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Este cliente é meu

Sérgio Damasceno Telefônica e Telmex brigam para oferecer pacotes de
telefone, TV paga e banda larga, em um jogo pelo domínio do mercado

A BARREIRA QUE separava telefonia da
TV paga, internet em banda larga da
telefonia ou celular da televisão aca-
bou. Batizado no setor de telecomuni-
cações de convergência, o desenvolvi-
mento das tecnologias da informação
permitiu que qualquer tipo de con-
teúdo - informações de texto ou áu-
dio, vídeos sob demanda ou em tempo
real, acesso à internet ou a TV - seja
transmitido por qualquer rede de tele-
comunicações, desde os tradicionais
cabos de cobre da telefonia fixa até as
redes sem fio das companhias celula-
res, os cabos da televisão por assina-
tura ou os satélites de DTH.

Por causa da convergência, as ope-
radoras de telecomunicações se dão
conta de que, para criar novas possibi-
lidades de receita, em um mercado em

que um serviço simples como voz ou
TV por assinatura perde valor para
ofertas cada vez mais sofisticadas, preci-
sam controlar essas redes todas. Assim,
além de oferecer serviços de maior va-
lor agregado, também impedem que
seus clientes - principalmente os que
usam banda larga e pagam as contas
mais altas - troquem seus serviços de
telefonia pela oferta da primeira TV a
cabo que aparecer.

Aí está o principal efeito da conver-
gência sobre a vida dos consumidores
de serviços telefônicos: quem diria, há
cinco anos, que haveria alternativa às
operadoras dominantes? No caso das
operadoras que atuam no Brasil, há ou-
tro complicador, em termos econômi-
cos: a empresa de TV por assinatura ou
de celular a fazer novas ofertas para os
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assinantes não será um pequeno grupo
independente. Será, mais provavel-
mente, uma empresa, dominante em
outra região, pronta para avançar sobre
áreas onde as operadoras tradicionais se-
guem dominantes.

E aqui chegamos a um nó impor-
tante do setor: a batalha entre dois gi-
gantes mundiais - Telefônica, da Espa-
nha, e Telmex, do México — pelo
mercado brasileiro e latino-americano
e as disputas entre eles pelo controle de
cada degrau dessa escala: telefonia fixa,
móvel, banda larga e, finalmente, TV
paga. Se as subsidiárias brasileiras da Te-
lefônica e da Telmex já têm os meios
(ou redes, plataformas) por que não
ampliar a oferta de conteúdo e garantir
ainda mais transporte por meio de suas
redes? E o que têm feito ambos os gru-
pos, em consonância com os mercados
europeu e americano.

As armas
A Telefônica conquistou junto à Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
a autorização para operar diretamente o
serviço de TV por assinatura via satélite
(DTH) em todo o Brasil. Sua parceria
com a DTHi (TV paga), fechada no fim
do ano passado, já lhe rendeu mais de
60 mil assinantes no Estado de São

Paulo. Por fim, a Telefônica comprou a
TVA (que opera em microondas, ou
MMDS) no ano passado. Agora está ple-
namente credenciada a operar e vender
serviços convergentes. Além de ser uma
das três principais operadoras dominan-
tes do País, a Telefônica é líder em aces-
sos de banda larga ADSL (via fios de co-
bre) no Brasil , tem operação de
telefonia fixa, móvel e TV por assinatura
(em DTH e MMDS).

A Telmex oferece praticamente o
mesmo portfólio que a Telefônica. A

operadora mexicana detém o controle
da Embratel (fixa), Claro (móvel), NET
(TV paga, que, por sua vez, comprou a
Vivax) e da empresa de satélites Star
One. No âmbito latino-americano, os
dois grupos - Telefônica e Telmex — es-
tão posicionados para se confrontar de
igual para igual.

"Não vejo diferença, em termos de
oferta, com a entrada das operadoras de
telefonia na TV paga", afirma o diretor-
executivo corporativo da Net Serviços,
André Müller Borges. Hoje, a oferta de TV
paga no País está dividida entre três gran-
des empresas - Sky + DirecTV, NET e
TVA, esta última em fase aquisição pela
Telefônica. Cada uma dessas empresas
opera com diferentes plataformas - saté-
lite (ou DTH), cabo e MMDS, respectiva-
mente. As empresas de TV paga do Brasil
fecharam o ano passado com 4,5 mi-
lhões de assinantes. O crescimento das
operadoras fixas, no mesmo período, foi
menor que l %. Ainda assim, a receita ge-
rada por esse número quase inexpressivo
é superior a todo o faturamento da TV
paga. Então, qual é o interesse das opera-
doras por esse mercado?

Na opinião do presidente da Asso-
ciação Brasileira das Prestadoras de Servi-
ços de Telecomunicações Competitivas
(TelComp), Luis Cuza, o objetivo da Te-
lefônica é adquirir todas as plataformas
(como DTH e MMDS) para garantir que
o usuário de banda larga de sua rede de
cobre não migre para essas demais redes.
Para Cuza, as operadoras de TV paga são
uma possibilidade real de competição
para as empresas de telefonia, tanto em
voz quanto em banda larga.

NET
O serviço de voz da NET, o Net Fone,
em nove meses de operação conquistou
quase 200 mil clientes. Isso pode signi-
ficar competição efetiva para a telefonia
fixa convencional. A previsão é de que a
base do NET Fone chegue a quase 500
mil assinantes até o fim deste ano. Tam-
bém a banda larga da NET, oVírtua, tem
quase 750 mil usuários. Para a Telefô-
nica, que tem mais de 2 milhões de
acessos de banda larga via ADSL (o
Speedy) e mais de 12 milhões de assi-
nantes de telefone fixo, a expansão da

A Telefônica oferece TV paga via satélite

NET pode vir a ser, efetivamente, uma
ameaça. Portanto, é natural que a opera-
dora espanhola reforce o seu leque de
serviços com a TV paga e queira sufocar
a concorrência simplesmente adqui-
rindo suas operações.

Partindo dessa suposição, a Associa-
ção Brasileira de TV por Assinatura
(ABTA), que representa a NET e outras
operadoras de TV paga, enviou, no fim
do mês passado, uma medida cautelar
ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cadê) contra a aquisição da
TVA pela Telefônica, argumentando con-
centração de mercado. A TVA, concor-
rente da NET, que opera com a tecnolo-
gia MMDS, detém 5% do mercado
paulista de banda larga (ante 65% da Te-
lefônica e 30% da NET).

Diante disso, a Telefônica se de-
fende. No início de março, o diretor-
geral da Telefônica São Paulo, Stael Prata
Silva Filho, negou a acusação da ABTA
de que a operadora pratica dumping ao
vender pacotes de TV paga em parceria
com a DTHi. "O preço praticado pela
DTHi não é menor do que os de mer-
cado", afirmou Stael. Contudo, em algu-
mas cidades do interior de São Paulo, é
possível contratar a TV paga da Telefô-
nica a R$ 39,00 o pacote, ante o argu-
mento dos concorrentes de que, para
ser cobrado o custo da operação, o ç
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preço mínimo é de R$ 60,00 em média.
Na ocasião, a Telefônica contabilizava 50
mil assinantes de TV paga na região de
Ribeirão Preto (SP). O objetivo é tripli-
car esse número até o fim deste ano. Já a
oferta direta de DTH pela Telefônica po-
derá ocorrer dentro de três meses, por
meio de sua subsidiária A.Telecom.

Telmex
Por trás de todo o conflito em que se em-
brenham principalmente a ABTA e a Tele-
fônica, está a Telmex. A operadora mexi-
cana, cujo proprietário, Carlos Slim, está
entre os cinco homens mais ricos do pla-
neta, tem metas mais do que ambiciosas
no Brasil e na América Latina. A Telmex é
sócia da Globo na NET. Com as redes da
Embratel, a NET começou, depois de sua
compra pela empresa mexicana, a ofere-
cer telefonia por meio do seu serviço de
banda larga. A NET, recentemente, adqui-
riu também a Vivax, que era a segunda
maior operadora de TV paga do País.

Desde que passou a atuar em telefo-
nia de voz, a NET tem demonstrado ver-
dadeiro empenho em fazer frente à tele-
fonia fixa, principalmente junto à
Telefônica, que opera no Estado de São
Paulo. Competição esta que nunca foi rea-
lizada pelas empresas-espelho, criadas
para disputar mercado com as grandes

operadoras de telefonia fixa. No Estado
de São Paulo, a espelho Vésper foi adqui-
rida pela Embratel, assim como na região
da Telemar. A única sobrevivente é a GVT,
que concorre com a Brasil Telecom.
Quando a Embratel fechou o acordo tam-
bém com a NET Serviços, pôde, enfim,
unir a rede Vésper e Embratel e entregar
seu próprio serviço de voz. Com a Vivax,

a NET poderá atuar plenamente em 43
cidades paulistas, que representam 57%
da cobertura da Telefônica, segundo o
Atlas Brasileiro de Telecomunicações. Se-
gundo a publicação, a NET, com a Vivax,
estará presente nas cidades onde se con-
centram 66% dos domicílios A e B da Te-
lefônica. Em todo o Brasil, a NET e aVivax
estão presentes em cidades que somam
51 milhões de habitantes, embora as re-
des de ambas não estejam preparadas para
fazer a oferta do chamado "triple play":
voz, dados e vídeo.

Atualmente, a NET e a ABTA brigam
com a Telefônica tanto pela aquisição da
TVA quanto pela operação de DTH
(própria e em parceria com a DTHi).
Ambas, NET e ABTA, argumentam que a
Telefônica é monopolista em voz (de-
tém 97% do mercado no Estado de São
Paulo) e que pretende fazer o mesmo
com banda larga (65% de market share
mais os 5% daTVA/Ajato) e com a TV
paga (em que já opera com a DTHi; fu-
turamente com a TVA e com sua própria
licença de DTH). Mas a própria NET, ao
adquirir aVivax, passou a controlar 75%
do mercado de TV a cabo e 50% do
mercado de TV paga do Brasil.

Na verdade, a briga de ambas — NET
e Telefônica — se dá em níveis mais altos.
Seus respectivos controladores —Telmex e
Telefônica de Espaíia - têm interesses
concretos de dominar todos os merca-
dos em que atuam. E, se essa busca por
domínios se estende a outros campos não
tocados anteriormente pelas operadoras
de telefonia, como a TV paga, ambas se
esforçarão para não perder a dianteira.

A NET, ao efetivar a fusão com aVi-
vax, transforma-se numa operadora
com quase 2 milhões de assinantes. A
Vivax, segundo o último balanço do
ano passado, tinha 320 mil assinantes
de TV paga e 120 mil usuários de banda



larga. A maior parte de suas operações
está no interior do Estado de São Paulo.
Com sua aquisição, a NET passa a ope-
rar em 78 cidades no Brasil e 43 cida-
des do Estado de São Paulo, o que a co-
loca diretamente em confronto com a
Telefônica. Por isso, a NET, com o
apoio da ABTA, tem brigado direta-
mente com a Telefônica.

Se dois gigantes passam a oferecer os
mesmos serviços, naturalmente, o consu-
midor receberá melhores ofertas. Essa é
uma regra sagrada do mercado. Contudo,
os opositores da entrada da telefonia no
segmento de TV paga acreditam que essas
empresas vêm para destruir mercado. "À
primeira vista, para o consumidor, o
dumping é ótimo", afirma o presidente
da ABTA, Alexandre Annenberg. "Mas,
posteriormente, o dumping acaba com a
competição", diz.

Consumidor
O problema é que a Telefônica tem uma
postura agressiva diante da competição.
A Brasil Telecom e a Oi (antiga Tele-
mar), ambas dominantes em seus mer-
cados, optaram por soluções mais ame-
nas. As duas operadoras fecharam
acordo com a Sky + DirecTV para ofe-
recer conteúdo de TV paga. A Telefô-
nica, ao contrário, preferiu comprar ou
adquirir licenças próprias. Mas a pró-
pria Oi tentou comprar a operadora de
TV a cabo Way TV (de Minas Gerais) e
foi barrada pela Anatel.

Cuza, da TelComp, remete o debate
para um nível mundial: enquanto na Eu-
ropa as operadoras fixas oferecem banda
larga de 10 Mbps a R$ 80, no Brasil, a
oferta é de uma banda de S12 Kbps a exa-
tos R$ 80. A qualidade de serviço (QoS,
no jargão do setor) é baixa. Ainda que o
consumidor assine um serviço de 2
Mbps, na realidade, recebe apenas 10%
garantido pela operadora. Assim, se a
banda assinada é de S12 Kbps, receberá
com QoS apenas 10% disso, o que dá a
mesma banda estreita do acesso discado.
"Não garante nem a qualidade de um ví-
deo", afirma Cuza.

Para Cuza, o verdadeiro embate é
pelo domínio da banda larga. "Nos últi-
mos dois anos, começou a acontecer em
algumas cidades a concorrência alterna-

tiva de voz e de banda larga, especial-
mente através do cabo", diz. A resposta
das concessionárias de telefonia fixa veio
como uma resposta a essa competição,
quando começaram a sentir que a voz po-
deria ser vendida em outras plataformas
além das linhas de cobre convencionais.
"E isso com mais velocidade e preços
mais baixos", afirma Cuza. Até esse mo-
mento - que começa em 1998, com a
privatização das telecomunicações no Bra-
sil e vai até o ano passado —, as operado-
ras de telefonia nunca demonstraram o
menor interesse pela TV paga.

Cuza: a briga é pelos clientes da banda larga

O problema, diz Cuza, é que as ope-
radoras de telefonia não investem na atua-
lização de suas redes. Em muitos países, as
chamadas operadoras "incumbents",
como a BT, na Inglaterra, a Deutsche Tele-
com, na Alemanha, e a France Telecom, na
França, têm investido em redes de fibra
óptica para levar mais qualidade ao con-
sumidor final. No Brasil, a atualização não
passou da digitalização da antiga rede de
cobre, o que se traduziu, para o consumi-
dor final, apenas na oferta dos chamados
"serviços inteligentes" que as operadoras
móveis oferecem desde sempre.

Na comparação com as operadoras
de cabo e com as operações fixas de ou-
tros países, a tendência observada no
Brasil é que as concessionárias não in-

vestem em suas próprias redes para au-
mentar a largura da banda e a qualidade
do serviço, ou QoS. "Do ponto de vista
das políticas públicas, as companhias
não estão interessadas em investir em
suas redes, e sim em comprar e destruir
a concorrência, em vez de desenvolver
as plataformas que já têm", avalia Cuza.

Rede pública
O argumento da TelComp contra a en-
trada da telefonia na TV paga baseia-se na
tese de que a TV paga não é serviço essen-
cial. Portanto, uma concessionária como a
Telefônica, que está atrelada a cumpri-
mento de metas previstas em contrato de
concessão, não tem, necessariamente, que
investir em TV paga para atender o con-
trato. Os contratos de concessão das ope-
radoras fixas Brasil Telecom, Telefônica e
Telemar têm, a partir deste ano, mais 16
anos de vigência. Quando foram renova-
dos, o governo federal não garantiu, por
meio de cláusula, que as empresas inves-
tissem em suas redes.

O que ocorre atualmente é que a
rede de telefonia fixa é ociosa. A teleden-
sidade - penetração da telefonia por 100
habitantes - não aumentou nos últimos
cinco anos. Chegou a diminuir. "Que ga-
rantias existem de que as três teles locais
- Brasil Telecom, Telefônica e Telemar — fa-
rão investimentos para reduzir preços e
melhorar a qualidade?", questiona o pre-
sidente da TelComp.

No ano que vem, a privatização do
Sistema Telebrás completará dez anos.
Há cinco anos, desde 2002, as três ope-
radoras locais podem operar fora de
suas áreas de atuação. Ou seja, a Telefô-
nica poderia concorrer com a Oi e com
a Brasil Telecom e estas poderiam vir a
atuar no Estado de São Paulo. Todas po-
dem fazer isso. No entanto, a não ser
por eventuais atendimentos corporati-
vos, nenhuma dessas operadoras tem
interesse em atacar o mercado da ou-
tra. Em outros países, os governos asse-
guram que as concessionárias de tele-
fonia fixa invistam na rede pública. No
Brasil, até o momento, o que se per-
cebe é um movimento de monopólio
entre dois gigantes estrangeiros que es-
colhem o País como palco de sua
maior batalha.

Text Box
Fonte: Foco, a. 4, n. 50. p. 44-47, 1 abr. 2007.




