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Salve-se quem puder
Diante da crise financeira mundial, empresas globais revêem estratégias, renegociam
com parceiros e estudam táticas para tirar proveito das fraquezas dos concorrentes

D
iante de uma crise financei-
ra gigantesca que tem der-
rubado um a um os merca-
dos mundiais, as empresas
globais de telecomunicação

que atuam no Brasil têm agido como o
otimista que vê o copo meio cheio de
água, e não meio vazio, como o pessi-
mista. Neste setor, que usa muitos com-
ponentes importados, se um item repre-
senta 80% do custo do produto, isto
implicará num aumento de 40% no
preço final inesperadamente, na avalia-
ção de um fabricante. Ainda assim, inde-
pendentemente de quanto a matriz foi
atingida no país de origem ou da depre-
ciação de 50% do dólar no Brasil, o dis-
curso geral é de que a empresa está bem
e lucrará com o fracasso alheio. É a lei
da selva. O mais forte, ou mais esperto,
sobrevive. O consenso geral é que toda
crise é um grande problema, mas tam-
bém uma oportunidade.

O País está hoje em melhor condição
em relação a crises anteriores. Mas vari-
áveis como diminuição de crédito,
aumento de custo e câmbio, por exem-
plo, se refletirão de alguma forma nos
negócios, e ainda não se sabe como
medir isto. Informalmente, há quem
admita que os negócios encolham. Pode
haver redução das compras por parte
dos clientes, mas não dos pedidos que já
foram colocados.

Parte da indústria ainda trabalha
com o que tem em estoque, enquanto
outra parte prepara-se para importar.
Se o dólar não se estabilizar em níveis
mais razoáveis, tudo indica que haverá
aumento de preço para todos os produ-
tos eletrônicos, diz o presidente da
Qualcomm e diretor do conselho da
Associação Brasileira da Indústria

Elétrica e Eletrônica (Abinee), Marco
Aurélio Rodrigues. A infra-estrutura dos
rádios das centrais telefônicas (parte
eletrônica das redes) também está sujei-
ta aos aumentos de custos. "Todos terão
que se adaptar. Toda a cadeia de forne-
cimento tem preocupação de não subir
preço para não diminuir a demanda.
Mas quando o insumo central básico
sobe de preço por mudança de valor da
moeda, não tem jeito. As vendas são em
reais. E para a indústria isto não é
bom", afirma Rodrigues.

No bloco das operadoras,
ninguém se rende. Nos resulta-

dos financeiros dos primeiros nove meses
do ano, a Telmex Internacional elevou
seus planos para investimento (Capex):
US$ 1,45 bilhão até o final do ano. "É
mais do que pretendíamos", disse o con-
selheiro e diretor geral da empresa, Oscar
Von Hauske Solís. Segundo ele, o número
de usuários ultrapassou o esperado, o que
exige mais Capex.

Além, disto, o volume de homes pas-
sed (domicílios cabeados) terá um acrés-
cimo de mais 2 milhões de unidades até

dezembro, em países diferen-
tes. Serão l milhão na Colômbia
e l milhão no Chile, Peru e
Equador. Para isto, a empresa
terá que investir em transpor-
te, serviço e acesso, e decidiu
antecipar algumas estratégias.
"Estamos indo do transporte
TDM para IP. Estamos acele-
rando isto no Brasil e na
Colômbia, porque acreditamos
que o custo por megabil/giga-



bit no ambiente de internet é
mais barato que em TDM. Por
isto precisamos deste Capex
este ano", explicou Solís.

A empresa considera que
particularmente no Brasil há
um ambiente de crescimento
nos negócios corporativos e de
internet, o que abre novas
oportunidades e desperta o
interesse por investimentos
adicionais para atender a esses
segmentos. No terceiro trimestre deste
ano, a receita de longa distância passou a
representar 50% das receitas totais da
Telmex Internacional em comparação
com os 70% por ocasião da aquisição da
Embratel.

O executivo destacou também que o
número de linhas cresceu 40% e o
acesso local mais de 61% comparado
com o terceiro trimestre de 2007. O Net
Fone - serviço de voz oferecido pela
Net, que pertence ao mesmo grupo - já
reúne 1,5 milhão de clientes. Com isto,
os dirigentes da Telmex consideram
que há "oportunidades muito atraentes
para expandir o triple play no Brasil."
A rede brasileira tem aproximadamen-
te 9,5 milhões de homes passed e é
quase 74% bidirecional, o que se cons-
titui numa potencial base para telefo-
nia. Além disto, a receita de serviço
local aumentou 34% ano sobre ano.

Controlada pela Telmex, a Embratel
ainda está em compasso de espera.
"Não estamos tomando nenhuma medi-
da no calor da crise", afirma Maurício
Vergani, diretor executivo da Embratel.
Maior empresa da Telmex Internacional,
teve seus investimentos assegurados
pela holding. Lançou no auge da crise,
em outubro, um sistema de comunica-
ções unificadas que promete cortar
entre 10% e 15% os gastos de comuni-
cação dos clientes.

Para compensar o impacto do dólar
no custo dos equipamentos, a direção da
Embratel decidiu cortar o preço dos ser-
viços. No mercado corporativo não houve
cancelamento de contratos até o final de
outubro. "O que percebemos é que as
empresas estão discutindo mais o orça-
mento para 2009, que terá maior foco.
Isso deve ter impacto nas projeções do
ano que vem", opina o executivo.

Na área residencial os reflexos
podem ser um pouco mais lentos, na
medida em que a oferta de crédito for
encolhendo. Como entrante na telefo-
nia fixa com o Net Fone e o Livre, a

Embratel espera atrair o
cliente nesta época de vacas
magras ao oferecer um telefo-
ne fixo mais barato.

Crédito na hora certa
Vivo, TIM e Telefônica não

podem reclamar de falta de dinheiro. As
empresas obtiveram linhas de crédito
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e ainda
estão fazendo as tomadas dos recursos.
Isto, em meio a uma crise financeira
mundial que atinge o Brasil, inclusive
com a restrição e encarecimento do cré-
dito para empresas e consumidores,
pode dar uma importante vantagem
competitiva para as operadoras.

A Telefônica espera atravessar com
certa tranqüilidade esse turbilhão. O pre-
sidente da tele, Antônio Carlos Valente,
disse que a empresa não tem dívida
financeira em dólar, embora talvez exis-
tam alguns contratos atrelados a esta
moeda. Mas garantiu que a empresa tem
recursos para fazer frente aos investi-

mentos. No ano passado captou mais de
R$ 2 bilhões do BNDES para reforçar sua
estratégia. "A empresa está enxuta, ágil e
com foco. Os investimentos de 2008
serão maiores do que em 2007, e 2009
acompanhará a tendência", garantiu
Valente. Acrescentou que os indicadores
que poderiam medir uma aproximação
da crise estão bem até agora, como o
volume de tráfego e desconexão de usuá-
rios. "Acredito que estaremos no grupo
dos menos afetados."

A linha de crédito do BNDES vem
sendo tomada pela Telefônica ao longo
de 2008. Desde a divulgação do último
balanço, entraram mais R$ 960 milhões
e faltam apenas R$ 200 milhões que
deverão ser liberados em meados de
2009 mediante a apresentação de proje-
to, explicou o CEO da operadora, Gilmar
Camurra. A amortização deverá ocorrer
em sete anos, com dois de carência.
Com esta cobertura, o CFO disse que a
empresa não precisará tomar mais
dinheiro ao longo do próximo ano. Além
disto, a dívida líquida é negativa. "Não O
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temos derivativos. Ao contrá-
rio, estamos ganhando dinhei-
ro com isto", afirmou.

A tesouraria da Telefônica
mundial está toda interconec-
tada. A unidade de São Paulo
tem visibilidade dos vencimen-
tos sempre dos próximos 12
meses, atualizada a cada
momento. A exigência é de
que tenha liquidez e que a
tesouraria tenha condições de
suportar o negócio. Segundo Camurra, a
situação relativamente confortável em
que a empresa se encontra agora se
deve à posição conservadora do grupo
durante os períodos de estabilidade do
dólar. "Mantivemos as posições cobertas
e não caímos em tentação espetacular.
Deixamos de ganhar e tivemos o custo
que achamos justo." Se, de qualquer
modo, faltar crédito ao consumidor e a
receita diminuir, a queda poderá ser
substituída por receita de novos serviços
(como posto informático, banda larga e
W por assinatura), em lançamento ou
implantação, espera a empresa.

Para Camurra, o segmento está no
dia a dia dos consumidores quase como
uma dependência. Mesmo assim, pode
sofrer a queda dos negócios pratica-
mente na mesma velocidade da redu-
ção do PIB, estimada em passar de
5,2% para 3,5%.

Recursos para Vivo
Como gestora das captações para a

Vivo, a Telefônica, que controla metade
da empresa, ao lado da Portugal
Telecom (PT), tomou R$ 550 milhões
em notas promissórias para a operado-
ra móvel, o que lhe garante recursos
para pagar a rede 3G e a aquisição da

Telemig Celular. Mas
Camurra não sabe se haverá
necessidade de mais capta-
ção em curto prazo, e se
precisar, o fará. Junto ao
BNDES também foram cap-

tados R$ 1,5 bilhão para a Vivo.
"Nosso setor se financiou bastante e,

por isto, tem flexibilidade financeira",
afirmou o CEO da PT, Zeinal Bava. "Temos
que ver se nossa estratégia está correta e
continuar a investir." Mundialmente, a PT
conta com 63 milhões de clientes e receita
anual de US$ 1,8 bilhão, sendo 50% fora
de Portugal. Desse montante, o Brasil é
responsável por 90% - a empresa atua em
14 países, principalmente na África.

Segundo Bava, apesar da conjuntura
internacional, 30% do capital continuará
sendo canalizado para investimentos.
"Também continuaremos nos capitalizan-
do fortemente em bolsa", afirmou Bava.

Na opinião de Bava, os próximos
meses serão de cautela e de avaliação
sobre o comportamento do consumidor.
"Resta saber até que ponto os investi-
mentos dos bancos centrais serão cana-
lizados para a economia real e quais
serão seus impactos", pondera.

Janela para a TIM
No caso da TIM Brasil, com dívida

bruta superior a R$ 4 bilhões e caixa de
R$ 900 milhões no final do terceiro O

s operadoras de satélites por enquan-
to não estão preocupadas com a crise.
Como a demanda ainda deverá cres-

cer forte nos próximos três anos, mesmo que
se reduza, a sensação para os executivos é
de um trem em alta velocidade, cujo maqui-
nista tirou o pé do acelerador. Continuará
em movimento ainda por muito tempo pela
lei da inércia.

Com 82% de seu capital controlado
pela Hispasat, da Espanha, e 18% pela Oi,
a Hispamar está em pleno auge de investi-
mentos. Em 2009 lança o Amazonas 2, a
partir da Guiana Francesa, com investi-
mentos superiores a € 200 milhões, gran-
de parte já desembolsada e financiada
pelas vendas do Amazonas 1. A empresa
iniciou um projeto com a Oi para atender a
300 pontos do Plano Geral de Metas de
Universalização (PGMU) - até março de
2009 serão 700 pontos. A Hispamar prove
os serviços e faz o gerenciamento do saté-
lite, enquanto a Oi se responsabiliza pela
infra-estrutura.

A vantagem neste segmento é ter clien-
tes-âncora, pois a demanda deles cresce
para se posicionarem no mercado. "Hoje, a
demanda é maior que o nosso satélite,
infelizmente. Além disto, a posição orbital
é um bem em extinção", lamenta o diretor
comercial nacional da Hispamar, Sérgio
Chaves. "Temos dinheiro para investir em
novos negócios, mas os acionistas pensa-
rão duas vezes para garantir o retorno
sobre os investimentos."

O executivo disse que o segmento deverá
aproveitar o novo aquecimento das vendas e
a grande demanda reprimida, apesar da
crise: "Quem entra em DTH (oferta de servi-
ços via satélite) consome banda satelital.
Ainda vemos o céu estrelado." A maior

demanda é no continente sul-americano, por
parte das operadoras de TV via satélite e de
telecomunicação. Na banda larga também
houve aquecimento, mesmo que para a últi-
ma milha seja empregada outra tecnologia.
Mais de 70% da capacidade do satélite da
Hispamar é voltada para vídeo e broadcast.
O Amazonas 2 está em produção e não será
interrompido, garante o executivo. Boa parte
de sua capacidade já foi vendida. A previsão
de faturamento da empresa para este ano é
de R$ 110,98 milhões, dos quais R$ 82,7
milhões no Brasil e R$ 28,28 milhões para a
área internacional.

A Intelsat, que tem 54 satélites com
cobertura mundial, prepara uma das maio-
res movimentações de sua história para
acréscimo de capacidade. Nos próximos 15
meses a empresa fará 22 movimentações,
entre reposicionamentos e novos lançamen-
tos. Para a América Latina estão previstas
três movimentações da frota e o satélite
IS1R ganhará nova capacidade na banda C
e KU no terceiro trimestre de 2009. As
outras 21 movimentações vão mirar outros
mercados, principalmente México e Brasil,
também com acréscimo de capacidade. Da
receita total da Intelsat de US$ 2, l bilhões,
11% vem da América Latina, região que
consome 15% dos serviços prestados mun-
dialmente pela empresa.

Controlada pela Embratel, a StarOne
lançou recentemente os satélites C-l e C-2,
acrescentando capacidade aos atuais em
órbita, B-l e B-2. São mais 32 transponders
de banda KU, cobrindo do México ao Chile. A
Telesat, com 14 satélites em órbita, dos
quais três servindo a América Latina, man-
tém o lançamento de uma nova unidade em
2009 voltada para DTH, que cobrirá princi-
palmente a América do Norte e África.
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trimestre deste ano, sua situ-
ação financeira era conside-
rada sustentável. A política
da matriz é ancorada no
hedge (operação de proteção
cambial) e na eliminação de
riscos potenciais. Hoje, sua
dívida em moeda estrangeira
(26%) é em derivativos, o que
congela o risco futuro, afirma
fonte da companhia.

A diretoria do BNDES
aprovou a concessão de crédito de até
R$ 1,51 bilhão para o grupo TIM. Até
este mês deverá ser liberada a primeira
parte dos recursos, que estará disponí-
vel até 2013 para viabilizar parte do
plano de investimentos da empresa em
projetos que incluem melhoria da rede
nacional e expansão dos serviços de
voz, terceira geração e telefonia fixa.

A TIM deverá aplicar os recursos em
tecnologia da informação, expansão,
modernização e atualização tecnológica
de suas redes, com a ampliação da rede
GSM. Além disto, os investimentos pre-
vêem a continuidade do processo de
implantação da tecnologia 3G, que per-
mite a oferta de banda larga móvel.

O crédito sai também num momen-
to crucial para a estratégia competiti-
va da empresa, que lançou em setem-

"CASO A ECONOMIA NÃO VOLTE A CIRCULAR EM UM PRAZO DE 12 MESES,
PODEMOS REVER NOSSOS PLANOS PARA 2010."
Luiz Eduardo Falco, da Oi

bro seu serviço de telefonia
fixa, começando por 300
municípios, cobrindo 60%
da população urbana. O TIM
fixo veio para aproveitar a

portabilidade numérica, já em vigor
em várias localidades, e agora finan-
ceiramente não existem quaisquer
amarras para o crescimento. Como a
operadora chega com a voz fixa muito
depois de os concorrentes terem ocu-
pado este mercado, uma vantagem
financeira é bem-vinda.

Fonte da TIM garante que ainda
não há evidência de falta de demanda
ou de freio no consumo, nem na telefo-
nia fixa: "Temos grande oportunidade,
usando o móvel e licença de fixo. O
produto (fixo com tecnologia wireless e
tarifa de fixo) pode chegar às faixas de
mercado ainda não atendidas. É a reto-
mada de concorrência no mercado
fixo." Apesar do crescimento pequeno
no serviço fixo, a direção da TIM não
crê em desaceleração do negócio. Ao

contrário, acredita que mercado reto-
mou seu interesse, que já existe concor-
rência e há um novo potencial de ven-
das com a inclusão das faixas de renda
baixa e média, que não tinham acesso.

Para concessão do crédito à TIM, as
condições do BNDES são para amortiza-
ção em oito anos, sendo os dois primei-
ros anos de carência e taxa TJLP mais
variação de 1,3% a 2,6% ao ano. Outra
parte, relativa a 20%, é referente a linha
não incentivada, portanto indexada ao
IPCA e um delta percentual não atrelado
à TJLP. A diretoria da operadora prome-
te manter seu plano de investir R$ 7,2
bilhões de 2008 a 2010, pois a oportuni-
dade não tem ciclo de vida longa, é
apenas uma janela.

Desde 2005, o BNDES já aprovou
19 operações nessa modalidade, que
totalizam R$ 17,5 bilhões, já incluindo
o caso da TIM. O setor de telecomuni-
cações do banco tem uma carteira ativa
de projetos financiados que totalizam
R$ 17,9 bilhões.



Multi brasileira
Pega no contrapé em meio a uma

megaoperação para aquisição da Brasil
Telecom, a Oi não se intimidou. Com a
ambição de criar uma multinacional com
atuação nos países de língua espanhola e
portuguesa, os investidores da Oi não
recuaram nem com a queda de cerca de
40% que as ações preferenciais da BrT
sofreram desde o anúncio do acordo em
abril. Planejam levar até o fim o plano de
negócios previsto para a aquisição da
concorrente. Tampouco renegociarão o
preço a ser pago pelas ações, nem uma
eventual multa de R$ 490 milhões, pre-
vista caso a anuência prévia não saia até
21 de dezembro.

"Nós temos um contrato fechado e
estamos tentando cumpri-lo. Não existe
essa possibilidade de tentar reabrir a

negociação", disse o presidente da Oi,
Luiz Eduardo Falco. Ele argumentou que
o plano de negócios usa o mercado ape-
nas como referência. "Ninguém faz busi-
ness plan apoiado no mercado. Faz
apoiado na geração de caixa e de rique-
za, e isso independe dos valores das
ações. E não imaginamos que os valores
atuais continuarão para sempre."

O presidente da Oi lembrou que 85%
dos recursos para a aquisição da BrT já
foram captados. Para o restante do capi-
tal, admite que as opções de financiamen-
to de longo prazo - 30 anos, por exemplo
- ficaram mais difíceis ou simplesmente
deixaram de existir, mas ainda há opções
de curto prazo. A Oi mantém todos os
planos de investimento para 2009 porque
já dispõe dos recursos. "Caso a economia
não volte a circular em um prazo de 12

meses, podemos rever nossos planos para
2010", admite o executivo.

O presidente da Oi revelou que está
renegociando alguns contratos para exe-
cução em 2009. A alta do dólar, no entan-
to, não deve afetar essas compras. Falco
explicou que a alta da moeda norte-ame-
ricana afeta em cerca de 30% o Capex,
mas que esses contratos têm um teto para
o dólar de R$ 1,90. "Quase a totalidade
(da diferença cambial) deverá ser absorvi-
da pelos fornecedores, porque se a gente
paga a mais, eles recebem a mais. Então
eles têm essa margem para devolver para
nós. A parte que ficará para a gente será
de dois dígitos, mas próxima de 10%, o
que é relevante, porque nosso investimen-
to é de bilhões, mas não é insuportável." 

*COLABORARAM ANA LUIZA MAHLMEISTER
E HELTON POSSETI

dades. Ávila vê oportunidade também para crescer em
banda larga, já que existem apenas 10 milhões desses
acessos no Brasil. Considera o preço atrativo e não acredi-
ta que a crise possa atrapalhar.

Com receita em torno de US$ 5 bilhões por ano (70%
fora da China em 2008), a ZTE lançou recentemente uma

parceria com a TIM, para 3G, inclusive na Itália. Sua meta é vender
l milhão de handsets no Brasil até o fim do ano. Sustenta que sua
empresa manterá os investimentos no País.

Administrar a Nokia Siemens Networks (NSN) no atual cenário
não é novidade para o presidente da empresa para a América
Latina, Armando Almeida: "Temos crise constante por causa dos
chineses, que nos obrigam a cortar custos." A empresa, na verdade,
está emergindo de uma fusão iniciada há um ano e meio que resul-
tou numa medida para cortar o equivalente a€ 2 bilhões em custos,
até 2010. A redução de pessoal já foi completada, com a diminuição
de 15% de 60 mil. No Brasil restaram 6 mil funcionários. O mais
complexo agora, afirma Almeida, é a integração dos sistemas.

A produção da NSN está concentrada na Ásia e Europa. Está
mantido o centro de desenvolvimento de Curitiba e a empresa cogita
voltar a produzir estações radiobase no Brasil em 2009, através de
um parceiro terceirizado. A empresa não é cotada em bolsa e o fato
de ter dois donos a favorece: São dois acionistas fortes financeira-
mente", diz Almeida. Ainda assim, a empresa tem dívida, cujo mon-
tante é guardado a sete chaves.

Também fruto de uma megafusão, a Alcatel-Lucent apresentou
prejuízo líquido reconhecido (participação do grupo) de € 40 milhões,
ou € 0,02 por ação diluída, no final do terceiro trimestre. O débito
líquido ficou em € 600 milhões. Ao importar equipamentos neste ano,
a maioria dos fabricantes no Brasil fez hedge para os negócios já fecha-
dos. "Algumas empresas conseguirão gerenciar seus negócios receben-
do o dólar futuro. Em alguns casos haverá renegociação, somos par-
ceiros dos clientes", disse o presidente da Alcatel-Lucent, Jonio Foigel.
A empresa vê oportunidades de negócios em redes WiMAX, femtocells
para potencializar o sinal celular e IPTV, para 2009.

Todos os players rediscutem tudo e tentam fazer as
melhores parcerias possíveis para tentar reduzir o
impacto da crise. O desafio é fazer com que os contra-
tos em execução possam ser adaptados, em busca de
equilíbrio, já que foram firmados com muita antece-
dência e em condições normais de mercado. Como o
consumidor é o último elo nesta cadeia, e teme por sua
capacidade de pagamento e disponibilidade de crédi-
to, o enigma é em quanto as compras serão reduzidas.
Diante das incertezas, o estudo da situação quadrupli-
cou nas empresas. As reuniões são freqüentes para
discutir novas estratégias.

"O grande impacto é o medo do consumidor que refreia seu
impulso de compra. Celulares e monitores dever sofrer um impacto
razoável", acredita o vice-presidente da Samsung para novos negó-
cios na América Latina, Benjamin Sicsú, também diretor da Abinee.

Mais de 40% do faturamento da Samsung provêm do mercado
internacional. O Brasil não representa nem 3% do bolo. A empresa
já passou por várias crises, uma das quais gigantesca na Coréia,
em 1998, e saiu fortalecida, garante Sicsú. O grupo aprendeu que
um baixo grau de endividamento é fundamental, mantendo, a partir
de então, uma dívida quase residual. No balanço do terceiro trimes-
tre, o lucro da sul-coreana despencou 44% para US$ 870 milhões,
devido ao excesso de oferta de chips no mundo e de telas de LCD.
Mas a direção da empresa prefere ver o copo meio cheio: a queda
ocorreu num trimestre que registrou lucro de quase US$ l bilhão.

As chinesas Huawei e ZTE contam com a evolução das redes de
terceira geração para vencer possíveis dificuldades. "No momento
não houve crise para nós. Como temos muita rede instalada no
Brasil, principalmente 3G (40% do mercado brasileiro), já antevía-
mos bastante expansão", disse o diretor técnico de produtos da
Huawei, Marcelo Motta. "Toda essa base que temos, não só de 3G,
é importante, porque os clientes precisam investir agora em expan-
são, e não em novas redes." Motta acredita em aquecimento do
setor em 2009. A competição será renovada com a entrada da Oi
em São Paulo, da Vivo no Nordeste e a fusão da BrOi.

"A primeira fase das redes 3G não será afetada. A falta de cré-
dito pode atrapalhar, mas não em menos de um ano", acredita o
CEO da ZTE, Eliandro Ávila. A discussão agora é sobre a segunda
fase da implantação de 3G, levando o atendimento a novas locali-
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