
HORA DE REPENSAR O JOGO
Oito anos após a privatização das teles, ainda há muito a ser resolvido. Novos desafios,
como convergência, consolidação e WiMax dividem arena com antigos problemas

ANA PAULA OLIVEIRA

assados oito anos desde a

privatização das teleco-

municações, executivos

do setor se reúnem na Futurecom

- como fizeram nos últimos sete

anos - para debater as tendências

que devem pontuar o ano seguin-

te. Mas, ao contrário do que acon-

teceu nas edições anteriores, o cli-

ma exaltado de competição e di-

vergências deu lugar a um debate

mais racional, que leva em conta

coisas básicas como retorno do in-

vestimento, redução de custos e

foco no desejo do cliente, além de

parcerias que objetivam o uso in-

teligente de recursos.

Na prática, isso significa dizer

que empresas que se achavam in-

tocáveis já admitem suas fraque-

zas enquanto outras, que começa-

ram de forma tímida, estão mos-

trando realmente a que vieram.

Nesse ecossistema existem tam-

bém, é claro, aquelas que estão

num certo"limbo"mercadológico,

tentando achar uma saída para o

beco onde se encontram.

A Telefônica é uma das opera-

doras preocupadas em atender a

demanda por serviços diferencia-

dos com uma estrutura um pouco

mais enxuta de custos. O presi-

dente do grupo no Brasil, Fernan-

do Xavier Ferreira, é um dos que

insistem em ressaltar que a oferta

de serviços convergentes em ban-

da larga é uma necessidade real do

cliente e que as incumbents, mes-

mo já possuindo o acesso à última

milha, têm o direito legítimo de

poder renovar ou ampliar essa in-

fra-estrutura com tecnologias no-

vas e mais baratas.

Esse é o argumento usado por

todas as fixas para exigir acesso ao

leilão das freqüências para Wi-

Max, ainda sem definição quanto

à participação das concessionárias

do STFC."Hoje as incumbents já

competem em serviços avançados

e convergentes com múltiplos

atacantes", afirma Xavier. Para re-

"Por que não dividir os
custos das novas redes?
forçar o argumento de que a par-

ticipação das fixas só iria aumen-

tar a competição, o executivo citou

números do Pyramid Research es-

timando que até 2010 os pacotes

triple play (voz, dados e imagem)

devem crescer entre 12% e 30%

em diversos países.

DE OLHO NOS CUSTOS

Outros números da mesma pes-
quisa do Pyramid usados pelo pre-
sidente da Telefônica revelam que
o investimento para levar banda
larga via WiMax aos subúrbios das
grandes cidades pode ser até 9%
menor do que via tecnologia Digi-
tal Subscriber Line (DSL)."Na área
rural.essa diferença se acentua,

cehegando a ser até 62% menor. Is-
so acaba resultando em benefícios

Ricardo Lima, presidente da Vivo

para o usuário final", defende Xa-
vier. Se conseguir mesmo as licen-
ças WiMax, tudo indica que a Tele-
fônica tentará comercializar servi-
ços de TV em banda larga, supor-
tados pela rede que também con-
tará com Wimax. Mesmo não sen-
do tão surpreendente, vale a pena
acompanhar os movimentos da
operadora para atingir esse objeti-
vo no ano que vem.

Na área móvel, as grandes in-
cógnitas ficam por conta do movi-
mento de consolidação. A Vivo,
ainda em compasso de espera pe-
lo desfecho amigável - ou não - da
sociedade entre Telefônica e Portu-
gal Telecom, começa a perceber
que liderança de mercado sem ren-
tabilidade é um caminho perigoso.
Segundo o presidente Roberto Li-

ma, as operadoras móveis brasilei-
ras são uma das piores em rentabi-
lidade quando comparadas a teles
de outros países.

O executivo afirma que uma
comparação feita com 49 mercados
apontou que a margem de EBITDA
(ganhos antes de impostos, depre-
ciação e amortização) das teles
móveis nacionais atinge em média
15%. AVivo, por sua vez,encerrou
o segundo trimestre deste ano com
margem EBrTDA de 11,8%, queda
de 49,8% em relação ao mesmo
período de 2005. "Essa margem é
insustentável para qualquer negó-
cio que quer se manter em médio
e longo prazo", admite Lima.

E esse cenário só deve ficar mais
desafiador diante da decisão da
operadora de construir uma rede
GSM e consumir mais l bilhão de
reais em infra-estrutura. O que o
presidente da Vivo deixou claro
nesta edição da Futurecom, no en-
tanto, é que não se descarta mais a
possibilidade de dividir essa tarefa
com as outras teles móveis, princi-
palmente quando se fala na ida pa-
ra a terceira geração, cujos custos
tradicionalmente são ainda mais
salgados."Como todas vão precisar
de uma rede WCDMA, na mesma
faixa de freqüência, com cobertura
nacional, por que não dividir os
custos?", ele propõe.

Para selar o pedido de ajuda,
Lima fez uma comparação do se-
tor de telecomunicações com a.
área financeira. "Mesmo sendo
concorrentes acirrados, os bancos
se uniram para entregar a admi-
nistração de suas redes a uma no-
va empresa. Foi dessa parceria que
surgiram aVisanet, em 1994, e a
Redecard, em 1996, duas empre-
sas altamente rentáveis e que não
reduziram em nada a concorrên-
cia naquele setor", exemplifica o
presidente da Vivo.

Essa seria uma saída inteligen-
te, na visão de Lima, para que o se-
tor conseguisse driblar seus custos
fixos e voltasse seus olhos para as



necessidades reais dos clientes.
"No entanto, para conseguirmos
continuar a universalização e se-
guir na oferta de novas tecnologi-
as, é preciso equilibrar nosso fluxo
de caixa. Sem isso, continuaremos
no mesmo compasso", reconhece.

Por incrível que pareça, a hipó-
tese não é totalmente descartada
pela TIM." Separar a infra-estrutu-
ra da oferta de serviços é uma ten-
dência avaliada mundialmente por
várias agências reguladoras e pode
ser a saída para um modelo econô-
mico sustentável", concorda Mario
César Araújo, presidente da TIM
Participações no Brasil.

Ainda sem saber qual será o fu-
turo de sua operação móvel no
País, visto que o grupo italiano con-
trolador da holding já levantou a
hipótese de vender todas as divi-
sões móveis para gerar caixa e qui-
tar dívidas, o presidente daTIM en-
cara os desafios da unidade brasi-
leira de forma bem realista. Fantas-
mas que antes eram exorcizados
pela empresa, como o leilão de ter-
ceira geração e a portabilidade nu-
mérica, são encarados hoje como
um caminho irreversível. "Acho
que a terceira geração é uma deci-
são estratégica de cada operadora.
Mas a agência precisa mostrar to-
do o cenário e não fazer licitações
picadas", diz Araújo. Para ele, se to-
das as empresas conseguirem ver
todo o quadro, com todas as faixas
disponíveis, a decisão fica mais fá-
cil."Por que não fazer uma licitação
única?", sugere.

O direito do usuário de mudar
de operadora e levar consigo seu
número de celular também é en-
carado hoje de forma positiva pe-
lo presidente da TIM."A portabili-

dade é um dos fatores para uma
competição sadia. Mas ainda não
temos um consenso sobre o as-
sunto, pois no Brasil temos opera-
doras só móveis e outras que fa-
zem parte de um grupo maior,
também com telefonia fixa. Cada
um com seu objetivo de negócio",
ele explica. Hoje a empresa acre-
dita que só terá a ganhar com es-
sa nova opção e não tem medo do
pico de churn (perda e conquista
de novos clientes) que deve acon-
tecer logo nos primeiros meses
após a entrada em vigor dessa op-
ção."Acho que o saldo será muito
positivo para a TIM", diz Araújo.

ZONA DE CONFORTO

Aparentemente intocada por toda
essa movimentação, a Claro segue
sua estratégia de conquistar a lide-
rança nacional com rentabilidade,
tendo como suporte toda a escala
e o caixa do grupo mexicano Ame-
rica Móvil. Isso tudo sem contar
com a vantagem de ter como irmãs
na holding do milionário Carlos
Slim as operações da Embratel e da
NET. "Nós não temos nenhuma
restrição financeira. Por isso não
vejo o menor sentido em perder di-
nheiro compartilhando ou até
doando minha infra-estrutura pa-
ra os concorrentes", provoca João
Cox, presidente da Claro no Brasil.

O executivo realmente não tem
do que se queixar. Com dinheiro
para investir na rede e poder de
barganha regional na compra de
aparelhos celulares, o que garante
uma estrutura bem agressiva de
subsídios, a Claro não se preocupa
com as agruras dos vizinhos/Esta-
mos obtendo bons resultados. En-
tão, ao que tudo indica, nossa es-

tratégia está correta", garante Cox.
Ao contrário da TIM, a Claro

não vê vantagens na implementa-
ção da portabilidade numérica. "E
óbivio que se isso está previsto na
lei, deve ser feito. O que eu ques-
tiono é a necessidade de avaliar se
isso é realmente importante e rele-
vante para os usuários brasileiros",
ele questiona, acrescentando que a
portabilidade vai demandar inves-
timentos altíssimos e que prova-
velmente resultará na queda de
qualidade dos serviços. "É lógico

que se uma terceira parte entrar no
processo, que seria essa central
única de dados dos clientes, res-
ponsável pelo roteamento das cha-
madas para cada operadora, as
ligações demorariam mais tempo
para serem completadas", enfatiza.

O poder da convergência tam-
bém não está entre as prioridades
da operadora. "Enquanto estiver-
mos ampliando nossa base com o
mesmo ritmo apresentado nos úl-
timos meses, não vejo motivo para
gastar esforços em busca dos clien-

Lupa do mercado
O ritmo da movimentação causada pela possi-
bilidade de compra e venda de algumas em-
presas não era exatamente o que mercado de
telecomunicações esperava. "Apesar de
conhecer a dívida da Telecom Itália, não es-
perávamos o anúncio de venda da TIM, até
mesmo porque ela é a filha bonita da empresa,
conhecida como 'a moça para casar'", avalia a
analista de telecomunicações do Gartner, Elia
San Miguel. Concorrentes naturais, Vivo e
Claro, segundo Elia, prometem uma disputa
acirrada pela casadoira. "Não acredito que a
America Móvil participe da concorrência, mas

não descarto a possibilidade. O fato é que ain-
da há muita água para correr e a competição é
sempre salutar", afirma.

Em relação à TV Digital, a analista diz que
mesmo depois da decisão pelo padrão
japonês, ela não acredita que a oferta de
serviços deva acontecer antes do segundo se-
mestre de 2007. "O problema está na
definição do modelo de negócio. Enquanto is-
so não acontece, não há como as empresas se
prepararem. Normalmente a migração com-
pleta leva entre cinco e dez anos", projeta. Se-
gundo o assessor jurídico do Ministério das

Comunicações, Marcelo Bechara, o lançamen-
to comercial da TV digital no Brasil deverá
acontecer em dezembro de 2007.

Entre os destaques para o próximo ano,
persistem as tecnologias de voz sobre IP, IPTV
e TV sob demanda via protocolo internet. "Pelo
menos uma operadora oferecerá já no próximo
ano esse serviço", acredita Elia. Outra tendên-
cia, mas que ainda vive rodeada de incertezas,
é a TV móvel. "As empresas estão tentando
descobrir se os consumidores vão mesmo
assistir à televisão no celular e isso só será
definido em 2007", conclui a analista.

tes da NET, por exemplo. Quando
isso fizer sentido, será feito, mas
esse momento ainda não chegou",
arremata o executivo.

Rara a Intelig Telecom, cuja tra-
jetória está nitidamente amarrada
neste cenário, já que não conta
com a última milha e muito menos
com uma operação móvel que pos-
sa sustentar uma oferta conver-
gente, o momento é realmente de
reflexão. "Acredito que chegamos
na hora de discutir o modelo nem
só pelo momento de negócios das
empresas, mas pela própria de-
manda do consumidor, que quer
mais opções. O Skype é a maior
prova disso", acredita Alexandre
Oliveira, diretor de marketing e
produtos da espelho.

Com a chegada de novos no-
mes ao setor, Oliveira admite que a
estratégia da operadora em 2007
passa pela parceria com uma em-
presa que não tenha atuação local,
por exemplo."Desde que começa-
mos no Brasil nosso principal ob-
jetivo era estimular a competição.
Agora, com a convergência, essa
meta não só continua na pauta co-
mo ganha novas possibilidades de
acontecer", espera o diretor.

Mesmo que alguns ainda fin-
jam não enxergar, o ritmo de evo-
lução no setor se acelera a cada dia.
E, ao que tudo indica, o ano de
2007 apresenta todas as premissas
para que este cenário mude de for-
ma radical. "A convergência é um
processo global, inevitável e que o
cliente também quer. Estamos em
um momento de ruptura e esse é
um panorama que temos de olhar
e admitir. Quem não perceber isso
agora vai perder o valor que tem
nas mãos", analisa o presidente da
TIM, acrescentando que tanto os
órgãos reguladores quanto as ope-
radoras precisam sentar e definir
um modelo onde todos possam
ganhar."As receitas não virão mais
na forma tradicional. Precisamos
desenhar novas operações, fechar
acordos para distribuir o novo
conteúdo e ainda atuar num cená-
rio de muita consolidação. Esses
são os grandes desafios que preci-
sarão ser superados em 2007",
conclui Araújo. Só a próxima Futu-
recom poderá dizer o quanto dis-
so tudo será verdade.
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