
O poder dos números
Portabilidade e CSP fortalecem os consumidores. Mas os planos são confusos,
as teles não promovem seus códigos em outras regiões e faltam serviços.

esde a privatização do setor
de telecomunicações, há
dez anos, novos serviços e
regras têm sido criados
para disciplinar o mercado,

aumentar a competição e os ganhos das
empresas. Tudo isto, claro, para servir o
consumidor. Como tarefas tediosas ou
difíceis que alguém sempre empurra
para frente, na tentativa de evitá-las,
alguns itens quase se perderam na linha
do tempo por causa de tantos adiamen-
tos, como a portabilidade numérica,
recém-implantada; o unbundling, que
ainda não é considerado satisfatório para
quem precisa das redes do terceiros; o
WiMAX, cujo leilão ficou para 2009; as
operadoras móveis virtuais (MVNOsJ,
entre outros. A crença ó de que cada vez
que um desses serviços é implantado ha
uma quebra de paradigma. Será mesmo?
Quem ganhou com a implantação do
Código de Seleção de Prestadora (CSP)
em 2003? O consumidor saiu fortalecido
desse processo e ocorrerá o mesmo com
a portabilidade agora?

Na guerra dos números o usuário
comum fica, na verdade, é confuso. O
número do CSP lhe dá poder de escolha.
Mas são tantas as opções de tarifas, com
diversos horários diferenciados, que falta
tempo c, para muitos consumidores, até
meios para escolher. A portabilidade, por
sua vez, permite que rompa o casamento
com uma operadora que não o atende
satisfatoriamente para tentar a sorte com
outra, levando o número consigo.

A implantação do CSP foi um marco
importante na história das telecomunica-
ções no País. Mas a maioria
das teles não tem interesse em
divulgar seu CSP fora de sua
área de atuação. A competição
no serviço também seguiu por
um caminho que dá vantagem
à inumbent de telefonia fixa
de cada região, com esmaga-
dora participação no market
share, restando às demais
concorrentes uma pequena
fatia de mercado.

Neste ano, por exemplo, os minutos
tarifados na longa distância nacional
(LDN) garantiram à Oi 51,42% de parti-
cipação em sua região; a Brasil Telecom
ficou com 72,14% em seu território; e a
Telefônica cravou 64,39% no Estado de
São Paulo. Ou seja, continua vencendo o
time da casa, A exceção é por conta da
Embratel, que na era estatal detinha o

monopólio da longa distância,
mas em 2008 deteve 27% no
campo da Oi; 13,9% no da
BrT; c 20,9% no mercado pau-

lista. As demais competidoras consegui-
ram apenas um dígito do bolo total.
Destaque para a TIM, que na área da Oi
cravou 13,5% e nas outras, em torno de
6% em cada uma.

Na longa distância internacional a
Embratel conseguiu preservar a maioria
absoluta, com mais de 60% nas regiões I
e II e 48% na III. Nesta última área, tem
de ficar de olho na Telefônica, com quase
40%, enquanto as outras incumbents de

telefonia fixa também têm participa-
ções significativas em suas áreas: Oi,

28% e BrT, 25,7%.
Para Luiz Cuza, presidente da

TelComp - entidade que repre-
senta as operadoras competiti-
vas -, a participação de cada
operadora deveria ser localiza-
da e divulgada pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), pois se o cálculo for
nacional cria a ilusão de que

existe concorrência. "Pedimos
dados em nível municipal não só de

LD, porque só assim o novo investidor
poderá avaliar. Como a Anatel nunca fez
planejamento estratégico, não existe
quem faça isto." Mas Cuza acredita que
agora a agência analisa o assunto com
seriedade e negocia com o IBGE para
analisar os dados.

Embora considere também a porta-
bilidade como outro marco importante,
Cuza acredita que isto dará poder limi-
tado ao consumidor, especialmente o
residencial. Para dar certo, mesmo,
opina que falta a desagregação de redes,
o que daria às entrantes condição de
competir: "Se a Oi, que tem R$ 15
bilhões para investir, não vai para a
área residencial (em São Paulo), imagi-
ne uma nova companhia."

Estimativa, não-
científica da TelComp
indica que 85% das
residências brasilei-
ras não poderão des-
frutar da portabilida-
de porque são casas,
escritórios com pou-
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cas linhas, onde não existe incentivo
econômico para alguém ir lá instalar
cabo ou microonda. Por isto, para esses
casos poder mudar de operadora e levar
o número do telefone será um "quase
direito, quase beneficio - o dono do
número é o consumidor, mas não pode
fazer muito sobre isto, não consegue
exercer a independência."

Espelhos trincados
Criada para ser espelho da BrT, a

GVT viu uma grande oportunidade de
praticar o código 25 com clientes de
outras operadoras. Mas logo descobriu
que não seria, tão fácil. Além da compe-
tição de preços, o que reduziu as mar-
gens de lucros, proliferou a diversifica-
ção de ofertas e pacotes. Prevaleceu a
criação de planos adequados ao perfil
do cliente em detrimento da guerra de
tarifas. Os esforços de marketing se
desvincularam da longa distância e o
fortalecimento da voz sobre IP criou
um forte concorrente.

Ricardo Sanfelice, gerente de marke-
ting de produtos da GVT, admite que o
volume de ligações com o código da
empresa é baixo porque não se incenti-
va. Dentro de sua base, entretanto, tem
várias campanhas, o que garantiu 84,8%
dos clientes usando o 25 no segundo tri-
mestre deste ano.

A saída para a GVT foi basear sua
expansão em estudos de demanda e se
concentrar nos segmentos de pequenas e
médias empresas (PME), além de consu-
midores residenciais das classes A/B.
Seu plano de expansão para novas áreas
é calcado em estrutura própria.

Outra espelho que lutou durante anos
para se firmar foi a Intelig, criada para
competir justamente na longa distância
com a Embratel. A demora em regula-
mentar o unbundling foi quase fatal para
a empresa, que ficou anos à venda.

"Brigamos forte, mas quando entra-
ram mais concorrentes ficou uma confu-
são para o consumidor. Muitos acham
que a ligação sai mais barata se usarem
o código da própria operadora; outros
pensam que só podem usar o código da
sua. operadora fixa. Há pouco interesse
em esclarecer", reclama o vice-presi-
dente de marketing e vendas da Intelig,
Alexandre Torres. "O consumidor vive
caindo na pegadinha do pacote de 200
minutos. O minuto excedente é tão caro
que compensaria o uso de outro CSP."
Indagado por que sua empresa não faz
uma campanha de esclarecimento, o<
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executivo respondeu que este papel
seria da Anatel.

Agora sob controle do grupo Docas, a
Intelig mudou radicalmente sua estraté-
gia. O segmento corporativo representa
80% de sua receita e o residencial, 20%.
Os investimentos serão retomados (os
valores ainda não foram definidos), bem
como o interesse na área residencial,
pois com WiMAX a empresa poderá che-
gar mais facilmente à última milha. Já
implantou algumas estações radiobase
com essa tecnologia, usando freqüências
abertas, mas ainda espera o leilão de
faixas que está previsto para 2009, quan-
do pretende adquirir licenças. A rede de
fibras ópticas também tem crescido.

Apesar das reclamações sobre as
ações dos competidores e a falta de
fiscalização da Anatcl, Torres disse que
é preciso continuar a lutar. Queixou-se
da tarifa de interconexão, extrema-
mente alta: "Muitas vezes pagamos a
VU-M (tarifa de uso da rede móvel)
acima do que o usuário paga para a
operadora móvel. Não temos como
vender por menos do que compramos.
O preço não é competitivo." A conclu-
são do executivo é de que ainda existe
um longo caminho a percorrer e que
com as conquistas o consumidor pare-
ce ter atingido a maiorídade, mas não
sabe o que fazer com ela.

VoIP
O padrão de voz sobre IP ó a ferra-

menta de algumas empresas que tam-
bém lutam para conquistar um lugar ao
sol. É o caso da Transit Telecom, nascida
como espelhinho e que concorre com seu
código 17 nas principais capitais c cida-
des de todo o País. Como também lançou
mão do uso do pacotes, a empresa
encontrou um jeito de cativar o consumi-
dor e não confundi-lo. Neste sentido,
oferece para as PMEs a instalação dos
chamados fidelizadores no PABX, para
discagem automática do 17, sem que o
usuário tenha que escolher um CSP. "Em
muitas empresas o dono usa o 17 que é
mais barato, mas os funcionários não se
lembram de teclar", justifica Jorge
Noboru Nakamura, vice-presidente
comercial da Transit.

Outro recurso da empre-
sa, cuja carteira é composta
por 99% de clientes corpora-
tivos, é a instalação de sof-
twares programadores de
rotas, que permitem menor

custo para uma ligação. A Transit banca
o custo da programação em troca do
fluxo do tráfego - a longa distância repre-
senta 60% de sua rede.

Com jeito de empresa pequena, a Net
é como a caçula da família que tem
irmãos grandes e briguentos. No mesmo
grupo da Telmex, Embratel e Claro, a Net
saiu da condição de monoproduto em TV
por assinatura para oferecer multisservi-
ços, com acesso à internet em banda
larga e telefonia. Como a Embratol tem
licença de STFC (telefonia fixa comuta-
da), a Net faz o compartilhamento da
rede por meio de um contrato. De 60% a
70% de seus clientes de TV paga aderi-
ram à banda larga, e destes, 60% contra-
taram o Net Fone.

"Primeiro conquistamos o cliente e
depois o educamos. As incumbnnts
aumentaram a tarifa em agosto; nós,
não", diz o vice-presidente executivo de
marketing e vendas da Net, Eduardo
Aspesi. "Todo o tráfego está despencan-
do; o nosso está subindo." Em
agosto último, o tráfego fixo-
fixo on net subiu 60% em rela-
ção a igual período de 2007. O
tráfego de longa, distância fixo-
fixo cresceu 31%. O executivo
aponta como vantagem o dife-
rencial de oferecer chamadas
dentro da rede sem cobrança
para isto. E mesmo as ligações
para fora da rede são mais

baratas, garante ele. "Não cobramos
assinatura e tem uma franquia que podo
ser usada para qualquer destino - móvel
ou fixo", diz Aspesi.

À medida que o preço da longa dis-
tância foi caindo, cresceu o tráfego de
minutos. Como está presente em apenas
79 cidades, a Net ficou em desvantagem
em relação à concorrência, caso similar
ao da GVT, e ainda não pôde desfrutar
muito desse aquecimento. E mais: nas
localidades onde tem presença o preço
da banda larga baixou fortemente, nas
demais, não, reclama Aspesi. A ausência
dos competidores não passou desperce-
bida. O diretor de desenvolvimento de
negócios residenciais da Telefônica,
Mareio Fabris, reclama que sua empresa
está em todo o Estado de São Paulo, mas
os concorrentes não, e provoca, dizendo
que a competição seria saudável para os
consumidores. A própria Telefônica se
restringiu à sua região, mas Fabris argu-
menta que eventualmente a tele poderá
extrapolar as fronteiras do Estado, talvez
em parceria com a TVA.

Agora, entretanto, Aspesi está confian-
te de que o crescimento daqui para frente
será da Net, inclusive na longa distância,
cujos números não revela. A portabilidade
contará em seu favor, enquanto aumenta
o poder do usuário. "Temos a melhor
relação entre entrantes e saintes: para
cada cliente de telefonia que sai entram
dez", diz ele. Quando o sistema de todas
as teles estiver plenamente estável a Net
deverá empenhar-se fortemente na con-
quista de clientes dos concorrentes.

Briga de gigantes
Se a portabilidade fortalece o usuá-

rio, imagine o que acontece com a
empresa que dependia deste serviço

para convencer o cliente a
migrar para sua rede. Embora
detivesse o monopólio da
longa distância, após a priva-
tização a Embratel se viu acu-
ada pelos competidores e sem
argumento para convencer os
usuários corporativos a
mudar o número e migrar
para sua base. Criou, então,
um artifício que transformava
o prefixo do cliente em 2121,
mantendo o final da numera-
ção. Deu certo, mas a aceita-
ção não era geral. Com a por-
tabilidade, o processo fica
mais fácil. "Acabou o 2121,
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felizmente. Foi um marco
legal", desabafou o diretor
executivo da Embratel,
Maurício Vcrgani.

A estratégia da empresa
continua com foco no Livre (a
telefonia fixa herdada da
Vésper), Net Fone e Embratel
PME. Por causa de sua atua-
ção em nível nacional, con-
corre com a incumbent do
cada região. "O CSP é muito
importante para nós em todos os seg-
mentos. Temos o trabalho de capacitar
nosso backbone para ter o serviço dis-
ponível. Precisamos também tor a rede
disponível para fazer a chamada, senão
o cliente usará outra alternativa. É um
trabalho constante de monitoramento
remoto", explica Vergani.

O executivo reconhece que a grande
variedade de planos e tarifas diferencia-
das por horário/dia confundem os consu-
midores. "Temos procurado acabar com

variações de economia por
dia/horário. Assim, o consu-
midor pode ter certeza de que
está economizando. Já está
comprovada a redução de no

mínimo 30% da conta da PME com a
telefonia fixa em tudo (local, longa dis-
tância e internet em banda larga). O
usuário tem comparado." acredita ele.

Obviamente em menor proporção
em relação à Intelig, a Embratel tam-
bém sofreu com a competição, pois
passou a competir diretamente com as
fixas e móveis como entrante. Após
transpor os obstáculos ainda reclama
em relação ao unbundling, que ainda
não existo de fato. O trabalho da empre-

sa tem sido com o Livre e parceria com
a Net para ganhar capilaridade e com-
petir. "Existe hoje uma diferença de
quem domina o acesso à última milha o
quem tem que fazer o investimento.
Sem dúvida temos um modelo quo cada
vez mais privilegia a competição. E
quem não entender o que o cliento pre-
cisa perderá o jogo", adverte Vergani.

Com a tranqüilidade de quem entrou
no jogo com vantagem - uma rede logada
-, a Telefônica se opôs ao unbundling
ferozmente. "Pode trazer poder (ao con-
corrente) no curto prazo, mas se for
muito barato, mau precificado, inibo
investimentos futuros, resultando em
redes ultrapassadas", afirma o diretor de
desenvolvimento de negócios residen-
ciais da empresa, Márcio Fabris. Se não
houver estabilidade no marco regulató-
rio, a empresa poderia até reavaliar o
investimento que está fazendo em fibras
ópticas, alerta ele: "O certo é que cada
operadora deveria investir neste merca-
do de telecomunicação."

A Telefônica saiu de um modelo em
que todas as ligações no Estado de São
Paulo eram suas e as de fora, da Embratel.
Com a regulamentação do CSP o jogo
virou o o tráfego que perdeu dentro do
Estado foi compensado com o que ganhou
fora, inclusive internacional. A parceria
para o CSP já é forte e está crescendo com
a Vivo, cujo controle divide com a Portugal
Tolecom. Embora a operadora espanhola
tenha uma participação minoritária na
Telecom Itália, dona da TIM, não há alian-
ça no Brasil para o CSP da TIM. "Ao con-
trário", diz Fabris, "nossa parceria está
caindo porque eles (TIM) estão fazendo
um trabalho forte do CSP deles." Porém,
não nega o interesse em aumentar o uso
do 15 para clientes da TIM e Claro.

E para quem acredita que a
Telefônica encara como derrota a entra-
da da portabilidade em vigor, o execu-
tivo dá um recado: de fato foi eliminada
a barreira para clientes que não saíam
da base por causa do número. Mas
também surgiu uma oportunidade de
recuperar alguns (os de maior renda)
que foram perdidos para a competição.
"Vimos isto na Espanha", argumenta
Fabris, embora sem revelar resultados
o atribuindo boa parte da evasão à
inadimplência.

Por enquanto, a portabilidade no
Estado de São Paulo está restrita à
região de Bauru e Rio Preto, no interior,
longe do foco da competição. A maior
preocupação da operadora é a competi-
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cão da telefonia móvel, porque perde
para este serviço clientes de menor
renda que optam por ficar só com celu-
lar. O impacto é evidente porque a

empresa já fez a cobertura de rede em
todas as localidades e não quer per-
der investimento.

Embora mais podero-
so, o cliente da tele espa-

nhola não aumentou
suas exigências junto

ao call center. As
ameaças repercu-
tem mais junto ao
Código de Defesa
do Consumidor.

Depois da difi-
culdade inicial para

entender o código, o usuário
aprendeu rápido e passou a usufruir
os melhores planos das empresas,
pois em todos os pacotes é o único

serviço que não está amarrado, opina
o vice-presidente de assuntos regula-
tórios da BrT, Luiz Francisco Perrone.
"A chance de escolher e a independên-
cia criaram um usuário de longa dis-
tância infiel, que pesquisa em busca
das melhores oportunidades."

O executivo está satisfeito com o
market share da BrT em longa distân-
cia e reconhece que não se trata de um
serviço que cresce. Mas, de uma forma
geral, o usuário pode se sentir tentado
a realizar chamadas se achar que as
tarifas cabem no seu bolso. Com a
portabilidade, ao contrário, é mais
difícil estimular o crescimento do mer-
cado, opina ele: "Ninguém terá um
novo telefone porque poderá portar. É
uma ferramenta mais de estímulo à
competição do que de aumento do
mercado."

Para a CTBC, a portabilidade tem
sido mais uma oportunidade que amea-
ça, diz a coordenadora do Centro de
Excelência em Relacionamento da
empresa, Sther Batista. I lá 54 anos no
mercado, a operadora admite que haja
clientes que queiram experimentar o
serviço do concorrente. Será um período
de infidelidade. A empresa aposta na
qualidade do serviço para reconquistar
esses consumidores, c não fará isto ace-
nando com preço menor ou aparelhos
grátis, pois seria difícil competir com as
gigantes do setor. A estratégia é a dife-
renciação, com bom atendimento. Por
ser de pequeno porte, a empresa vislum-
bra uma oportunidade para crescer
agora. É o jeito mineiro de ser.

s operadoras móveis perdem
duplamente com a existência
do CSP: pela confusão dos

números que devem ser digitados
pelo assinante e a transferência de
receita para as operadoras de longa
distância.

"Com a entrada em operação do
CSP a concorrência aumentou, mas
também tornou mais complicada a
vida do assinante ao escolher o
número regional e o código da opera-
dora de longa distância", afirma o
presidente da TIM, Mario César
Araújo. A conseqüência é que há um
grande número de ligações erradas
quando o assinante sai de seu lugar
de origem, principalmente do assi-
nante pré-pago. isso gera perda de
receita de roaming, principalmente
do exterior para o Brasil, pois o usu-
ário não sabe como ligar.
Além de perder a vantagem
da agenda no celular pois
cada lugar exige dígitos dife-
rentes.

"Antes, os números da
longa distância eram larga-
mente conhecidos pelos
clientes, tanto o de sua área
quanto o 21, da Embratel.
Com a entrada das novas
operadoras, estas tiveram
que investir bastante em
publicidade para fazer com
que o cliente aderisse", diz Araújo.
Hoje, 75% do tráfego de longa distân-
cia na rede da TIM vêm do código 41
da operadora, que tem licença de
STFC.

O compartilhamento de receita
entre a tele móvel e a de longa dis-
tância também é complicado. Uma
ligação móvel-móvel de longa distân-
cia passa por um ponto fixo antes de
chegar ao seu destino, incluindo mais
uma operadora nessa relação, ou um
segundo ponto de relacionamento de
co-billing entre as empresas. "Antes,
havia a negociação de compra de
circuitos em escala para encaminha-
mento do estoque das empresas com
um relacionamento único", diz
Araújo. "Hoje, a ligação do longa dis-
tância cai na conta do cliente, mas
antes eu preciso cobrar da operado-
ra, esperar que ela confira a opera-

ção, cheque se não foi código frauda-
do etc. É uma relação complicada."

Em sua opinião, a competição
deveria gerar queda no preço da
tarifa, mas isso não foi repassado
para o cliente. "O ganho ficou princi-
palmente com as operadoras fixas
que não repassam para as móveis",
diz o executivo. Ele aponta que as
operadoras fixas tiveram um cresci-
mento de 7% na receita oriunda
dessas tarifas devido à transferência
de valores das operadoras móveis,
sendo que nesse período a receita
bruta de VC1das móveis caiu 6% de
2004 a 2007.

VC-1 é o valor pago por minuto
quando o celular que origina a liga-
ção estiver localizado no momento
da chamada em área de mesmo
código DDD que o telefone fixo.

Paralelamente, nesse perío-
do a receita bruta das fixas
com VC-1, VC-2 e VC-3

cresceu 48%. Segundo o executivo,
em 2004 a margem de lucro com
essa receita para as fixas era de 37%
e em 2007 essa passou para 41%.

O executivo sugere à Anatel que
as operadoras móveis possam ofere-
cer planos especiais em que o cliente
opte por não discar o código de
longa distância e usar como antiga-
mente, fim a fim, ao invés de repas-
sar essa receita para outra operado-
ra intermediária.

"A intenção de aumentar a com-
petição foi válida, mas o resultado
não atingiu a intenção", completa.
Para ele, a queda geral no valor das
tarifas de longa distância foi resulta-
do de maior competição trazida pela
telefonia móvel que quebrou os
monopólios regionais estagnados. "A
chegada da 3G, por exemplo, tam-
bém está fazendo com que as opera-
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doras fixas revejam suas tarifas de
banda larga", afirma.

VoIP cria dissonância
Para o gerente de rentabilidade

da Vivo, Roberto Cardoso, o CSP para
a operadora móvel não é muito rele-
vante do ponto de vista da concorrên-
cia, porque a empresa acaba tendo
uma parceria comercial mais forte
com seu parceiro acionista (no caso
da Vivo, com a Telefônica). A Vivo,
por exemplo, tem ofertas de até
50% de desconto em minutos livres
com o uso do 15. "Seria mais simples
se o cliente não precisasse digitar
e já viesse incluído no pacote de tari-
fas um CSP programado no celu-
lar", afirma.

O professor
Arthur Barrionue-
vo, da FGV, avalia
que houve uma
queda em termos
reais das tarifas
de longa distância
de 2004 para cá,
descontada a
inflação. O pro-
blema, nessa aná-
lise, é o surgimen-
to da voz sobre IP.
"Não foi só a com-
petição, mas a
mudança tecnoló-
gica. Tanto que as
operadoras regio-
nais continuam a
dominar suas
áreas do conces-
são", explica.

A Anatel man-
tém o degrau tari-
fário, diferencian-
do tarifas,por dis-
tância e horário.
"Isso é um negó-
cio arcaico. A
agência poderia
dar liberdade às operadoras para faze-
rem o seu custo, ofertarem as melho-
res tarifas para seus clientes. O assi-
nante poderia escolher, mas não em
cada ligação", opina.

Hoje as incumbents regionais têm
um podor de mercado muito grande
com o seu CSP regional e isso não
mudou. "Com a fusão da Oi com a
Brasil Telecom, o CSP 48 estará pre-
sente no Brasil inteiro. É um poder de
mercado muito grande", diz.
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