em comprar o serviço.

Diante da competição com esses

gigantes, o que as pequenas
companhias de VolP devem
fazer para sobreviver? Preço
pode ser um diferencial hoje,
mas quando as teles, enquanto
donas da infra-estrutura,
decidirem fazer uma oferta
agressiva, as pequenas, que
hoje alugam rede de terceiros,
dificilmente conseguirão
acompanhar. Sendo assim,
especialistas recomendam, em
primeiro lugar, definir um nicho
de atuação. O recorte pode ser
geográfico ou por tipo de
cliente. Uma boa escolha é
focalizar no mercado
corporativo, especialmente no

i segmento de pequenas e
médias companhias, onde há

i carência de bons planos de
telefonia por parte das
concessionárias. A Matrix, por
exemplo, lançou recentemente
uma oferta voltada para
empresas japonesas sediadas
no Brasil, com tarifa de R$ 0,14
(com impostos) em chamadas
para Tóquio e suporte técnico
disponível em tempo integral
com atendentes bilíngües
(português e japonês),

A criatividade é igualmente importante. Vale citar
o caso da CMSW, que permite ao seu usuário
gastar seus créditos não apenas com chamadas de
VolP, mas também com envio de SMS para celula-
res de quaisquer operadoras do País. Além disto, o
softphone da CMSW inclui uma ferramenta para
transmitir apresentações em Power Point simulta-

neamente à chamada de voz.
No marketing, a briga com as

grandes companhias é ainda
mais dura. Se por um lado é
possível montar uma empresa de
VolP com alguns milhares de
reais, por outro seriam
necessários alguns milhões para
divulgá-la adequadamente na
mídia. Por isso, são indicadas
ações segmentadas e bem
dirigidas, de preferência usando a
internet como canal. Ou,
simplesmente, torcer pela
divulgação boca-a-boca, que,
não raro, é mais eficiente do que
qualquer propaganda.

Por fim, é considerado
primordial para as pequenas
manter um bom relacionamento
com o cliente, tarefa que nem
sempre as grandes corporações
conseguem cumprir, exatamente
por serem grandes.

Sonegadores
e concorrentes
Há muitos provedores de VolP
estabelecidos no exterior que
comercializam o serviço para brasileiros
pela internet. Por não terem
representação no País, essas empresas
não pagam os impostos do Brasil. Além
do desfalque que provocam nos cofres
públicos, elas levam uma sensível
vantagem em relação aos competidores
nacionais, que sofrem com uma carga
tributária de aproximadamente 40% na
venda de VolP.
"É uma concorrência desleal", afirma o
presidente da Hip Telecom, Paulo
Humberg. "Ou esses provedores
internacionais instalam-se aqui ou
será preciso tomar uma atitude para
que não funcionem mais", adverte o
diretor de produtos e serviços da Net,
Mareio Carvalho, "Eles estão em
modelo de pirataria."
"O tema é de grande preocupação para
os Estados. Mas não diria que é algo
desesperador, porque VolP ainda está
restrito a uma fatia pequena da
população", analisa o diretor adjunto da
diretoria executiva de administração
tributária da Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo, Newton Oller. O
assunto é tema de estudo entre
secretários de Fazenda de vários
Estados. Hoje, entre 12% e 13% da
arrecadação de impostos de São Paulo
vêm do setor de telecomunicações.
O problema é um pesadelo para
advogados tributaristas. Como cobrar
ICMS, PIS, Cofins etc. dessas empresas
estrangeiras? Marcos Catão, professor
de direito financeiro e tributário da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e sócio
do escritório Vinhas Advogados, tem
duas sugestões. Uma é aplicar o que
chama de "tributação reversa": cobrar o
imposto junto ao cliente que adquire o
serviço. Segundo a legislação, qualquer
importação de serviço está sujeita a isso.
A tributação reversa pode funcionar
entre clientes corporativos de VolP, mas
não serviria para os usuários
residenciais. Neste caso, Catão propõe
que as administradoras de cartão de
crédito façam o recolhimento dos
impostos, pois é através delas que o
serviço é pago.
Oller sugere outra possibilidade: quando
as chamadas são destinadas a cidades
brasileiras, os impostos poderiam ser
cobrados das operadoras que fornecem
a última milha para os provedores
estrangeiros. Enquanto uma atitude
não é tomada, quem está lá fora
continuará a levar vantagem sobre os
competidores brasileiros.
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Text Box
Fonte: TeleTime, ano 9, n.91, p. 28-30, ago. 2006.




