
Parece que um furacão passou pelo setor
de telecomunicações em 2008. Mudan-
ças de regras, criação de uma operadora
de alcance e capital nacional, crescimen-
to vertiginoso na banda larga e na telefo-
nia móvel e uma chegada bem-sucedida
da nova geração de celulares. Olhando
assim, da a sensação de que pouco so-
brou para este ano. De fato, deve haver
uma acomodação no mercado, Mas que
ninguém espere calmaria.

O turbilhão de novidades que marcou
os últimos meses ainda vai ecoar em alto

e bom som ao longo deste ano. Os próxi-
mos capítulos podem não ser tão emo-
cionantes quanto a compra da Brasil
Telecom (BrT) pela Oi (ex-Telemar), mas
também abrem perspectivas interessan-
tes para os investidores.

É de esperar uma desaceleração no
ritmo de evolução das teles - por causa
da crise e também de fatores intrínse-
cos ao setor. A boa notícia é que o de-
sempenho do segmento deve ser bem
melhor que o de outros mais sensíveis
à tempestade econômica.

Os serviços de telecomunicações como
celulares e conexões de banda larga tor-
naram-se parte do cotidiano. Especia-
listas avaliam que os consumidores vão
cortar outros gastos antes de cancelar
suas assinaturas. "As pessoas relutam em
abandonar seus telefones móveis", afir-
ma Nick Jones, analista de mobilidade
do Gartner, empresa de pesquisas sobre
tecnologia. "Elas podem adiar a compra
de um aparelho mais sofisticado, mas
não vão deixar de usar os serviços."

Valder Nogueira, chefe de a n á l i s e '
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de telecomunicações, mídia e tecnolo-
gia na Itaü Corretora, vai além. "O setor
pode se beneficiar da crise. Viaja-se me-
nos, principalmente a negócios, e usa-
se mais o telefone", avalia.

Segundo o Gaitner, as operadoras de
telefonia celular na América Latina de-
vem crescer 13% neste ano, contra 24% em
2008. Outra consultoria importante do
setor, o IDC, aposta que a América Latina
será a região do mundo com maior expan-
são em tecnologia e telecomunicações.

No Brasil, boa parte dos analistas
aguarda a divulgação das demonstra-
ções financeiras do último trimestre de
2008 antes de fechar suas projeções para
este ano. A soma das estimativas divul-
gadas pela Fator Corretora no book seto-
rial de 2009 sugere um aumento de 7,4%
na receita líquida das teles (incluindo
aí a operadora de TV por assinatura Net
Serviços e a empresa de call center Con-
tax). Também é dessa ordem de grande-
za o crescimento previsto para o fatura-
mento da indústria de eletroeletronicos,
segundo a Abinee, associação das em-
presas do setor que reúne telecomunica-

ções, informática e energia elétrica.
As operadoras brasileiras já sinaliza-

ram que, a despeito da crise, pretendem
manter seus planos de investimento em
infraestrutura num patamar semelhan-
te ao do ano passado -R$ 14 bilhões, ex-
cluindo os gastos das empresas na aqui-
sição de licenças para atuar na terceira
geração da telefonia móvel (3G). No en-
tanto, as companhias estão em processo
de renegociação com os fornecedores de
infraestrutura para assegurar que os pre-
ços dos equipamentos - em sua maioria
importados - não subam na mesma pro-
porção que as cotações do dólar.

Embora os números gerais do setor
sejam bons, as características de quem

está disposto a investir são muito dife-
rentes. A estrutura do setor de teleco-
municações é complexa e há distinções
importantes entre os diversos segmen-
tos que devem ser considerados.

Celulares e banda larga devem perma-
necer como os motores do setor, assim
como já vinha acontecendo nos últimos
anos. Não é de hoje que a telefonia fixa
apresenta baixas taxas de crescimento -
no mundo todo - e nada indica que esse
panorama vai mudar.

Depois do volume recorde de vendas
de telefonia móvel no ano passado - fo-
ram habilitados 29,7 milhões de linhas
-, a base instalada de celulares no país
deve aumentar em velocidade menor. A
estimativa preliminar cio Itaü é de que o
crescimento seja de 15% em 2009, ante os
24,8% registrados no exercício anterior.

A evolução vertiginosa no número de
usuários deve ceder lugar a um esforço
mais concentrado das empresas para
aumentar a utilização dos serviços - até
porque o número potencial de assinan-
tes está chegando ao limite. O país fe-
chou 2008 com 150,6 milhões de telefo-
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nes móveis habilitados, o que representa
78,11 para cada 100 habitantes. Excluin-
do crianças, idosos e pessoas de renda
muito baixa, é relativamente pequeno o
mercado que falta ser desbravado.

As operadoras estão em busca do di-
fícil equilíbrio entre crescimento e ren-
tabilidade. Nesse sentido, tirar o pé do
acelerador pode ter efeito benéfico para
as margens de lucro. A telefonia móvel
baseia-se numa estranha equação: quan-
to mais cresce, mais difícil é obter bons
resultados. Atrair novos clientes e evitar
a migração dos atuais são tarefas que re-
querem muito dinheiro - seja na forma
de subsídio ao preço dos aparelhos, seja
nos gastos com divulgação (propaganda
e promoções). Por outro lado, ninguém
pode abrir mão do crescimento, porque
ele significa a escala de que as operado-
ras precisam para reduzir custos.

A receita por usuário das operadoras
brasileiras é uma das menores do mun-
do: na média, foi de R$ 27,1 por mês no
terceiro trimestre de 2008. E o número
está em queda, a despeito do empenho
das companhias para estimular o uso
de mais serviços.

Para turbinar esse indicador, as em-
presas devem continuar investindo ria
ampliação das redes de terceira geração
(3G), que permitem o acesso a serviços
de ciados - como internet, vídeos e músi-
cas - em velocidades mais elevadas.

A tecnologia atraiu 1,7 milhão de as-
sinantes em 2008, quando foi introdu-
zida no país. Boa parte desse volume
reflete a entrada das operadoras de ce-
lular num novo segmento de mercado:
a oferta de conexões de banda larga.
Com a venda de modems para o acesso
à internet sem fio, as empresas de tele-
fonia móvel passaram a concorrer com
as operadoras de telefonia fixa e de W
a cabo, acirrando a competição nesse
nicho, que já era forte.

"As operadoras vão precisar investir
mais em 3G. No ano passado, elas subes-
timaram a demanda, e quem não inves-
tir fica fora do crescimento", diz Jacque-
line Lison, da Fator. A analista pondera,
contudo, que talvez as empresas pre-

firam ampliar a rede onde ela já existe
- ou seja, nas cidades mais ricas do país
-, em vez de levá-la para novas regiões
num momento de crise econômica.

Enquanto as operadoras de celular dis-
putam assinantes de banda larga com
planos que oferecem velocidades na casa
do l megabit por segundo (Mbps), as
concorrentes fixas preparam suas redes
para oferecer conexões à internet muito
mais rápidas - de 30 Mbps para cima.

A Telefônica esta implantando fibra
óptica na cidade de São Paulo e em
grandes municípios do interior. O obje-
tivo é cobrir todo o Estado em três anos.
A Brasil Telecom também lançou sua

rede óptica em alguns municípios pou-
co antes da transferência de seu contro-
le acionário para a Oi.

Com uma infraestrutura robusta, as te-
les ambicionam oferecer vídeos por meio
da internet (IPTV, na sigla em inglês).
Hoje, ha limitações regulatórias para a
atuação das operadoras de telefonia no
mercado de W por assinatura. Um pro-
jeto de lei que esta na Câmara dos Depu-
tados (conhecido como PL 29) propõe
eliminar essas barreiras, mas enfrenta re-
sistências e tramita muito lentamente.

Enquanto isso não acontece, as teles já
fizeram algumas incursões no mercado de
W paga - tanto quanto podiam. Nos últi-
mos anos, a Embratel (do grupo mexicano
Telmex) comprou participação na Net. A
Telefônica adquiriu parte dos ativos da
TVA e a Oi comprou a WayTV, de Belo Ho-
rizonte. As três operadoras também obti-
veram autorização da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) para atuar
no segmento de TV via satélite (DTH).

Por trás dessas investidas, esta o inte-
resse dos grandes grupos de telecomu-
nicações do país - a espanhola Telefó- -
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nica, a mexicana Telmex/Amêrica Movi l
e a brasileira Oi - em oferecer pacotes
multiserviços a seus clientes. A venda
combinada de telefonia, banda larga e
vídeos tornou-se a arma das operadoras
para conquistar mercado e garantir a fi-
delidade dos assinantes.

A missão tornou-se um pouco mais
difícil desde a introdução da portabili-
dade numérica, no ano passado. O me-
canismo permite que o cliente troque de
operadora - fixa ou móvel - e mantenha
o número de telefone. Até meados de
janeiro, 224,4 mil assinantes haviam so-
licitado a transferência, segundo a ABR
Telecom, que administra o serviço. Não
é muito, mas o desafio deve se tornar
maior a partir de março, quando o bene-
fício passará a estar disponível em todo
o Brasil, com a entrada de cidades como

São Paulo e Rio de Janeiro.
Diante de tudo isso, é recomendável

que os investidores acompanhem esses
temas para garimpar boas oportuni-
dades no setor. "As melhores estão na
telefonia móvel, que foram sobrepenali-
zadas pelo mercado nos últimos meses",
afirma Nogueira, do Itaú.

No entanto, se o principal interesse é
encontrar uma fonte segura de dividen-
dos, as concessionárias de telefonia fixa
continuam sendo a melhor opção. Isso
vale, em particular, para a Telesp, ope-
radora que atua no Estado de São Paulo
e é controlada pelo grupo espanhol Te-
lefônica. Com atuação num segmento
de negócios maduro, a operadora cres-
ce pouco em termos de receita e costu-
ma ter um desempenho previsível, mas
é, de longe, a maior pagadora de divi-

dendos do setor e uma das melhores do
mercado acionário.

Nos últimos anos, foram recorrentes as
cobranças dos investidores para que Oi
(ex-Telemar) e Brasil Telecom (BrT) me-
lhorassem suas políticas de remuneração
aos acionistas. No entanto, a união das
duas operadoras para formar a chamada
"supertele" nacional deve tirar esse tema
do horizonte, por enquanto. A oferta
obrigatória aos minoritários cia Brasil
Telecom e a reorganização societária do
grupo devem tornar boa parte da agenda
da Oi nos próximos meses. O presidente
da operadora, Luiz Eduardo Falco, já afir-
mou que a arrumação na casa provavel-
men te vai ultrapassar 2009.

A oferta de "tag along" deve se estender
neste primeiro semestre. Em seguida, a OÍ
vai dar início aos* trâmites para incorpo-
rar as ações da BrT, com base em relações
de troca já anunciadas - e já refletidas nos
preços dos papéis no mercado.

É muito provável que, vencida essa
etapa, a OÍ lance as bases de uma rees-
truturação societária mais profunda,
para reduzir a variedade de classes de
ações que possui na bolsa e concen-
trar a liquidez em um número menor
de papéis. "Quem estiver olhando para
isso deve se posicionar em ações ordi-
nárias. Num momento de reestrutura-
ção, é bom estar do mesmo lado que o
controlador", observa um analista, que
pede para não ser identificado.

No que diz respeito ao impacto comer-
cial da "supertele", não se deve esperar que
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a operadora já chegue provocando gran-
des mudanças na dinâmica da competi-
ção no setor. Em primeiro lugar, porque
Oi e BrT atilavam em áreas geográficas di-
ferentes - ou seja, não houve a eliminação
de um concorrente. O maior efeito deve
ocorrer na telefonia móvel, com a forma-
ção de mais uma operadora com presen-
ça nacional, ao lado de Vivo, TIM e Claro.
"Mas o cenário não vai mudar por enquan-
to. A Oi não vai ter tempo de desenvolver
estratégias mais agressivas e de levar ime-
diatamente sua política comercial para a
BrT", diz Jacqueline, da Fator.

O movimento de consolidação entre
as empresas do setor - que teve seu ápice
com a aquisição da Brasil Telecom pela
Oi - ainda não se esgotou, mas é possí-
vel que mude cie perfil. Para Jacqueline,
os potenciais negócios serão mais orien-
tados pela necessidade das operadoras
de diversificar seu leque de serviços. Ela

aposta numa ampliação da presença das
teles no segmento de TV por assinatura e
das parcerias que tenham como objetivo
a oferta de pacotes que combinem telefo-
nia fixa e móvel, banda larga e televisão.

"O investidor deve olhar com carinho
para uma parceria mais forte entre a Te-
lesp e a Vivo", afirma Nogueira, do Itaú.
O grupo espanhol compartilha com a
Portugal Telecom o controle da empresa
de telefonia celular e não é segredo que
já fez algumas tentativas de comprar a
parte do sócio. Embora essa perspectiva
continue parecendo distante, o analista
vislumbra a possibilidade de que as ope-
radoras fixas e móveis estreitem os laços
comerciais e aproveitem melhor poten-
ciais sinergias entre elas.

Alvos de freqüentes especulações ao
longo de 2008, TIM e GVT podem se tor-
nar mais distantes agora - embora não
tenha diminuído o interesse das rivais

por esses ativos.
A Telecom Itália acaba de nomear um

novo presidente para a TIM Brasil - o
italiano Luca Luciani - como sinalização
de que a subsidiária é estratégica para o
grupo, Além disso, qualquer tentativa
de compra da operadora cie celular en-
frentaria forte oposição da Telefônica.
A companhia espanhola está presente
no bloco de controle da Telecom Itália
e, apesar de não participar de decisões
relacionadas aos ativos brasileiros, não é
difícil imaginar que faria sombra numa
decisão como essa.

A própria Telefônica já foi apontada
como candidata natural ã compra da
TIM Brasil, mas esse movimento coloca-
ria os espanhóis em conflito regulatório,
pois criaria uma sobreposição de licen-
ças com a Vivo - algo que a Anatel proí-
be. No entanto, é de esperar que o grupo
não queira facilitar a vida dos concor-
rentes abrindo o caminho para a venda
da TIM, por exemplo, à Oi.

Dados da Thomson Financial mos-
tram que as ações de empresas ligadas
ao grupo espanhol estão entre as cam-
peãs de recomendações de compra. De
15 analistas que acompanham a empre-
sa, 9 recomendam compra. A Vivo tem
11 recomendações de compra entre os
14 especialistas que seguem a empresa.
Outra companhia com alto percentual
de recomendações de compra é a anti-
ga 'espelho' GVT, com 12 indicações de
compra entre 14 instituições.

No segundo grupo está a TIM, cujas
ações são acompanhadas por 14 analis-
tas, com 7 recomendações de compra. As
ações da Oi e da Brasil Telecom não têm
sido muito recomendadas. Na companhia
operacional cia Oi (Telemar Norte Leste),
dos 8 analistas, 6 recomendam manter os
papéis, o que eqüivale a mandar vender
na situação atual das bolsas. A holding
Tele Norte Leste Participações é acompa-
nhada por 11 analistas, dos quais apenas
4 recomendam compra. A operadora Bra-
sil Telecom recebe 4 recomendações de
compra entre 9 analistas; a holding(Brasil
Telecom Participações) tem 7 indicações
de compra entre 14 analistas.

Fevereiro 2009 ValorLiveste 37

Text Box
MOREIRA, Talita. Revolução lucrativa. Valor Investe, São Paulo, a. 7, n. 25, p. 32-37, fev. 2009.




