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Em um mercado cada vez mais conturbado, qual deve o ser modelo de negócios das 
operadoras móveis para se manterem competitivas neste cenário de constantes inovações e 
novos hábitos de consumo, onde cada vez mais o poder está na mão, ou melhor, nos dedos do 
usuário?  
 
Segundo Jesús Martin Telo, da consultoria de negócio de tecnologia da informação everis, tais 
mudanças estão dando lugar a novas relações entre os diferentes agentes da cadeia, gerando 
um novo cenário competitivo para essas empresas.  
 
“Os novos hábitos de consumo tornam as ofertas n-play – telefonia, banda larga, TV paga e 
outros serviços que virão - uma necessidade no mercado e um diferencial ante a concorrência, 
especialmente no que se refere aos serviços multimídia. Em dois anos, no máximo, acredito 
que a convergência entre fixo e móvel deva estar bem consolidada”.  
 
Telo também destaca a entrada de novos players, como Apple, Google e Facebook, que 
mudam a cadeia de valores. “Outras companhias agora têm ingresso nas operadoras. Os 
serviços não dependem mais só delas, nesses casos apenas o tráfego de dados passa pelas 
suas redes. Com isso, há uma redução nos seus ingressos”.  
 
Apesar dos retornos dos investimentos serem necessários a curto prazo, segundo o consultor 
ainda existem diversas dúvidas sobre a demanda desses serviços, seja sob o ponto de vista de 
negócios ou do interesse real dos consumidores finais.  
 
Cadeia de valor 
 
Telo aposta nas parcerias, que pode ser o aluguel de parte da rede de uma operadora para 
terceiros, aproveitando sua infra-estrutura – hardware e software – e conhecimento de 
negócios, e também acordos com fornecedores de conteúdo, atraindo novos parceiros para sua 
rede. “A cadeia de valor tradicional está se transformando em uma teia de valor, uma rede 
dinâmica e completa, com distribuidores de dados, integradores, desenvolvedores, m-
commerce, banda larga fixa e móvel...”.  
 
Segundo Telo, as operadoras precisam estar atentas aos novos competidores, como a Apple 
(dispositivos), Skype (serviços básicos e voz), Facebook (redes sociais), Fon (redes de 
acesso), Joost (conteúdo multimídia), ente outros, se esforçando para crescer e seguir 
controlando a situação, ou então formando parcerias para alavancar a sua competitividade.  
 
“Como a rentabilidade não é evidente, e o investimento em rede foi muito grande, é 
necessária uma análise cuidadosa da oportunidade. Hoje a única certeza que se tem é que a 
forma de fazer negócio das operadoras mudará no futuro próximo e o consumidor final será o 
protagonista dessa transformação”.  
 
Multimídia 
 
Atualmente, o mercado multimídia europeu movimenta mais de 1,3 bilhão de euros e o 
crescimento desse setor manteve-se na faixa de 4,4% ao ano, desde 1998. Apesar do 
aumento da adoção dos itens básicos das companhias de telecomunicações serem superiores à 
média mundial na América Latina (5,5% em telefonia fixa, 30,4% em telefonia móvel, 21,4% 
em internet e 71,9% em banda larga, de 2000 até 2005), os países da região terão o desafio 
de investir mais na convergência tecnológica para impulsionarem a penetração dos serviços 
multimídia e, assim, poderem capitalizá-los como catalizadores do desenvolvimento sócio-
econômico.  
 
Com isso, segundo Telo, as operadoras, além de não terem outra opção se não investir na 
modernização de suas redes para consolidar seus modelos de negócios, mesmo que não 
saibam os serviços que vão oferecer, ainda terão que se antecipar e se adaptar às mudanças 



ocorridas nos hábitos da população, que cada vez mais compra, gera e divide conteúdos pela 
internet.  
 
“Isso significa que, mais do que nunca, o poder de decisão está na mão desses usuários 
digitais, que compram e geram conteúdo, mas que também não sabem ao certo o que querem 
consumir, seja pagando ou de graça”, diz Telo. 
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