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CENTRO DE CONTROLE EM SP:
Pequena queda da base fixa e alta
exponenclal dos serviços Speedy

um lucro de R$ 2,8 bilhões. Os inves-
timentos previsto* até 2010 são
de R$ 15 bilhões. E, na TV por assi-
natura, a Telefônica colocou na
praça uma política comercial arra-
sa-quarteiráo. "Queremos democra-
tizar o entretenimento e vamos conse-
guir porque sabemos vender para as
classes C e D", garante Valente.

No manual de guerra da Telefônica,
a palavra de ordem é convergência.
Valente já não define sua empresa
como uma simples prestadora de tele-
fonia. "O que nós oferecemos é uma
oferta integrada de serviços", diz ele.
E, cada vez mais, a idéia é vender pa-

cotes completos. Onde chega o telefo-
ne, vSo juntos a banda larga do
Speedy, a TV por assinatura e outros
serviços digitais, como o Detecta. A
inspiração comercial veio de um lugar
inusitado: ofast-food. "Nossa lógica é a
do Combo", diz Valente. "Vendidos se-
parados, o refrigerante, a batatinha e
o sanduíche são caros; juntos, fica tudo
mais em conta". Depois da parceria
comercial com a T VA, a Telefônica
tem oferecido os seus pacotes de TV
por assinatura por R$ 40,00 mensais -
valor bem abaixo da concorrência.
Além disso, Valente buscou um outro
conceito para motivar seus vendedo-
res. Trata-se de one-stop shopping.
Em outras palavras, isso significa con-
vencer o cliente a comprar tudo numa

mesma loja - a da Telefônica, é claro.
"Além de economia, as pessoas que-
rem conveniência e, quanto menos
contas tiverem a pagar, melhor".

Os resultados desse novo estilo da
Telefônica têm aparecido nos balanços.
No ano passado, assim como ocorreu
com todas as empresas de telefonia
fixa no mundo, o número de assinantes
diminuiu. Á base de clientes fixos da
companhia foi reduzida de 12,4 milhões

Convergem
para 12,3 milhões - uma perda modes-
ta. No entanto, o crescimento dos
serviços de banda larga vem sen-
do exponencial. Foi de 33% em
2006 e Já há mais de 1,6 milhão de
clientes Speedy, o que representa
um terço do total nacional. "A den-
sidade da banda larga no Brasil é de
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10% das residências e deve crescer
muito em 2007", aponta Pedro Ritter,
presidente da filial brasileira da Cisco
que, na semana passada, divulgou um
barômetro da internet de alta veloci-
dade no País. Na Telefônica, esse seg-
mento receberá grande parte dos in-
vestimentos de R$ 15 bilhões que fo-
ram anunciados para o Brasil até 2010,
pelo presidente mundial César Alierta.

De Madri, sede mundial da compa-

cia é o novo mantra
nhia, Alierta também vem movendo
peças que podem ajudar a definir o fu-
turo das telecomunicações no Brasil.
Hoje, duas grandes alternativas estão
sendo estudadas pela Telefônica. Uma
delas é a Vivo, onde os espanhóis já
têm 50% do capital, dividindo o contro-
le com a Portugal Telecom (PT). A ou-
tra é a TIM, cujos ativos no Brasil, se-
gundo se especula, podem ser vendi-
dos. No plano Vivo, o dia D é a sexta-
feira 9, quando se realiza em Lisboa
uma assembléia de acionistas da PT.
Se eles aceitarem uma oferta de com-
pra feita pelo grupo Sonae, os 50% que
os portugueses detêm na operadora de
celulares serão vendidos - neste caso,
a Telefônica é a compradora natural.
Caso isso não dê certo, Alierta tem um

plano B. Ele estuda comprar uma par-
ticipação minoritária da holding Olím-
pia, que controla a Telecom Itália, des-
de que ganhe, com isso, direito de pre-
ferência na disputa pela compra da
TIM. "Todas as alternativas estão sen-
do estudadas", admite Valente.

No capitulo das fusões, o olhar
de Valente faz diferença. Ele tra-
balhou ao lado do ex-ministro Sér-
gio Motta, no desenho da Lei Geral
de Telecomunicações (LGT), e che-
gou à Anatel, a agência reguladora
do setor, ainda em 1997, ano de
sua criação. Ficou até 2004, tendo
presidido a agência, durante um curto
período, no governo Lula. Quando a
LGT foi desenhada, foram criadas vá-
rias salvaguardas para impedir a con-

DINHEIRO - Há impedimentos legais ?
VALENTE - Não. O que existe, no nosso
caso, é uma parceria. E o concorrente, que
é a NET, tem a Telmex como acionista e
vende o serviço junto com o Wrtua.

DINHEIRO - Muitas empresas reclamam
da dificuldade para distribuir conteúdo da
Globosat, como o SporTV. Isso procede?
VALENTE - Quem tem conteúdo deve
valorizar seu produto. Mas é também im-
portante ampliar a distribuição.

DINHEIRO - A Telefônica perdeu assinan-
tes fixos. Por que isso ocorreu?
VALENTE - Isso aconteceu com todas as
empresa do setor em função da mudança
tecnológica e da competição com os celu-

lares. Mas essa queda foi mais do que
compensada pela expansão do Speedy. O
futuro, não distante, nos trará velocidades
muito maiores. Outro dia, fui à casa de
um amigo, que controlou toda a música
ambiente pelo computador. Da próxima
vez, é possível que eíe faça a mesma coi-
sa com vídeos. A banda larga está mudan-
do a relação das pessoas com a televisão.
É hoje a forma de conexão dos jovens
com o mundo e com a informação.

DINHEIRO - A Telefônica estuda comprar
Vivo ou TIM. Como isso mudará o setor?
VALENTE - Todas as alternativas que es-
tão na mesa vêm sendo estudadas. £ hoje
há uma tendência ciara de consolidação
do setor, que é intensivo em capital. Nos

centração de mercado. Mas hoje há
uma tendência irreversível nessa dire-
ção. "Nosso setor é intensivo em capi-
tal", diz o presidente da Telefônica. Dis-
cretamente, ele vem tentando influir
no desenho de um novo marco legal
para o setor. E esse seu estilo suave
ajudou a superar a polêmica em torno
da TV por assinatura. Antes de Valen-
te, a Telefônica confrontava as autori-
dades e tentava, a qualquer custo, as-
sumir a gestão da TVA. Depois da sua
chegada, optou-se por uma parceria co-
mercial até que a legislação fique mais
clara. "A tecnologia anda na frente da
lei", diz um assessor do ministro Hélio
Costa. "E a entrada da Telefônica nes-
se setor foi importante porque acabou
obrigando o governo a se mexer". Es-
pera-se, para as próximas semanas,
uma nova lei que regule a questão da
convergência. E isso se deve, em gran-
de parte, ao carioca Valente. 

Estados Unidos, por exempío, aquela
AT&T que foi fragmentada lá atrás vol-
tou a ser a maior empresa de telecom
do mundo. £ a Verizon, que nasceu da
AT&T, é também uma das maiores.

DINHEIRO - Durante muitos anos, o
sr. atuou como regulador do mercado.
Qual é hoje, estando do outro lado do
balcão, sua visão sobre a Anatel?
VALENTE - A Anatel sempre tentou
criar as condições para que os investi-
mentos privados acontecessem e os re-
sultados estão aí. Em relação a hoje,
eu diria que é preciso que exista har-
monia entre a agência e o Ministério
das Comunicações. E acho que o gover-
no trabalha para que isso aconteça.
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