
Pré-pago turbinado em 2009
Operadoras preparam lançamento de acesso veloz à internet sem conta
e planejam modelo de negócio para garantir a rentabilidade

E
nquanto comemoram as boas
vendas dos serviços de banda
larga móvel com modems
3G, as operadoras Vivo, Claro
e Oi já vislumbram o lança-

mento de um modelo de pagamento pré-
pago para o serviço, com o intuito de
aumentar a penetração e abrir um novo
nicho de mercado. A venda nessa moda-
lidade de banda larga móvel adapta-se
perfeitamente ao atual cenário brasileiro
de telefonia móvel, onde cerca de 80%
dos assinantes são pré-pagos. "Este é
um modelo que deu certo no País e levá-
lo para a banda larga móvel será um
caminho natural e facilitará a penetra-
ção do serviço na sociedade. A banda
larga pré-paga será uma das formas de
negócios", analisou Alexandro Buono,
gerente de planejamento estratégico e
novos negócios da TIM.

Apesar de não revelar a data exata do
lançamento do novo sistema de cobran-
ça, o executivo apontou que isso ocorrerá
durante o ano que vem.

Outra operadora com esta estratégia
em foco é a Claro, que já desenvolve
modelos de tarifas por uso do serviço e
está finalizando como este será cobrado.
"Pode ser por tráfego ou por dias",
comentou Fiamma Zarife, diretora de
serviços de valor agregado (VAS) da
Claro. A operadora lançará esse sistema
de pagamento durante o primeiro tri-
mestre de 2009.

Na corrida para manter a liderança
de mercado, a Vivo não quer ficar atrás.
"Também lançaremos em breve esse
sistema de cobrança da banda larga
móvel", adiantou José Augusto Neto,
diretor de tecnologia da Vivo. A
operadora iniciou uma campa-
nha publicitária para comuni-
car uma série de planos volta-
dos para o uso de banda larga.
A campanha, porém, está res-
trita a 45 cidades que estão
iniciando a operação simulta-
neamente, com uma nova rede
baseada na tecnologia HSUPA,
presente em outros 46 países,
entre os quais Estados Unidos,

Japão, Alemanha e Inglaterra.
No rastro da TIM, a Claro finaliza

negociações para colocar no
mercado um netbook
(minilaptop) com
modem de banda
larga 3G embarca-
do. A executiva da
Claro afirma que
em breve tam-
bém colocará
um modelo no
mercado.

A TIM, por
meio de parceria
com a taiwanesa
Asustek, já comer-
cializa em suas lojas o
EeePC, netbook da fabri-
cante com modem 3G
embarcado. Como a Vivo já
detém uma parceria com a Positivo para
a sua banda larga móvel, a tendência é
que a empresa feche com a fabricante
para vender o Mobo, Netbook da Positivo
com 3G embarcado.

Crescimento absurdo
O superintendente de internet do Citi

Brasil, Massayuki Fujimoto, acredita na
oportunidade de ampliar o acesso à web
com o serviço 3G móvel pré-pago, assim
como aconteceu com o serviço de voz no
final da década de 90. "Portugal lançou
o pré-pago na Europa e deslanchou um
crescimento absurdo em todo o mundo",
exemplifica. Ele afirma que quando
havia menos de 500 milhões de celula-
res, a chegada do serviço pré-pago ele-
vou esse número para os atuais 3,5

bilhões de celulares.
Massayuki aponta como um

dos fatores catalisadores dessa
tendência a nova geração de
dispositivos que chegam ao

mercado simultaneamente à estabilização
da rede 3G. "O celular que acessa 3G,

smartphones, equipamentos com
entrada para chip GSM, ou

com ele embarcado -
como os notebooks da

HP, Dell, Positivo,
além dos minilap-
tops que chegarão
ao mercado até o
fim do ano, ao
lado da modali-
dade de banda
larga pré-paga -
irão escalar e

popularizar o aces-
so 3G no Brasil",

aposta Massayuki.
O executivo prevê

que essa nova fase será
muito boa para o setor finan-

ceiro, que poderá contar com toda
uma população nova com acesso à
internet, o que vai melhorar a eficiên-
cia do mercado, diminuir o analfabe-
tismo digital e os custos em todas as
cadeias produtivas. "O efeito será com-
parável ao que foi no caso do celular
pré-pago", observa.

As operadoras já estão desenhando
planos para esse cenário. O diretor de
network da Accenture, Geraldo Araújo,
completa: "Esse segmento de mercado
crescerá e será relevante. Não consegui-
mos ainda ver que dimensão esse fenô-
meno terá. Mas se for seguida a mesma
tendência da voz, a proporção que se
verifica hoje é de 80% para os planos pré
ante 20%' para pós, em um universo de
135 milhões de celulares."

A dinâmica desse novo mercado tem
ainda outros fatores, como a participa-
ção dos governos, por exemplo. "No Rio
de Janeiro, toda a orla de Copacabana já
oferece acesso Wi-Fi gratuito. Os gover-



nos olham isso como uma forma de
desenvolvimento", diz Massayuki.

Em sua opinião, se as operadoras não
entrarem nesse espaço, o acesso à inter-
net em banda larga pela população de
baixa renda será gratuito, oferecido pelo
governo ou por outras entidades. O servi-
ço de banda larga pré-pago também pode
ter um efeito adicional, ao apontar opor-
tunidades de expansão para o acesso fixo
em determinada região. Um exemplo é a
favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, local
que não seria considerado para a oferta
de banda larga 3G, porém, na verdade,
abriga mais de 50 Lan houses.

O grande salto tecnológico deverá
acontecer, de fato, quando todos os fabri-
cantes de laptops embarcarem de fabrica
a entrada para o chip GSM, o que deverá
acontecer em poucos meses.

Exemplo importado
Araújo, da Accenture, relata que a

experiência de banda larga móvel 3G
pré-paga existente em Portugal foi lança-
da simultaneamente pela Vodafone e
TMN, em agosto deste ano. Sem mensa-
lidade ou fidelização, os clientes pagam
apenas o que usam. Com um crédito
mínimo de € 10, a TMN oferece banda
larga móvel durante dez dias. O pacote
inclui 300 MB em banda larga mais 300
MB grátis de tráfego na rede Wi-Fi.
Terminado o período de navegação ou
esgotado o limite contratado, sempre que
se quiser voltar a navegar, o cliente pode
recarregar a banda larga em caixas ele-
trônicos ou em outros meios oferecidos
pela TMN. Para Araújo, o modelo deverá
chegar ao Brasil até o final deste ano.

O diretor da Accenture acredita que
as operadoras começarão a abordar o
mercado em uma modelagem parecida
com a de voz. Os minilaptops, criados
principalmente para acessar a internet,
poderão ser o trampolim para o serviço
pré-pago de banda larga, permitindo o
acesso às classes de baixa renda, que
podem comprar cartões de R$ 10 ou
R$ 15, por exemplo.

Até 2010 todas as capitais terão
cobertura 3G. Até 2016, todos os municí-
pios com mais de 30 mil habitantes (o
que representa 3 mil municípios brasilei-
ros) também precisam ter, de acordo
com as regras da Anatel. "Todo esse con-
tingente populacional representa um
novo mercado muito significativo e que
envolve a questão da inclusão digital",
analisa Araújo.

Elia San Miguel, analista da área
de telecomunicações do Gartner,
acrescenta mais um ingrediente a
essa receita de futurologia: a dificul-
dade que esse modelo de negócios
representa para que as operadoras
consigam manter sua política de seg-
mentação de consumidores no mer-
cado móvel. "Isso se torna um pouco
difícil no caso do mercado pré-pago,
em que não se conhece o usuário".
Outra dificuldade apontada por ela
refere-se aos picos de tráfego que
essa modalidade poderá trazer, sobre-
carregando as redes 3G. "As opera-
doras ainda estão em uma fase de
curva de crescimento da rede 3G, elas
estão entendendo a estabilidade, o
consumo da rede e a portabilidade.

Mas o sistema pré-pago pode gerar
picos e isso não interessa para elas.
Por enquanto, a prioridade tem sido
manter a qualidade dos serviços."

Ainda assim, Elia acredita no modelo
pré-pago. A tarefa das operadoras será
detectar quanto o consumidor estará
disposto a pagar. No caso do tráfego de
voz, verificou-se que o ponto de equilí-
brio estava em até R$ 30 ou R$ 40. Com
base nesse valor, passaram a oferecer
planos híbridos.

A tendência é que o modelo pré-pago
se estabeleça principalmente nos merca-
dos emergentes, como Brasil e África,
onde a taxa de pré-pago está acima de
90%. "Todas essas experiências provam
que esse modelo, bem administrado, é de
sucesso", classifica Elia.

Universalização controvertida
Criar obrigações e contrapartidas para as operadoras é uma boa saída
para acelerar a disseminação do acesso veloz à internet, diz Minicom
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C
om uma cifra superior a 10
milhões de conexões no Brasil,
a banda larga é ainda consi-
derada lenta e cara pelos
usuários, que se limitam ao

topo da pirâmide social. As residências
respondem por 87,5% dos acessos e as
empresas por 12,5%, conforme pesquisa
recente divulgada pela Cisco Systems.
Para a imensa maioria dos brasileiros, a
universalização da banda larga é um
sonho distante - a menos que se criem
obrigações e contrapartidas para que as
operadoras atuem onde o retorno de
investimento não é tão atrativo.

Essa é a posição defendida pelo con-
sultor jurídico do Ministério das
Comunicações, Marcelo Bechara, que
usa a expressão "filé com osso" para
fazer um paralelo entre o avanço da ter-
ceira geração e o atraso na oferta da
banda larga de segunda geração para as
classes menos favorecidas: "As operado-
ras querem o filé, o retorno financeiro. É
preciso agir e criar contrapartidas."

A mensagem foi claramente transmi-
tida e referendada na Futurecom, no mês
passado. Em alto e bom som, o ministro
das Comunicações, Hélio Costa, afirmou

que sua pasta estuda uma alternativa para
compensar o desequilíbrio da tarifa de
interconexão entre redes fixas e móveis.
Uma das idéias seria repetir com as ope-
radoras móveis proposta similar àquela
feita às concessionárias de telefonia fixa -
que aceitaram permutar a obrigação de
criar Postos de Serviços de Telecomu-
nicações (PSTs) pelo provimento de
backhaul até as cidades que não dispõem
de infra-estrutura de acesso à internet.

No caso das móveis, em lugar de
reduzir o Valor de Uso Móvel (VU-M),
essas operadoras passariam a prestar
serviços em telefonia rural e segurança
pública. "A questão é tão singular, tão
complicada que nós não estamos sequer
propondo redução da taxa, e sim uma
substituição. Ao invés de reduzir a taxa
de interconexão, elas assumem um servi-
ço público", afirmou Costa.

Os presidentes da Oi, Claro e Vivo
alegaram a este noticiário não ter con-
versado sobre essa proposta específica
com o ministro - e que, portanto, não
tinham informações mais detalhadas
sobre a mesma.

Em relação à banda larga, o cenário
poderia mudar significativamente em dois
anos se as contrapartidas fossem coloca-
das em prática. Todas as escolas públicas
urbanas passariam a ter acesso à internet
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banda larga via ADSL. Bechara assinala
que muitos ainda confundem o conceito de
banda larga - que não é um serviço, e sim
uma infra-estrutura de rede de alta veloci-
dade, explorada através do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM). Assim,
promover sua universalização
seria tarefa do Estado, e não
apenas de um governo.

Redes digitais
Questionado sobre a propos-

ta de utilização dos recursos do
Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações
(Fust) para financiar a banda
larga, Bechara argumenta que o
assunto já se tornou um "proble-
ma quase filosófico", mas que
existe uma proposta concreta, merecedora
de atenção, que ainda aguarda aprovação
do Congresso Nacional para ser posterior-
mente submetida ao Senado Federal.

Trata-se de um projeto de lei proposto
pelo senador Aluisio Mercadante (PT),
que tem como relator o deputado federal
Paulo Lustosa Filho (PMDB). O PL l .481/07
altera a lei que instituiu o Fust e estipula
que 75% dos recursos arrecadados, de
2008 a 2013, sejam aplicados no acesso a
redes digitais. Torna também obrigatória,
até 2013, a universalização do acesso a
redes digitais de informação, inclusive à
internet, em estabelecimentos de ensino
de todo o País. A medida abrange tanto
instituições públicas quanto particulares,
do ensino básico até o superior, e obriga a
oferta de um computador com acesso à
internet, para cada dez alunos, em cada
turno escolar. A Anatel, por sua vez, argu-
mentou apenas que a atual legislação não
permite tal iniciativa.

Nos Estados Unidos, ao contrário,
Kevin Martin, chairman da Federal
Communications Commission (FCC), a
agência reguladora daquele país, é um
defensor do redirecionamento dos subsí-
dios das redes de telefonia fixa para a
banda larga, como forma de promover
sua expansão e capilaridade.

No início deste mês, durante o Fórum
de Telecomunicações, organizado pela
Câmara dos Deputados,em Brasília, o
presidente da Telefônica, Antônio Carlos

Valente, sugeriu que governo e empresas
trabalhem juntos na criação de um pro-
grama que amplie o acesso à banda larga
no Brasil. O executivo destacou que a
banda larga é um fator indutor de desen-
volvimento e de competitividade para as

camadas sociais mais carentes
da população, por isso o gover-

no deveria ter sensibilidade no trato
dessa questão em todos os níveis, incluin-
do o fiscal. O presidente da Telefônica
citou como exemplo o programa do gover-
no Computador para Todos, que benefi-
ciou com redução de impostos a indústria
de computadores.

Programa similar poderia ser adotado
para incluir a população nos serviços de
banda larga, na opinião do executivo.
Neste caso, o governo poderia desonerar
a oferta de uma determinada velocidade,
incluindo milhares de consumidores que
hoje não têm acesso ao serviço. Esses
usuários teriam uma carga tributária
diferenciada em todos os níveis: munici-
pal, estadual e federal.

Outra sugestão apontada por Valente
seria a implantação da desoneração na
cadeia produtiva, ou seja, dos equipa-
mentos que vão sustentar a rede.

Com relação à separação estrutural
das redes, a Anatel destaca que o tema é
objeto de estudos e se encontra no âmbi-
to do PGR, item v22, que prevê metas de
curto prazo - em até dois anos. "Vivemos
uma fase de ansiedade regulatória que
considero natural. Afinal, estamos atra-
sados em algumas políticas. Mas o deba-
te está acontecendo no Congresso, com a
PL 29. O setor está se revendo", diz
Bechara, sobre a proposta de desa-
gregação de redes.

Nascida como operadora-
espelho da Brasil Telecom, a

O GOVERNO PODERIA DESONERAR A OFERTA DE UMA
DETERMINADA VELOCIDADE, INCLUINDO MILHARES DE

CONSUMIDORES QUE HOJE NÃO TÊM ACESSO AO SERVIÇO

GVT não considera esta separação estrutu-
ral, da forma como vem sendo discutida,
algo determinante para a manutenção de
sua capacidade de crescimento e competi-
ção. "O caminho para o efetivo comparti-
lhamento dessa rede ainda teria pela
frente que contornar questões de extrema
complexidade técnica e econômica, que
vão desde o preço pelo uso até critérios de
alocações de recursos disponíveis e inves-
timentos em expansão", opina Alcides
Troller Pinto, vice-presidente da unidade
varejo da GVT.

O executivo pondera, entretanto, que
uma vez vencidos os obstáculos, o que
restaria afinal seria usar uma rede de
concepção antiga, que não se presta a
fornecer aos usuários serviços com maior
capacidade de banda e com a qualidade
que os usuários esperam.

"Atualmente, trabalhamos com tec-
nologia ADSL 2+ e já oferecemos veloci-
dades de até 20 Mbps, além de opções
híbridas com velocidades mais altas
para os períodos de maior demanda",
observa Pinto.

O diretor de produtos residenciais da
Telefônica, Mareio Fabbris, destaca que a
banda larga é o pilar da estratégia da
companhia no Brasil, representando
cerca de 20% do faturamento. Com uma
taxa de crescimento da ordem de 25% ao
ano, o Speedy ainda enfrenta um fator
limitante: o baixo índice de informatiza-
ção das classes C e D. No fim do terceiro
trimestre deste ano, a empresa contava
com 2,5 milhões de clientes Speedy, 7%
superior acima de junho e 26,9% maior se
comparado a setembro de 2007.

Embora ainda cara, a fibra óptica tem
sido a tecnologia preferencial da compa-
nhia para conquistar mais market share.
Recentemente, R$ 10 milhões foram
investidos em um projeto piloto para 40
mil domicílios.

Vice-presidente de marketing da Net
Serviços, Eduardo Aspesi acredita que os
concorrentes enfrentam limitações para
ofertar enormes velocidades em banda
larga sobre par de cobre. A empresa

fechou o terceiro trimestre do ano com
2,06 milhões de clientes conecta-

dos, o que significa 60% a mais
em relação aos resultados do
terceiro trimestre de 2007. "No
primeiro trimestre havíamos
superado a Brasil Telecom em
número de clientes, com 1,8

milhão de usuários em 79 cida-
des", comemora Aspesi.
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