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O plano B para o crescimento
Em tempos de crise, fabricantes tradicionais de rede apostam na receita
com serviços para operadoras móveis, enquanto perdem mercado para
os chineses na venda de equipamentos

s balanços de vários fabrican-
tes tradicionais de equipa-
mentos de redes de telecomu-
nicações fecharam no verme-
lho em 2008. Mas um seg-

mento em especial registrou uma melhora
de desempenho: a prestação de serviços
em. geral, especialmente para operadoras
celulares. Trata-se de um mercado que
compreende desde a instalação e a manu-
tenção dos sites até a própria operação e
o gerenciamento da rede, passando por
uma infinidade de outros serviços, como
integração de sistemas, consultoria tecno-
lógica, planejamento de redes etc. É como
se além de vender a vara de pescar para
as operadoras, os fabricantes pescassem
por elas. Para. alguns, o crescimento desse
segmento é um reflexo da opção das teles
de reduzir seus custos operacionais e con-
centrar sua atenção no marketing e na
aquisição de clientes. Para outros, seria
uma estratégia defensiva dos fabricantes
tradicionais contra a perda de receita na
venda de equipamentos para os concor-
rentes chineses.

Os números são claros. A Alcatel-
Lucent, que fechou 2008 com prejuízo de
1,6 bilhão de euros, viu sua receita com
equipamentos para operadoras cair 10%
no ano passado, enquanto no segmento
de serviços o faturamento aumentou
8,8%. Na Nortel, que também encerrou
2008 com prejuízo, houve queda de
receita em todas as áreas, menos em
serviços, que se manteve estável. Na
Ericsson, unia das poucas a registrar
lucro entre os fabricantes tradicionais, a
área de serviços foi aquela cuja receita
mais cresceu: subiu 14% em comparação
com 2007. Como conseqüência, o seg-
mento de serviços tem aumentado sua
participação no faturamento total desses
fabricantes (veja tabela na pág. 10),
girando em torno de 20%, em média.

No Brasü, a importância desse seg-
mento é ainda maior, graças a grandes
contratos de manutenção de redes, expli-
cam fontes. Na Nokia Siemens Networks,
por exemplo, a receita com serviços
representou 50% do faturamento da

companhia no País no ano passado. Em
2007, respondia por 47%. Na Ericsson,
esse percentual está hoje na casa de
40%. Cinco anos trás, era apenas 17%.
"Nos últimos três anos, a receita da
Ericsson com serviços no Brasil aumen-
tou 70%", revela o vice-presidente de
serviços da companhia, José Luis Serrato.
Na Alcatel-Lucent, serviços responderam
por 41% da receita em 2008 no País. Em
recente visita ao Brasil, o presidente
mundial da empresa, Ben Verwaayen,
declarou que a parte de serviços tem
papel importante na estratégia da com-
panhia de voltar a obter lucro a partir de
2010. "O que nós vendemos durante
muitos anos foram caixas. Mas não é
esse o futuro. Hoje o que importa é a
relevância das soluções, como criamos
valor para os clientes e o que nós pode-
mos fazer por eles", disse Verwaayen.

Para os fabricantes, a venda de servi-

ços tem uma vantagem a ser destacada
quando comparada à venda de equipa-
mentos: é unia receita recorrente. Ou
seja: deixam de depender de ciclos tec-
nológicos de renovação de redes e pas-
sam a ter um faturamento constante
prestando serviços. Trata-se, portanto,
de uma receita relevante em épocas de
crise econômica, em que as operadoras
podem cortar temporariamente investi-
mentos, mas não podem abrir mão das
despesas operacionais. -

Uma das razões para o crescimento
desse segmento c a tendência cada vez
maior das operadoras em terceirizar ati-
vidades relacionadas à sua rede.
Antigamente, permitia-se terceirizar ape-
nas a manutenção e o suporte da rede.
Agora, todas as operadoras móveis brasi-
leiras têm, em maior ou menor grau,
parte de sua operação sob a responsabili-
dade de terceiros. Alguns anos atrás era
quase impossível encontrar uma telc dis-
posta a terceirizar a operação de seu
centro de gerenciamento de rede, por
exemplo. "A operação da rede era uma
entidade sagrada, hoje não é mais", afir-
ma Fernando Hussni, diretor de desen-
volvimento de negócios da área de servi-
ços da Alcatel-Lucent. Um executivo de
outro grande fabricante relata: "Estamos
negociando com uma operadora brasilei-
ra que quer manter apenas o seu pessoal
de planejamento de rede. Todo o geren-
ciamento ficaria conosco".

Para alguns, a convergência com o
setor de tecnologia da informação (TI)
está provocando um processo de acultu-
ração nas operadoras móveis. "Em TI,
essa cultura de outsourcing é muito mais
madura. E agora isso está acontecendo
também em telecomunicações", compara
o diretor de serviços da Nokia Siemens
Networks, Dirceu Torres.

E não são apenas operadoras de tele-
fonia celular que precisam cada vez mais
de serviços dos fabricantes. Há oportuni-
dade junto a operadoras de redes WiMAX
também. "Em muitos casos são operado-
ras fixas que lançam redes WiMAX. O
problema é que elas não têm expertise em



redes sem fio c procisam de
ajuda", comenta o diretor para
o segmento de telecomunica-
ções da Cisco, Andcrson André.
A tradicional fabricante de rote-
adores e switches IP também
atua na oferta de serviços como
consultoria, planejamento e até
operação de redes sem fio.

China
Na disputa pela preferência--''

das operadoras na prestação de serviços,
os fabricantes ocidentais largaram na
frente. Era algo natural, haja vista os lon-
gos anos de relacionamento com as teles
e o fato de terem muitos equipamentos
rodando em suas redes legadas. Essa
vantagem veio na hora certa para com-
pensar a queda de receita na venda de
equipamentos, especialmente para os
fabricantes chineses, que praticaram pre-
ços muito agressivos nos últimos anos. "É
desafiante a questão dos preços baixos no
hardware, mas nossa experiência de ser-
viços ajuda quando a operadora quer
uma solução completa e não apenas uma
caixinha", comenta Serrato, da Ericsson.

Com preços baixos e qualidade equi-
valente à dos concorrentes, empresas
como Huawei e ZTE vêm conquistando
um espaço significativo no mercado de
redes móveis e banda larga. No Brasil, a
Huawei abocanhou nada menos que
40% do mercado de redes de terceira
geração (30). É a única, fabricante pre-
sente nas redes de acesso 3G de todas as
operadoras brasileiras. A ZTE também
foi a responsável por parte significativa
da rede da Brasil Telecom GSM e da rede
ADSL da BrT.

No segmento de serviços, entretanto,
os chineses estão apenas começando. "A
Huawei não entrou nesse negócio antes
porque não tinha equipamentos em
nenhuma planta. Quanto mais base insta-
lada, maior a chance de vender serviços",
explica o diretor de tecnologia da fabrican-
te chinesa, no Brasil, Marcelo Motta. Em
outras palavras: os chineses também vão
entrar nesse jogo. "Já temos contratos de
serviços com três grandes operadoras",
afirma o executivo. Sua expectativa é de
que serviços de operação e gerenciamento
de rede representem mais de 5% do fatu-
ramento da Huawei no Brasil este ano.

O processo é semelhante para a ZTE.
Segundo Zengqi Wu, vice-presidente da
empresa para a América Latina e
Espanha, a parte de serviços tende a
crescer com a consolidação de uma base
de equipamentos. A ZTE espera crescer

ambiciosos 50% no Brasil em
2009, e aposta que boa parte
desse desempenho virá do
suporte à área de TI das opera-
doras e integração de equipa-
mentos, segundo o executivo.
Um efeito interessante pode
ser notado ao se observar, por

exemplo, o balanço da ZTE (única fabri-
cante chinesa com números abertos): as
receitas com serviços estão diminuindo
percentualmente nos últimos dois anos,
não por uma queda no desempenho, mas
porque as receitas com venda de equipa-
mentos têm crescido em percentuais
maiores. Isso mostra que os asiáticos
ainda estão na fase de ganhar espaço
com suas plantas de equipamento.

Ter equipamentos nas redes das ope-

radoras não é importante apenas para
ganhar a confiança dos clientes, mas
também para conquistar poder de barga-
nha junto aos demais fabricantes. Na
prestação de serviços de manutenção e
suporte, é comum um fabricante ter que
consertar equipamentos produzidos por
concorrentes. "Para isso, temos contra-
tos com outros fabricantes e vice-versa.
Se eu não tiver nenhuma contrapartida,
esses contratos saem caros", esclarece
Motta, da Huawci.

Dirceu Torres, da Nokia Siemens, é
diplomático: "A troca de informações entre
os fabricantes é bem \1sta pelas operado-
ras. Independentemente da competição, o
cliente precisa, ser bem atendido. Há uma
relação amistosa entre os fabricantes".

Telecom vs. TI
Mas nem todos vêem como vantagem

ser um fornecedor de equipamentos na
hora de vender serviços. A Accenture,
conhecida pelo seu trabalho de consulto-
ria, é também uma prestadora de serviços
de integração de sistemas para operado-
ras de telefonia. "Por não sermos fabri-
cantes, somos agnósticos em termos de
tecnologia. Escolhemos o que é melhor
para o cliente", explica Petrônio Nogueira,
diretor da área de telecomunicações da
Accenture.

Além dos chineses, os fabricantes tra-
dicionais precisam se acostumar com a
crescente competição com os players de
Ti. A migração das redes de telecomuni-
cações para um ambiente IP tem propicia-
do a convergência entre os dois setores.
Como conseqüência, empresas como a
IBM prestam cada vez mais serviços para
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operadoras. "Há uma
tendência das telcos
terceirizarem parte da
área de TI", afirma a
diretora da área do
telecomunicações da
IBM para a .América Latina, Manzar
Feres. Mas há também muitas parcerias
entre os dois setores: "O que mais aconte-
ce é de os fabricantes de rede nos procu-
rarem para integrar nossos softwares na
solução deles", relata a executiva.

A prestação de serviços pelos fabri-
cantes não é algo recente. Na verdade,
sempre existiu um componente de servi-
ços na implantação de redes, mas isso
não era percebido pelo mercado porque
fazia parte de contratos turn key, explica
Patrícia, da Nortel.

Hoje em dia o portíolio de serviços

O negócio do ano
ma büionária concorrência de
terceirização de serviços mobili-
zou todos os grandes fabricantes

presentes no País em abril. A Oi lançou
uma requisição de propostas para a
manutenção e operação de suas redes
externa e interna,. Não foi estabelecido
um preço aluo, mas fontes do mercado
estimam que os contratos, somados, pas-
sarão de R$ 2 bilhões ao ano. Serão con-
tratos com validade de cinco anos. Esta
licitação está entre as dez maiores no
mundo neste ano. diz uma fonte.

Km comunicado à imprensa, a opera-
dora informou que o objetivo é dar mais
eficiência ao modelo de prestação de ser-
viços, ampliar o escopo de atividades dos
fornecedores e, com isso, conseguir siner-
gia e ganhos de escala.

A operadora dividiu a licitação em
dois blocos geográficos: Região A (Norte e
Nordeste) e Regia,o B (Sudeste, incluindo
São Paulo). Para cada bloco, haverá lici-
tações separadas para. as redes interna e
externa.

A manutenção e operação da planta
externa da Oi hoje é realizada por um
grande número de pequenas empresas.
Além da redução de custos, a empresa
busca também reduzir o número de
empresas contratadas. A mesma fonte
acredita que a planta externa deve ficar
nas mãos de dois ou três grandes fornece-
dores por região. Uma característica
importante do edital é que a Oi não per-
mite que as vencedoras subcontratem
novas empresas para fazerem o serviço, o
que torna a tarefa dos ganhadores ainda
mais complexa. A Oi só permite a subcon-
tratação de serviços não relacionados à
atividade da empresa ganhadora, como
obras civis e limpeza, por exemplo. A
estimativa da fonte é que o anúncio dos
ganhadores saia em dois ou três meses.

oferecido para operadoras
móveis é variado e está em
constante expansão. Manu-
tenção e gerenciamento vira-
ram itens básicos. Os fabrican-
tes agora tentam só diferenciar
com novidades. A Ericsson, por exemplo,
aposta na hospedagem do plataformas de
SVA (serviços de valor adicionado). A
solução consiste em compartilhar entre
duas ou mais operadoras uma mesma
plataforma de SMS ou de download de
conteúdos móveis, que fica hospedada em
servidores do fabricante. Operadoras nos
EUA e no México já adotaram essa idéia.

Uma área que tem gerado novos ser-
viços é a do segurança de redes, cm razão
da migração para ambientes IP, o que
torna as redes mais sensíveis a ataques
externos e fraudes. Há também muita
demanda das operadoras por mecanis-
mos de gerenciamento do dados de assi-
nantes. Nesse sentido, a Nokia Siemens
oferece o serviço de Customer Experience
Management, que coleta e analisa infor-
mações sobre o perfil de uso dos assinan-
tes, ajudando a operadora a planejar
melhor a oferta de produtos.

Porém, ainda há tarefas que as teles
resistem em terceirizar. Segundo Ilussni,
da Alcatel-Lucent, funções como o monito-
ramento de alarmes (que avisam quando
há falhas) e planejamento estratégico con-
tinuam nas mãos das operadoras. O con-
trole do talhas é fundamental para enten-
der a satisfação dos clientes. E a parte de
planejamento estratégico diz respeito à
engenharia para a expansão da rede.

Da mesma forma, a tarefa de con-
quistar o cliente continua, e provavel-

mente sempre continuará, nas
mãos das operadoras. Os
fabricantes podem até vender
a vara de pescar e realizar a
pescaria para as teles. Mas
quem vende o peixe são as
operadoras. .

Treinamento intensivo
A prestação de serviços

para operadoras móveis é
uma atividade que emprega

muita gente no Brasil. Ericsson e Nokia
Siemens Networks, por exemplo, têm
juntas quase 11 mil funcionários traba-
lhando em suas áreas de serviços no
País. Por se tratar de um ofício extrema-
mente técnico e qualificado, os fabrican-
tes investem pesado em treinamento.

A Ericsson faz um plano personaliza-
do de treinamento para cada emprega-
do, analisando suas deficiências o quais
as competências dele requeridas. "Dessa
forma, criamos um mapa do que aquela
pessoa precisa aprender", conta José
Luis Serrato, vice-presidente de serviços
da Ericsson. Além disso, sempre que
uma nova tecnologia é lançada, um
grupo vai à sede da empresa na Suécia
aprendê-la, para depois voltar e treinar
as pessoas no Brasil.

O envio de funcionários para as matri-
zes para a realização de cursos é prática
comum. Nokia Siemens o Huawei fazem
isso freqüentemente.

É comum também cada fabricante
montar centros de treinamento no Brasil.
A Iluawei tem um em Campinas com
capacidade para treinar mais de 3 mil
pessoas por ano.

É normal um fabricante contratar
outro para a realização de treinamentos.
Isso acontece por conta dos contratos de
manutenção de rede, em que é necessá-
rio dar suporte técnico em equipamentos
de terceiros. (
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