
Clara e agressiva
m 2008, a Claro foi a operado-
ra, mais agressiva do mercado.
Estava claro que o objetivo da
empresa era ganhar market

sbare, o que acabou acontecendo. Em
setembro de 2008, ela assumiu a vice-
liderança do mercado em número de
assinantes, graças a uma estratégia de
subsídios de aparelhos e planos agres-
sivos. Também travou uma batalha
com a Vivo para ver quem trazia o
iPhone primeiro ao Brasil.

Agora a Claro assume novamente
uma postura agressiva contra a possi-
bilidade de concentração de suas duas
concorrentes diretas, TiM e Vivo, o
solta o verbo em relação à necessida-
de de freqüências para dar continui-
dade à expansão da plataforma de
banda larga. João Cox, presidente da
operadora, conta nesta entrevista
como tem observado alguns dos temas
que têm dominado as discussões sobre
o futuro da telefonia móvel, como
espectro, concorrência, interconexão
e novos modelos de negócio.

TELETIME A agressividade das
campanhas e estratégias da Claro
buscam o crescimento a qualquer
preço ou a empresa está conseguin-
do equilibrar isso com os resultados
financeiros?

JOÃO COX De fato somos uma
companhia de capital fechado, mas o
nível de informação que a gente divul-
ga é muito maior que o da Oi, por
exemplo, que é uma empresa de capi-
tal aberto. A agressividade é uma
característica do grupo, mas isso não
tem mais afetado as margens. A Claro
tem crescido e as margens também, de
forma exponencial. Nosso EBITDA de
2008 foi maior do que o de 2007, mas
ainda não posso abrir os números.

O mercado brasileiro tem crescido
muito vigorosamente todos os anos.
Há um limite para esse crescimento?

No mundo inteiro a penetração do
celular vai ser superior a 100%. A
quantidade de celulares produzidos
cria urna condição que torna economi-

camente viável desenvolver tecnologias
que atraem mais pessoas. É óbvio que
este ano a venda de aparelhos deve ser
menor, mas acima de dois dígitos no
total, somando USB e handsets.

Outra discussão que é colocada
cada vê/ mais intensamente pelo
governo é a defasagem da tarifa de
interconexão na VU-M e o custo do

pré-pago. Como vocês estão olhando
para esse movimento?

O pré-pago, ao contrário do que se
diz, só é analisado do ponto de vista
da tarifa cheia. Mas ninguém faz uso
da tarifa cheia. Todo mundo está sem-
pre em alguma promoção, e o efeito
disso é que, na prática, a tarifa é subs-
tantivamcnte mais baixa. Quando se
fala em mexer em interconexão, é pre-
ciso olhar as coisas em perspectiva.
Vamos contextualizar: ano passado,
mudamos as regras do SMP, introdu-
ziu-se a portabilidade, mudaram as
regras de atendimento telefônico...
Foram mudanças todas em prol do
cidadão, em princípio, mas que ele-
vam os custos das empresas. Outras
mudanças, que reduzem a receita,
mexem na equação. Não tem mágica,
a conta tem que fechar.

Mas não é fato que o usuário do pré-
pago usa pouco para fazer chamadas?

Essa percepção de "celular pai-de-
santo" (que só recebe) tem deixado de
existir no nosso caso. Nos níveis de
tarifas que estamos estabelecendo
com essas campanhas, em que o usu-
ário fala um minuto e ganha dez,
minuto a R$ 0,06 etc, o pré-pago
mudou radicalmente de perfil Faz
mais ou menos um ano que isso está
acontecendo. Além disso, a base de
pós-pagos tem crescido trimestre a
trimestre, mesmo relativamente.

O tráfego de SMS no Brasil é bai-
xíssimo, e é evidente que o proble-
ma é no preço por mensagem.
A Claro, em 2007, experimentou
reduzir os preços. Por que isso não
acontece mais hoje?

O preço de todas as operadoras é
muito parecido, mesmo na voz. No
SMS tínhamos uma tarifa de R$ 0,30,
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que subiu a R$ 0,36. Isso reduziu o
tráfego substancialmente, e para com-
pensar começamos a fazer campanhas
para envio em determinados períodos
do dia, para grupos de pessoa etc.
No final, o preço acabava sendo de
R$ 0,30 de novo. Então, voltamos o
preço para. os patamares anteriores, e
agora estamos analisando outras alter-
nativas para incentivar 'ainda mais o
consumo. O fato é que o uso de SMS no
Brasil é realmente baixíssimo.

Isso é função do preço, não?
Não sei, vamos fazer outros movi-

mentos para entender o que acontece.
Mas é algo que temos que atacar por-
que tem muito espaço para crescer.

A pergunta é colocada porque os
serviços de valor adicionado (SVA)
já representam quase 10% das recei-
tas. Ampliar o uso de SMS é ampliar
o uso de outros serviços de valor
adicionado. Vocês têm uma meta de
crescimento?

É complicado colocar um bench-
mark. A América Latina e o Brasil
estão abaixo de 10% de receitas com
SVA, enquanto a Europa está acima de
20% e mais ainda na Ásia, Há muito a
crescer, o SMS é o mais importante
serviço de valor adicionado, mas acho
que isso muda com a difusão da banda
larga móvel.

Vocês já sentem um maior uso
dos serviços de valor adicionado
entre os usuários 3G?

Quando a gente fala em banda
larga, é majoritariamente USB. Se
você excluir isso e olhar apenas o pes-
soal de 3G, é claro que o usuário usa
mais. No caso do iPhone, a grande
sacada ó a interoperabilidade, a facili-
dade que se criou para o usuário para
ter acesso aos serviços, Isso estimula
o usuário.

Não incomoda a Claro o fato de
que os aplicativos e serviços que
rodam no iPhone terem que passar
pela Apple, dentro do modelo do
iTunes, em que vocês precisam com-
partilhar receita?

A Apple foi inovadora, e é óbvio
que com a inovação que ela trouxe ela
vai querer desfrutar disso. Outros
fabricantes, aos poucos, vão criando
facilitadores de interação com o usuá-

rio tal qual a Apple faz, e aos poucos
essa relação muda.

Para onde apontam os negócios
de unia operadora móvel? É um
modelo de MVNO (operadoras virtu-
ais), é um modelo de machine-to-
machine, é SVA?

Ainda cresce muito em quantidade
de pessoas com celular, porque as pes-
soas vão ter mais do que um aparelho.
Machine-to-machino também tem
muito o que crescer. MVNO também,
mas é mais complicado, porque é uma
questão que passa por como vai ser
tratado o espectro adicional. Um
modelo do operadoras virtuais pressu-
põe espectro de sobra. O 3G é alta-
mente demandante de espectro pois
faz com que as pessoas consumam
mais banda. Para fazer MVNO, tem
que sobrar espectro.

quências baixas, estamos no padrão
americano, e nas altas, no padrão
europeu. O aparelho tem que ser qua-
driband para não limitar o mercado.

Oi e Brasil Telecom se uniram
este mês (janeiro), e a CVM viu indí-
cios de que há um controle comum
entre T1M e Vivo. Como vocês olha-
ram para esses dois casos de con-
centração?

Eu acho que a decisão da CVM
reforça o que todos sabiam. Houve
uma mudança do controle da Telecom
Itália no exterior que repercute no
Brasil. Não temos nada contra o pro-
cesso de compra de empresas e
mudanças em legislação, desde que
haja uma simetria, A situação no caso
da Vivo e TIM é que você tem um
grupo econômico, a Telefônica, com o
dobro de espectro de todo o resto do

Vocês estão acompanhando a dis-
cussão do espectro de 2,5 GHz?

Sim, e todo mundo acha que a ten-
dência é reservar para o 3G.

Apressão é essa, mas a Telefônica,
por exemplo, não pensa assim aqui
no Brasil.

Mas mundialmente esta é uma
faixa que vai ser usada para 3G, A
questão fundamental, com todo o res-
peito aos operadores de MMDS, é que
o Brasil não fique de fora do padrão
mundial. O ônus para isso será enor-
me, vamos ter que usar freqüências
diferentes de todo o mundo, vão se
colocar aparelhos com desenvolvi-
mento específico para o Brasil. Isso é
que não dá.

A quem caberá esse mercado na
faixa de 2,5 GHz? Aos quatro opera-
dores móveis de hoje ou aos novos
entrantes, eventualmente com tec-
nologia WiMax?

Quem deverá usar é quem conver-
gir com a tendência mundial de uso. A
pior coisa, que pode acontecer é ser-
mos diferentes. Vamos lembrar que
aqui no Brasil já há uma situação em
que somos diferentes, pois nas fre-

Brasil. O dobro do que nós e do que a
Oi. Ainda que eles digam que não se
falem, que são operações separadas,
existe um mesmo acionista.

Foi o que disse a Anatel, que colo-
cou condicionantes para a anuência
prévia. As medidas que a Anatel
tomou foram adequadas?

Acho que no momento em que a
Anatel tomou a decisão, ela tinha um
conjunto de informações. Agora há
novas informações, como essa da
CVM, Tenho certeza que a Anatel,
com a sua sapiência, revisitará o
tema. Eu espero que isso aconteça,
porque temos que garantir a simetria
de espectro. Imagine se os conselhei-
ros da América Móvil deixarem de
participar do controle da Telmex.
Então a Embratel poderia ter freqü-
ência de celular e eu poderia ter tele-
fonia fixa? É uma pergunta hipotéti-
ca, para. reflexão. A definição de
controle da Resolução 101, seguida
pela Anatel, é muito mais severa
do que a definição de controle obser-
vada pela CVM. Pela 101, basta
que tenha um conselheiro, um acordo
de acionista ou mais de 20% que você
é controlador. O
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Você também pedia isonomia no
caso da fusão entre Oi e Brasil
Telecom. As condições colocadas
pela Anatel agradaram a Claro?

Quando você olha a questão da BiT
e Oi, não houve sobreposição de espec-
tro como no caso de Vivo e TTM. A
questão de gravidade tem que ser
referenciada pela regra.

Outro ponto colocado pelas ope-
radores de telefonia celular é a
perspectiva de alongamento dos
prazos para pagamento do Fistel,
mas as sinalizações do governo não
animam. Como esse assunto tem
sido tratado?

O que tem que ser discutido é a
questão fiscal e tributária, que merecia
ser revista. Dois aspectos: há uma assi-
metria por conta de taxas fixas, como o
Fistel, que são independentes do con-
sumo. O sujeito tem um pré-pago em
Macapá e gasta RS 2 por mês e o Fistel
dele é o mesmo de um sujeito que paga
um telefone corporativo na Av. Paulista.
Quem paga essa diferença somos todos
nós. O ICMS, PIS e Cofins são expres-
sões percentuais, mas o Fistel não,
então, proporcionalmente, o imposto é
maior no pré-pago do que no pós-pago.
Outro aspecto é que existem obriga-
ções crescentes para as operadoras.
Falta um equilíbrio.

A obrigação de cobrir todo o
Brasil, estabelecida depois do leilão
de 3G, foi positiva?

A obrigação é bastante custosa,
mas tenho que ser coerente. Quando
eu digo que a regra tem que ser a
mesma para todos, aquilo que me cabe
como regra tem que ser cumprido. É
custoso, é desafiante, mas ao contra-
tarmos, aquilo era conhecido, união,
tem que ser feito. A evolução que existe
em telefonia foi muito forte. O Brasil é
o quinto maior parque de telefonia no
mundo. Os rigores a que estamos sujei-
tos são muito maiores. Os call centers
pelo mundo não têm as nossas regras,
os impostos não são tão elevados, e por
isso nossas margens são menores.
Tudo bem. nossas margens são de
25%, que são boas em comparação
com o varejo, que tem margem de 3%.
Mas a gente tem que investir. Em dez
anos saímos do analógico para o TDMA,
do TDMA para o GSM e agora o 3G.
São quatro mudanças em uma década.

E o LTE logo virá, a tecnologia já existe,
o que falta é aparelho e escala.

Como você avalia, depois de um
ano, o desenvolvimento do 3G?

Vai indo bem, mas volto àquele
ponto da escala. O 3G vai bem, mas
não tão bem como o GSM, que tem
escala maior, um preço melhor e
menos tecnologia. Então, o 3G vai ser
mais caro mesmo.

E a portabilidade?
A Anatel foi sábia em fazer a por-

tabilidade escalonada, mas a mudan-
ça mesmo de padrão virá com a entra-
da de Rio de Janeiro, nas próximas
semanas, e São Paulo. Mas sempre
colocamos: portabilidade é um direito,
tem que oferecer, mas na prática o
que acontece é um pico inicial que
tende a se normalizar depois. Estamos
liderando o processo de ganho de
clientes com a portabilidade. O que vai
fazer a diferença é melhorar o atendi-
mento a clientes e cobrir mais áreas.

Não existe uma quantidade de chips
inativos muito grande entre esses 150
milhões que se tem no Brasil?

Eu não vendo chip em padaria nem
no sinal. Mas há muito simcard no
mercado, isso é fato. Só que às vezes c
mais barato para o usuário comprar
um chip novo com um tanto de créditos
do que recarregar o chip que ele já
tem. Não tem regra de como controlar
o churn, eu posso crescer 2 milhões de
clientes em um mês. A questão é se
depois a gente vai receber.

Outro tema recorrente tem sido a
questão da privacidade dos dados
dos clientes. Me parece que hoje a
maior falha está, justamente, no
fato de os funcionários das operado-
ras terem acesso a extratos e dados
cadastrais. Como vocês minimizam
esse problema?

Quando a regulamentação exigiu
que todos os clientes deveriam ter
acesso a seus dados em qualquer loja

do Brasil, nós
alertamos a
Anatel que isso
poderia criar uma
vulnerabilidade
na segurança da
informação. Nós
temos medidas

para evitar isso, centralizamos as ope-
rações de quebra de sigilo com muita
segurança, estamos registrando,
criando um log de todos os acessos
aos dados dos clientes. Eu tento fechar
todas as portas, mas imagine contro-
lar um call center com milhares de
pessoas, todas as lojas... Você cria tra-
vas mas é sempre difícil zerar.

As novas regras de atendimento
complicaram muito a operação?

Temos mais de um milhão e meio
de contatos com os usuários por dia. E
isso antes da nova regra de atendi-
mento. Se bem que a gente fazia quase
tudo o que a nova regra pedia, menos
não transferir a ligação. Como é que
um mesmo atendente pode resolver
tudo, de uma configuração de apare-
lho a uma questão de conta? A gente
se esforça, só que precisa ficar claro
que há procedimentos que a gente faz
para o bem do usuário, não para pre-
judicá-lo, e nesses casos as regras
ainda precisam de adaptação.
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