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TI & TELECOM

TELEFONIA Possíveis fusões e aquisições criam clima de incerteza entre as empresas, que buscam saídas

Mercado de telecom se consolida no Brasil

Já publicamos 1.702 reportagens sobre

TI E TELECOMUNICAÇÕES
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k POSSÍVEL FUSÃO

«A nova operadora
brasileira poderia,
quem sabe,
ultrapassar a receita
da Telefónica, maior
do Brasil»
EDUARDO TUDE
ESPECIALISTA EM TELECOM

Enquanto Oi e Brasil Telecom especulam possível
fusão, dona da Claro quer a TIM e pequenas se
preparam para sobreviver no novo cenário

Depois de divulgado o possível
acordo entre as teles brasilei-
ras, as ações das duas opera-
doras apresentaram um cres-
cimento bem acima do regis-
trado no índice da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Ibovespa).

De acordo com a consultoria
Economatica, até o dia 11 de
abril deste ano, o indicador da
Bolsa de Valores de São Paulo
(Itel), que reúne as ações das
maiores empresas de telecom
do Brasil, registrou uma valo-
rização de 6,7% – 1,2% a mais
que o registrado no Ibovespa.

Para se ter uma idéia da mo-
vimentação que a possível fu-
são das operadoras brasileiras
causou no mercado de ações,
basta observar os números re-
gistrados antes das especula-
ções.

Até o final de março deste
ano, o Itel, apresentava queda
de 4,5%, ao passo que o índice
geral da Bovespa avançava
3,3% em relação ao final do
ano passado.

As ações da TIM e da Claro
também apresentaram cresci-
mento no período em que com-
pras foram anunciadas.

“A alta nas ações é algo co-
mum quando duas empresas
especulam fusões ou aquisi-
ções. Mas é um mercado de
risco não recomendado para
quem não o acompanha de
perto. Ninguém sabe qual será
o destino dessas empresas, te-
mos apenas suposições, algo
ainda perigoso”, alerta Barrio-
nueva.

Ações de teles
se valorizam
na Bovespa

são paulo

O mercado de telecomunicações
brasileiro deve passar por gran-
des transformações assim que as
várias possibilidades de consoli-
dação nosetor deconcretizarem.
Os movimentos das empresas
que atuam no País e a análise do
que tem acontecido no mundo
mostram que o número de em-
presas deve diminuir, a partir de
fusões e aquisições, e o tamanho
das competidoras nesse mercado
dará um salto.

A principal operação no setor,
que tem prendido a atenção de
analistas e administradores, é a
possível fusão das operadoras na-
cionais OI e Brasil Telecom.

As expectativas em relação à
operação são tão grandes que as
ações das empresas dispararam.
Até o governo, de forma ainda
pouco incisiva, se pronunciou so-
bre o assunto. Vários políticos
graduados repetiram o mantra:
“estamos observando; se for pre-
ciso, agiremos”.

Pequenas
Quem também não perdeu ne-
nhuma movimentação dosetor e
manteve a atenção para com as
principais mudanças foram as
pequenas operadoras, como a
GVT e a Telemig.

Para garantir a atuação (mes-
mo que regional, como a da Tele-
mig), tais empresas estão apos-
tando todos os seus investimen-
tos na famosa convergência e
atuação regional forte.

“Ainda é cedo para saber quais

serão as estratégias para se man-
terno mercadose algoacontecer.
Ainda são muitas as possibilida-
des não concretizadas. O que se
vê é que o mercado de telefonia
estáse desacelerando.Asgrandes
crescem de 2% a 6% ao ano. A Te-
lemig aposta nas novas tecnolo-
gias, como a 3G, e em mercados
ainda não explorados aqui em
Minas Gerais, área em que atua-
mos, para nos mantermos no
mercado”, disse Erik Fernandes,
diretor executivo comercial da
Telemig, minutos após voltar de
uma cerimônia que trouxe à em-
presa a possibilidade de explorar
a telefonia em novos municípios
mineiros a partir de uma propos-
ta do governo de levar telefonia a
todas as cidades do estado.

A GVT, que atua nas Regiões
Sul,Centro-Oeste eNorte doPaís,
tambémvê aconvergênciacomo
saída. “A maior parte dos investi-
mentos está voltada aos serviços
de próximageração, comobanda
larga, VoIP e multimídia. Tam-
bém queremoscrescer forada re-
giãooriginal deatuação, masain-
da utilizandoestratégias antigas”,
disse o diretor de Finanças e de
Relações comInvestidores, Karlis
Kruklis.

Disputa entre as gigantes
Enquanto as pequenas operado-
ras lutam para marcar território,
os gigantes que atuam no Brasil,
em especial as empresas estran-
geiras, querem, com fusões ou
compras, estender seu domínio e
partir para a comercialização de

Mudança na móvel
Se as mudanças na telefonia fixa
ainda são incipientes, a possibili-
dade de fusões na telefonia móvel
estãomaisperto deseconcretiza-
rem. Principalmente quando
Carlos Slim, dono da América
Móvil e o segundo empresário
maisricodo mundo(fortunapes-
soalde US$53,1 bilhões,segundo
a revista Forbes), tenta, pela se-
gunda vez, chegar ao comando
da Telecom Itália e “destruir” sua
principal rival, a Telefónica.

Slim fezpropostas paraa com-
pra de 66% da controladora da Te-
lecom Itália, e enfrenta, além da
desistência de sua parceira ame-
ricana AT&AT a campanha feroz
do governo italiano para que o
controleda operadoranão vápa-
ra as mãos de estrangeiros.

Se a compra fosse consolidada,
a nova operadora poderia e mu-
dar o cenário móvel brasileiro,
tornando-se a maior operadora
do Brasil, com participação de
48,9 % de mercado, e de 78% no
total de celulares.

cintia baio
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novos serviços.
Só em 2006, a espanhola Tele-

fónica ea mexicanaAmérica Mó-
vil responderam por 61,5% da re-
ceita de telefonia brasileira de
2006, contabilizando R$ 60,8 bi-
lhões. Já a receita da Oi e da Brasil
Telecom no mesmo período fi-
cou na casa dos R$ 39,3 bilhões.

De acordo com especialistas,
se as duas empresas se unirem,
poderão ultrapassar a receita da
Telefónica (primeira no ranking
de 2006) e até mesmo a América
Móvil.Mas,antes disso,asopera-
doras têm questões a resolver.

“O mercado parece bem oti-
mista em relação à fusão das bra-
sileiras, que conseguiriam, quem
sabe, ultrapassar a receita da Tele-
fónica,que em2006 foide R$36,6
bilhões.Mas épreciso ficaratento
já que tal união não acontecerá
do dia para a noite. Para isso, a le-
gislação tem de ser mudada”, res-
salta Eduardo Tude, consultor de
telecomunicação epresidente do
site Teleco, referindo-se à Lei Ge-

ral das Telecomunicações que
não permite, entre outras coisas,
a fusão de operadoras de telefo-
nia fixa no Brasil.

“O governopode atérepensar a
Lei, fato que já deveria ter ocorri-
do, uma vez que ela foi criada em
uma época em que multimídia e a
convergência eram algo inco-
mum, mas não com um foco tão
direcionado a esse caso específi-
co. Além do mais, se a lei for alte-
rada nada impede que outras em-
presas estrangeiras entrem na
disputa”,completa ArthurBarrio-
nueva, professor especializado
em telecomunicações da Funda-
ção Getúlio Vargas.

A OI precisa ainda passar por
uma reestruturação societária
que a coloque em condições de
expandir a sua áreade atuação e a
Brasil Telecom definir qual será o
destino da parte da empresa que
pertence à Telecom Italia, já que a
operadora egípcia Orascom, que
fez uma oferta pelas ações há al-
gumas semanas.

T E C N O LO G I A

Consultoria avisa que Google
diminui o poder das agências

são paulo // Relatório da Accenture sobre publicidade di-
gital diz que o Google está assumindo o papel das agên-
cias de publicidade. O presidente do Google, Eric Sch-
midt, respondeu que sua empresa não invadirá o territó-
rio das mídias tradicionais.

panoramabrasil

Notas TELEFONIA MÓVEL

Brasil chega a 102 milhões de
celulares no mês de março
Em 12 meses, o crescimento de usuários de
telefonia móvel no País foi de 14,2%, segundo a
Agência Nacional de Telecomunicações

são paulo

A base de celulares no Brasil atin-
giu 102,13 milhões de unidades
em março, avanço dequase 1 mi-
lhão de unidades sobre fevereiro,
de acordo com dados da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel).

Em 12 meses, o crescimento de
usuários de telefonia móvel no
País foi de 14,2%, segundo a agên-
cia.

Para a equipe de análise do
Morgan Stanley, essa será a taxa
de crescimento do mercado bra-
sileiro este ano.

“As empresas de telefonia mó-
vel estão mais preocupadas em
ampliar a receita por usuário e as
margensdoque aumentarabase
de assinantes de forma acelera-
da”, afirmaram os analistas do
Morgan em relatório publicado
ontem.

Ainda conforme o Morgan
Stanley, os dados preliminares
sugerem que a Vivo, joint venture
igualitária entre Portugal Tele-
com e Telefónica, teve adições lí-
quidas de clientes em março, já
que24% dosnovos usuáriosestão
na chamadaBanda Ade telefonia
móvel, faixa em que a operadora
atua.

Participação
A Anatel ainda não divulgou os
dados de participação de merca-
do dasempresas referenteao mês
passado.

No entanto, no mês passado, a
Vivo tinha 28,56% do mercado,

seguida por TIM Brasil, com
25,61%, Claro com 24,06% e Oi
com 13,13%.

Cem milhões
O número de celulares no Brasil
ultrapassou 100milhões noinício
de 2007. A agência aguardava
chegar na casa dos milhões já no
final de 2006.

No ano passado, em dezem-
bro, foram habilitados 3,859 mi-
lhões de celulares, mas o melhor
mês da história da telefonia mó-
vel foi dezembrode 2004, quando
o setor registrou 4,417 milhões
habilitações.
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I N F O R M ÁT I C A

Datasul adquire Próxima
Software e Serviços por r$ 8 mi

são paulo // A Datasul S.A. informou ontem à Comissão
de Valores Mobiliários qeu adquiriu a Próxima Software e
Serviços S.A. O valor da aquisição das ações, de 100% do
capital social total e votante corresponde a R$ 8 milhões
e será pago integralmente com recursos próprios.
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abril. 2007. Serviços, p. B2.




