
Telecomunicações

Mu itos alvos na
alça de mira
A Telefônica busca aprimorar seu nível de convergência com áreas
como telefonia móvel, TV paga e banda larga da internet

por Heloísa Magalhães

Ocenário é de aumento da competição
e declínio no número de adeptos na
telefonia fixa, principal fonte de receita.
Mas a espanhola Telefônica de São Paulo

vem driblando a tendência, ampliando seu leque
de serviços. Com a vantagem de estar apenas em
São Paulo - estado com o maior poder aquisitivo
do país -, a empresa, que nos últimos anos vem
mostrando boas margens de lucro sobre a receita
líquida, em 2006 apresentou um Ebitda (lucro an-
tes de juros, impostos, depreciação e amortização)
de R$ 6,8 bilhões, resultado 4,3% superior ao re-
gistrado em 2005, segundo o ranking Valor 1000.
A base cativa de clientes é grande, mas a telefonia
fixa (que em 2006 respondeu pela maior parte
dos R$ 14,2 bilhões de faturamento) dá mostras
de estagnação - e até declínio - de 2001 para
cá. Nos últimos anos oscilou entre 12 milhões
e 12,5 milhões de assinantes. Em 2006 fechou
o ano com 12,1 milhões de linhas em serviço.
Uma bela perspectiva para a Telefônica seria po-
der usar plenamente as sinergias com a Vivo, na
telefonia celular, a exemplo do que fazem con-
correntes como a Brasil Telecom e a Oi. Não é por
acaso que o grupo espanhol, que responde por
50% do controle da Vivo, quer comprar a outra
metade, que pertence à Portugal Telecom (PT).
Esta, no entanto, reluta em fechar negócio.

Antônio Carlos Valente, que assumiu o co-
mando da Telefônica no Brasil em janeiro de
2007, pondera que a companhia atua, antes de
tudo, na área de telecomunicações fixas. "Ou seja,
o nível de convergência a que podemos aspirar
estará sempre limitado por essa condição", diz. A
seu ver, o futuro da empresa passa pelas ofertas
de serviços envolvendo a própria telefonia fixa,

banda larga da internet, entretenimento e TV por
assinatura. "Nossa busca por inovação - seja em
produtos, seja em serviços e ofertas comerciais
- será incessante."

De fato, a TV já é um novo foco da Telefônica.
A empresa enfrenta barreiras e não foi à toa que
o então presidente do grupo, Fernando Xavier
Ferreira, partiu em 2006 para o embate público,
reagindo às interpretações das normas do setor
que limitam a entrada das concessionárias de
telefonia na TV a cabo. Especialmente as que
tenham controle estrangeiro.

Cauteloso, o novo presidente diz estar aberto
a contribuir para que o processo de convergên-
cia possa ser aprimorado e se declara disposto
a fazer só o que a legislação permita, "mesmo
que a empresa tenha capacidade para oferecer
mais", como enfatiza.

Um sinal positivo para a Telefônica foi a
aprovação pela Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), em julho de 2007, da compra
pela empresa de participação societária na TVA,
do grupo Abril. A aquisição inclui canais de
transmissão por microondas na Região Sul e de
TV a cabo em São Paulo.

Mas houve outras parcerias. Uma delas
foi com a DTHi, ainda que a licença da Anatel
tenha demorado um ano. Com isso, a empresa
poderá agora prestar serviço de transmissão de
W por satélite DTH (abreviatura do termo inglês
"Direct to Home", ou seja, direto para casa).
Valente afirma que a estratégia do grupo é ampla.
Quer chegar a todas as classes sociais. "Mesmo
as mais baixas, aproveitando um momento em
que a economia brasileira se recupera", diz. Nessa
linha, a Telefônica criou um serviço em que o





usuário do telefone fixo pode planejar os gas-
tos de acordo com seu perfil - os chamados
planos alternativos.

Outro foco vem sendo a oferta de novos
serviços para o cliente que deseja maior
velocidade de transmissão da banda lar-
ga da internet. No caso da banda larga
convencional, a Telefônica já contava com
1,6 milhão de clientes no fim de 2006,
ou 33,1% a mais do que em dezembro de
2005. Segundo Valente, a empresa oferece
o serviço em cerca de 410 dos 640 muni-
cípios paulistas. Nos que ainda não foram
atingidos estão apenas 8% da população
do estado. "Mas vamos estender nosso
serviço a toda nossa área de concessão."
Em 2006, a Telefônica de São Paulo investiu
cerca de R$ 1,7 bilhão. Além da moderniza-
ção da infra-estrutura de rede e dos serviços,
as aplicações foram também direcionadas
para programas de inovação tecnológica,
recursos humanos e satisfação do cliente.
Em inovação tecnológica propriamente dita, o
grupo Telefônica investiu globalmente R$ 2,1
bilhões em 2006 - 4,3% a mais do que no ano

Pontuação obtida pelas empresas
nos oito critérios

1 Telefônica São Paulo 71

2 Telemig Celular 51

3 Telemar 50

4 Autotrac 46

5 StarOne 42

6 Oi 40

7 Brasil Telecom 36

8 Claro 34

9 TIM Nordeste 25

10 Claro-Americel 23

Média das 10 primeiras 42

Um dos focos tem sido
a oferta de serviços
para clientes que
querem mais velocidade
na banda larga

anterior. O Brasil é o segundo país nesse tipo
de investimento, com 18,3% do total.

Para aumentar a satisfação dos clientes, a
empresa criou mais de 2 mil postos no call cen-
ter. Desde 2005, realiza pesquisas nesse senti-
do. Na primeira, 51% dos usuários disseram
estar satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Em
2006, o percentual subiu para 57%. No segmen-
to empresarial, o nível de satisfação foi ainda
maior: 77% em 2005 e 85% no ano seguinte.
Ao lado disso, são desenvolvidos programas
para estimular os empregados a contribuírem
na obtenção de receitas adicionais às previs-
tas no orçamento. Ao longo de 2006 foram
inscritos 286 projetos, mobilizando mais de
1,6 mil funcionários (cerca de 20% do total).
Desses, 76 geraram mais de R$ 300 milhões
em receitas, contribuindo para a melhoria
do indicador Ebitda. As ações que geram
resultados acima de R$ 500 mil por ano são
convertidas em prêmios para os empregados.
Em 2006, foram premiados mais de 400 fun-
cionários, em 55 programas. A recompensa
vai desde iPods até seis salários para os inte-
grantes dos projetos. i
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