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Paulo, realizados em parceria
com a Samsung. Em vez de
utilizar as freqüências
homologadas pelo Wimax
Fórum, o serviço utilizaria a
banda de 2,5 GHz, ou seja, a
rede de MMDS da operadora.

Em todas as batalhas há
feridos. E, com as indisposições
não somente com o Ministério
das Comunicações, mas
também com a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), o presidente da
Telefônica no Brasil, Fernando
Xavier Ferreira, foi destituído.

As argumentações são
diversas, mas as conversas de
bastidores apontam como causa
de sua queda o fato de a
operadora não ter conseguido
desenhar uma proposta
convincente para a compra da
Tim. Esse, aliás, pode ser o
direto de esquerda triunfal para
as duas organizações. A
aquisição das operações da
concorrente já demonstra um
claro sinal de que a telefonia
móvel terá muita força nas
estratégias futuras de
qualquer umas das operadoras
e transformaria qualquer
uma delas — Claro ou Vivo -
na maior do País com uma boa
vantagem sobre a segunda.
Juntas, elas controlam mais de
70% dos celulares da América
Latina. E aí o ringue vai mais
parecer luta livre já que nessa
confusão ainda estão a Brasil
Telecom e a Telemar. A
provável venda da Amazônia
Celular e da Telemig Celular

também pode alterar os rumos
do mercado.

Para quase todos os
movimentos, o juiz Anatel
está atento, prestes a separar a
troca de socos, mas também
sendo puxado para não ser
golpeado nas costas pelo
Ministério das Comunicações.
Essa luta ainda vai ter muitos
rounds pela frente.

Consolidação e marco
Toda disputa por mercado é

positiva, especialmente para os
clientes. Em tese é assim que a
coisa funciona. "O que é
desejável, e que infelizmente
não está acontecendo, é que
houvesse mais um ou dois na
disputa", avalia Renato
Guerreiro, ex-presidente da
Anatel e atualmente consultor.

O modelo imaginado entre
1996 e 1997, quando das
privatizações, previa entre três e
cinco grandes operadoras com
ofertas de serviços, competindo
em diversos segmentos.
"Achávamos que pelo
movimento internacional à
época era possível que tivesse
um número nessa faixa. Temos
hoje dois players grandes bem
destacados que estão na disputa.
Seria preciso de pelo menos
mais uma para equilibrar o

mercado. Acho que três é um
número mínimo assimilável
pelo tamanho do setor no
Brasil", diz.

A Telemar, que junto com a
Brasil Telecom poderia fazer
frente aos dois maiores
competidores, continua
envolvida com seus imbróglios
internos. A proposta de
reorganização societária, que
previa a pulverização do capital
da empresa, foi rejeitada pelos
acionistas preferenciais. E essa
estratégia — que transformaria a
operadora em Oi Participações -
tinha exatamente como meta
conter os avanços dos
mexicanos e espanhóis. "O que
impede a consolidação maior é
restrição das regulamentações",
analisa o presidente da Teleco,
Eduardo Tude.

F E V E R E I R O



Guerreiro vai mais além. De
acordo com ele, o Ministério das
Comunicações tem de ser o
responsável por trabalhar o
desenho desse novo modelo do
mercado em forma de política
pública. "Está faltando rumo
para o setor. O papel da Anatel é
implementar. Ela fica perdida,
não existe a política, não existe
o desenho. Isso é uma falta de
rumo que afeta a chegada de
novos investimentos porque
não há segurança para esses
recursos", diz.

Escala, penetração de redes e
poder de mercado significativo

das operadoras de serviços de
telecomunicações devem ser
bem analisados, para que, no
médio e longo prazo não sejam
estimulados no mercado
monopólios naturais de serviços
convergentes. "Sejam os atores
espanhóis, mexicanos, italianos,
portugueses ou brasileiros,
avaliações de ordem regulatória,
societária e concorrencial devem
ser feitas pelas agências
reguladoras, protegendo o
consumidor contra eventuais
abusos de mercado, evitando
monopólios, oligopólios e
concorrência destrutiva", afirma

o ex-ministro das Comunicações
e diretor da Orion Consultores
Associados, Juarez Quadros.

Para ele, dada à dificuldade
da inovação regulatória
antecipar-se à inovação
tecnológica, principalmente no
caso do triple play, e o mercado
relevante de telecomunicações
encontrar-se atendido, é
necessário que sejam
observados princípios que
estimulem competição e
universalização nas áreas
geográficas de concessão dos
serviços, com ampliação para
outras áreas geográficas.

Volta por cima
Depois de passar por um árduo período de reestruturação com a chegada de
Ricardo Knoepfelmacher, a Brasil Telecom finalmente arruma a casa e quer se tornar
também uma potência no mercado de telecomunicações no País

Com um largo sorriso nos
lábios, Ricardo K, como o
presidente da Brasil Telecom
desde setembro de 2005 gosta
de ser chamado, anunciou os
resultados da companhia.
Não poderia ser diferente.
A operadora registrou um lucro
recorde de 470,4 milhões de
reais no ano passado e
reverteu um prejuízo de quase
30 milhões. A receita bruta
atingiu a marca de 15 bilhões
de reais, um aumento de
2,9% em relação a 2005. Esses
números representam o
momento da companhia.

Por Eduardo Vasques

O longo período de silêncio
com a imprensa tinha um
significado. "2006 foi o ano da
completa reestruturação e
conseguimos já capturar os
ganhos desse processo", diz o
executivo, ou segundo ele
"burn the house" (queimar a
casa). E a receita disso não tem
muito segredo: enxugar os
custos em tudo o que fosse
possível e redesenhar a
operação. O projeto levou a
uma queda dos custos
operacionais de 7,4 bilhões de
reais, em 2005, para 6,8 bilhões
de reais no ano passado.

A virada começou com o
Capex (capital expenditure ou
despesas com ativos fixos). A
empresa foi fatiada em várias
categorias e, a cada mês, uma
delas era escolhida para a revisão
e renegociação de todos os
contratos. Antes disso, 86% das
compras eram feitas sem licitação
e com aditivos. Hoje, qualquer
aquisição segue o processo de
leilão reverso.

"Foi realmente um divisor de
águas dentro da organização.
Fizemos um inventário enorme
de todos os processos e como
poderíamos melhorar cada um
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deles", ressalta o presidente da
operadora. Até mesmo projetos
que estavam em andamento
tiveram seus escopos alterados,
com novas sistemáticas e
mudanças de rumos drásticas.

As transformações não
pararam. Houve uma redução
de 50% nos gastos com
comunicação e marketing,
demissão de pouco mais de mil
pessoas, congelamento de
contratações, centralização da
estrutura de call centers, entre
diversas outras iniciativas.

Os efeitos desse recomeço
da Brasil Telecom surpreendem.
A operação móvel - com
3,4 milhões de acessos — deve
apresentar resultados positivos já
no primeiro trimestre deste ano.
Além disso, a área apresentou
queda de mais de 34% na

44 aquisição de clientes e o Arpu
(receita média mensal por
usuário) é de 37 reais. "Celular
tem de dar dinheiro, não
podemos entrar na disputa
somente para ganhar mercado",
diz Ricardo. O iG também vem

apresentando bom desempenho e
contentando os administradores.
Foram oito milhões de visitantes
únicos residenciais, o que
representa um aumento de quase
20%. Com 1,3 milhão de acessos,
a operação de banda larga cresceu
30% em relação ao mesmo
período do ano anterior e
registrou consideráveis 71 reais
de receitas por usuário.

Inteligência para TI
TI é o sistema nervoso

central de uma empresa de
telecomunicações. E dessa
forma que Ricardo K encara
o ambiente de sistemas da
Brasil Telecom. E, por pensar
assim, foi uma das áreas que
mais sofreram com o processo
de reestruturação. Quando
K assumiu a companhia,
havia 490 fornecedores e
230 sistemas diferentes - sendo
63 vitais para o andamento
dos negócios. Agora, são cerca
de 60. E desses, muitos são,
inclusive, novatos dentro
da operadora.

Inclui-se aí a unificação do
sistema de gestão empresarial -
ERP - da gigante alemã SAP de
todas as empresas da holding
Brasil Telecom Participações.
Outro passo certeiro para o
alinhamento da área foi levar
ao comando da tecnologia da
informação um executivo com
perfil e visão de cliente. Dante
Nardelli atuava com o diretor
da filial de Brasília e era,
portanto, cliente interno
da empresa - também um
dos que mais questionavam
os procedimentos da área
de tecnologia.

Nardelli, segundo K, foi o
responsável por determinar
alguns passos básicos:
entendimento do que era
prioritário para TI; criar metas
internas para o departamento,
redução do número de
fornecedores e prestadores de
serviços isolados, e redesenho
da atuação da área de
tecnologia, com ações mais
estratégicas e de planejamento.
A proposta era dar mais

"Queremos ser a melhor empresa
de telecomunicações do País", profetiza
Ricardo K. A frase feita parece solta,
mas está sustentada por um planejamento.
Intitulado Iwo-Jima, contempla uma
série de iniciativas que serão seguidas
à risca pela concessionária, trazendo
ainda mais eficiência operacional. O foco
principal das iniciativas é melhorar a
qualidade dos serviços prestados aos
clientes e tornar a Brasil Telecom uma
empresa realmente cidadã.

A batalha de Iwo-Jima envolveu
japoneses e americanos na
Segunda Guerra Mundial. Os marines
dos Estados Unidos assumiram o
controle do território e do espaço
aéreo da ilha que levava o mesmo
nome. Morreram cerca de sete mil
fuzileiros navais americanos e
21 mil combatentes japoneses.
Ficou marcada pela foto de seis
soldados hasteando a bandeira dos
EUA no monte Suribachi.



inteligência para o
departamento. Por ser agora
vanguardista dentro da
empresa, a TI não só resolve os
problemas operacionais, mas
está voltada a serviços e auxilia
a criação e desenvolvimento de
novos produtos e serviços.

A transição para esse
modelo, mais homogêneo e
integrado, não foi indolor.
O setor contava com 2,4 mil
pedidos de alterações de
sistemas em backlog. "Às
vezes, mesmo em algo que
está funcionado bem, é preciso
começar do zero para
promover as mudanças
necessárias. E isso aconteceu
bastante na área de tecnologia
da informação, já que estava
bastante complicada quando
assumi a operação", conta
Ricardo K.

Futuro
Passado o

turbilhão de
mudanças,
é hora de
começar a
programar o
futuro. Uma das
maiores apostas
da Brasil Telecom

sorriso
no rosto com os
resultados obtidos
a partir de
uma grande
reestruturação

está no projeto de IPTV
(televisão transmitida por meio
do protocolo de internet).
Ao contrário da Telefônica, a
companhia aguarda mudanças
nas regras impostas pela
legislação ao mercado. A
operadora já mantém um
piloto bem-sucedido em fase
pré-comercial com cerca de
300 usuários. "A convergência
é uma tendência internacional.
E essa mudança de
regulamentação será forçada
pela demanda da sociedade, a
resistência é inútil", afirma
Ricardo K. Enquanto a sociedade
ainda não entender muito bem
o que é a convergência, ela
não consegue exigir as
modificações necessárias.
Atualmente, porém, o conceito
começa a ficar mais maduro.

Os esforços também estão
voltados para atuação

na região II, mas
sempre que for

possível e
viável a
companhia
pretende
buscar

parceiros e negócios em escala
nacional. A Brasil Telecom
também está de olho no
Wimax em sua área de
concessão. Afinal, a empresa
acredita que o dinheiro para
investir está nas mãos das
grandes operadoras e não nas
pequenas empresas que
desejam participar do leilão.

As aquisições não estão
descartadas. Com um caixa de
quatro bilhões de reais, é bem
provável que a concessionária
vá às compras. Ricardo K,
entretanto, se recusa a falar
sobre quem seriam os alvos.
Ele também não fala sobre
uma fusão com a Telemar para
a compra da Tim. "No passado
fomos um alvo mais fácil do
que somos hoje. Atualmente,
tendemos mais para
consolidadores", diz. "Estamos
analisando muitas coisas
interessantes, principalmente
ligadas à convergência",
completa. E muitas novidades e
revelações ainda estão por vir.
E só aguardar março, quando a
Brasil Telecom realiza o "Dia
do Investidor". 
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