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Sem operar nos Estados Unidos, o grupo espanhol Telefónica tem uma subsidiária comercial e 
de gerenciamento de infra-estrutura instalada na Flórida. Como se justifica o desembolso 
resultante de manter uma equipe permanentemente nos EUA se não existe intenção de 
oferecer serviços de telecomunicações ao mercado americano propriamente dito?  
 
Na condição de empresa multinacional com forte presença na América Latina, a Telefônica teve 
a percepção de que estar em Miami facilitaria de alguma forma a sua seleção em processos de 
contratação efetuados por grandes grupos multinacionais americanos que atuam em quaisquer 
áreas da economia e que têm presença no Brasil e nas Américas Central e do Sul, afirmou o 
vice-presidente da Telefônica, Vladimir Barbieri.  
 
A divisão do grupo espanhol escolhida para estar em Miami e disputar as grandes contas que 
emanam de lá foi a Telefônica São Paulo, a Telesp, por meio do segmento Empresas, hoje 
dirigido pelo mesmo executivo que montou a estrutura americana, Barbieri, alguns anos atrás. 
Daquele ponto, a Telefônica participa das concorrências e briga com seus pares multinacionais, 
entre os quais a AT&T, British Telecom (BT) e Telmex.  
 
Sem autorização dos clientes para citá-los, o executivo assegura que estar "in loco" tem sido 
definitivamente favorável, embora os serviços estejam previstos para serem desenvolvidos 
aqui no Brasil ou nos outros 15 países nos quais a Telefónica atua, como Chile, Argentina, 
Peru, etc, depois das compras efetuadas da BellSouth.  
 
Em que pese o fato de os recursos de hardware e software serem mais baratos em Miami e os 
recursos técnicos de melhor qualidade, embora mais caros, Barbieri diz que o forte aliado para 
conquistar as contas de grupos financeiros, industriais, de varejo e de serviços tem sido o cabo 
submarino SAM-1, antigamente denominado Emergia, que dá a volta na América do Sul e tem 
uma estação que leva ao data center de Miami, e que possui a redundância suficiente para dar 
segurança aos grandes grupos, cada vez mais dependentes de conectividade e do tráfego de 
dados.  
 
Muitos dos clientes exigem planos de eventualidade, sendo que alguns demandam suporte de 
tecnologia da informação centralizado e outros não. "Se o consumidor tem experiência igual 
em qualquer loja da cadeia, o suporte do grupo é centralizado. Mas se a experiência é única 
em cada um dos pontos, o suporte é regionalizado", afirmou Barbieri.  
 
Com relação à pane que a operadora sofreu em meados do ano, Barbieri afirmou que em 
alguns clientes mais afetados está sendo discutida a topologia dos serviços e se estabelecendo 
alternância para eventualidades.  
 
O retorno  
 
Dona de 10% do faturamento total da Telefônica de São Paulo, cuja receita líquida alcançou R$ 
4 bilhões no terceiro trimestre, a Telefônica Empresas foi reincorporada ao grupo em fevereiro 
de 2006, depois de ter sido independente por seis anos e ter crescido de forma exponencial 
nesse período. "Subordinada ao grupo a empresa é mais eficiente e a despesa operacional é 
menor", disse Barbieri. "Também tem maior capacidade de reação e mobilização", acredita o 
executivo.  
 
O segmento Empresas é composto de 900 grupos econômicos e possui mais de 3,3 mil CNPJs. 
Tem crescido 10% ao ano e, em 2005, reformulou a segmentação. Atualmente são quatro as 
atividades básicas: financeira (bancos, seguros, corretoras), comércio (varejo, restaurante e 
serviço), indústria e governo.  
 
Ao lado da consultoria, com representantes especializados que conhecem bem as necessidades 
dos clientes e fazem propostas de específicas de soluções, há alguns desenvolvimentos 
prontos. É o caso do "kit loja", como afirmou Barbieri, referindo-se à venda simplificada. "Ela 



inclui circuito de voz com capacidade prevista, circuito de dados e infra-estrutura de pontos de 
rede interna, podendo até incluir computadores e aparelhos telefônicos".  
 
Recentemente a Telefônica fez um fornecimento ao Magazine Luiza em que demonstrou, 
segundo Barbieri, sua capacidade de realização. "A varejista anunciou a abertura de 50 lojas 
em São Paulo numa única data", comentou Barbieri. A Telefônica foi contratada para conectar 
todas as unidades, e se algo falhasse, os pontos não poderiam entrar em funcionamento 
simultâneo, prejudicando o plano de marketing baseado no lançamento múltiplo. "Foi uma 
grande responsabilidade para a Telefônica, mas acabou dando certo", disse o executivo, 
acrescentando que além de preparar as lojas, a operadora teve de disponibilizar um técnico 
para fazer plantão nos primeiros dias e garantir que a estréia fosse feita com êxito.  
 
Outro ponto forte do segmento empresas é o fornecimento de estações de trabalho equipadas 
com computadores. "Foi assim no Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas", comentou. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


