
.ROAMING

Passaporte carimbado
Tráfego crescente de dados móveis obriga operadoras a preparar
lançamento de pacotes específicos de roaming internacional.

A
onda de transformação por
que passou o mercado de
handsets nos últimos anos,
com aparelhos que agregam
mais funcionalidades a pre-

ços cada vez mais acessíveis, causou
uma mudança também no perfil dos
usuários no que se refere ao consumo
de dados móveis. A implantação das
redes 3G WCDMA/HSPA desempenhou
papel fundamental neste cenário com a
disseminação de ofertas de banda larga
móvel através dos próprios aparelhos e
dos modems USB. Agora, estar perma-
nentemente conectado passou a ser
uma demanda que as operadoras preci-
sam atender dentro e fora de suas áreas
de cobertura, em território nacional ou
no exterior.

O impacto da proliferação de smart-
phones como BlackBerry e iPhone e dos
modems 3G no mercado nacional é tama-
nho que, de uma forma geral, todas as
operadoras têm experimentado grande
crescimento na demanda por roaming
internacional de dados e praticamente
todas lançaram ou estão se preparando
para lançar pacotes para o serviço.

"Com a abertura da rede 3G em
WCDMA, houve um aumento grande no
uso da nossa rede de dados e isso se refle-
tiu também na utilização do serviço de
roaming internacional de dados, que
cresceu 550% nos últimos 12 meses",
comemora o gerente de roaming e inter-
conexão da Vivo, Fernando Duschitz. O
executivo admite que o serviço ainda é
utilizado em sua maioria por clientes cor-
porativos, mas a participação de usuários
"pessoa física" tem apresentado um
aumento expressivo. "Nos últimos dois
anos, o roaming internacional de dados
de pessoa física cresceu sua participação
em 25% na composição do mix de dados
em relação aos clientes corporativos",
detalha Duschitz. "À medida que os usu-
ários dominam a quantidade de aplicati-
vos e funcionalidades disponíveis, aumen-
ta o consumo de dados", observa o
gerente de roaming da TIM, Eduardo
Henriques. A diretora de SVA e roaming
da Claro, Fiamma Zarife, observa que

"diferentemente do roaming internacio-
nal de voz, com picos de uso das 2h às 6h
da manhã, o que é visto no roaming de
dados é que os usuários tendem a perma-
necer conectados o dia inteiro".

Planos
No mês de junho, a TIM anunciou

uma oferta exclusiva para usuários corpo-
rativos de BlackBerry, com roaming ilimi-
tado de dados no exterior a partir de uma
assinatura mensal adicional. São dois
planos: para empresas com até nove apa-
relhos BlackBerry, o pacote sai por
R$ 29,90 ao mês; e a partir de dez aces-
sos, o valor mensal cai para R$ 25,90.
"Fizemos uma análise e vimos que a
penetração desse aparelho no mercado
corporativo, que demanda cada vez mais
roaming internacional, é bastante interes-
sante", diz Henriques. O
plano exige fidelidade de
12 meses e a empresa paga
pelo serviço independente
de ter ou não usuários em
viagem ao exterior. "A fide-
lidade é necessária para
podermos oferecer os
pacotes. Sabemos da per-
cepção dos altos valores de
roaming internacional,

"COM A ABERTURA DA REDE 3G EM WCDMA,
A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ROAM1NG

INTERNACIONAL DE DADOS CRESCEU 550%
NOS ÚLTIMOS 12 MESES."

kB a R$ 1.080,00 por 40 MB. Fora dos
pacotes, a operadora também oferece tari-
fa flat de R$ 39 por MB trafegado em qual-
quer dos destinos internacionais cobertos.

Há pouco mais de dois anos, a Vivo
chegou a lançar um pacote de roaming de
dados internacional ilimitado para usuá-
rios BlackBerry, mas deixou de comercia-
lizá-lo em maio de 2008. "As empresas
pagavam uma tarifa mensal para ter o
serviço de roaming internacional ilimita-
do, mas muitos clientes reclamavam jus-
tamente de pagar mensalidade quando
não estavam viajando e, como era uma
base muito pequena e para um perfil
muito específico de clientes, optamos por
descontinuar o pacote", conta Duschitz.
Segundo ele, a Vivo agora prepara para o
segundo semestre do ano o lançamento
de novos pacotes de roaming internacio-

nal de dados, mas que atendam a
grande parte de sua base. "Estamos
estudando alternativas mais abran-
gentes, para uma utilização de
curto prazo", detalha. Atualmente,
a Vivo oferece uma tarifa flat de
R$ 35 por MB trafegado.

Para Fiamma, da Claro, o
preço do serviço ainda é uma bar-
reira e a oferta de pacotes é funda-
mental para alavancar o serviço.
A operadora comercializa o MB a
R$ 36 e, embora ainda não ofere-
ça pacotes, o fará em breve. "O
mercado todo está partindo para o
lançamento de pacotes de dados e
estamos realizando uma segmen-
tação dos clientes para entender o
tráfego, os perfis, e criar pacotes
específicos", diz Fiamma.

mas com o comprometimento do cliente
podemos oferecer uma tarifa justa com
acesso ilimitado ao serviço", argumenta o
diretor da TIM.

A operadora oferece ainda outras
opções de pacotes de roaming internacio-
nal de dados desde novembro de 2008 e
que podem ser utilizados num prazo de
até 90 dias em qualquer um dos mais de
140 países em que a operadora possui
acordos. Os preços vão de R$ 7,70 por 250

Como funciona
Os acordos de roaming são fechados

diretamente entre operadoras. "Cada
operadora tem seu protocolo de rede e é
preciso uma carrier de sinalização para
poder fazer uma espécie de tradução dos
parâmetros de cada uma e completar a
troca de dados entre as redes", explica
Duschitz, da Vivo. E é claro que quanto
maior o volume de tráfego de dados,
melhores condições de negociação em



relação a preços e prazos
com as operadoras
estrangeiras. Para se ter
uma idéia, com maior
volume, o valor do MB na
TIM, que em 2007 che-
gou a ser R$ 79, hoje
custa R$ 39, exemplifica
Henriques. As teles costu-
mam ainda manter um
conjunto de operadoras
preferenciais programa-
do nos SIMcards, que conectam automa-
ticamente os clientes em roaming àquelas
redes com quem conseguem melhores
preços nos acordos. Outros fatores tam-
bém influenciam nos acordos: "a Vivo
sempre utiliza o peso dos grupos Portugal
Telecom e Telefônica nas negociações de
roaming e, mesmo sem comprarmos em
conjunto, em algumas negociações conse-
guimos até melhor prazo para abertura
do acordo", revela Duschitz. A diretora da
Claro reconhece que os prazos são um
ponto sensível. "Como são acordos bilate-
rais, a grande dificuldade é conseguir
entrar na lista de prioridades das opera-
doras internacionais. Vai muito do posi-
cionamento estratégico de cada uma, de
quem manda mais clientes para o Brasil",
observa Fiamma.

O roaming internacional de dados em
3G é relativamente recente e, consequen-
temente, apresenta cobertura menor do
que a de voz e dados em 2G. Assim, dos
129 destinos de dados da Vivo, há 3G só
em 66 deles. Na TIM, de 140 países com
roaming de dados, cobertura 3G em
pouco mais de 20. E na Claro o número é
de apenas 19 países de um total mais de
130 países com roaming de dados.

Menor ainda é a cobertura de roa-
ming de dados para usuários pré-pagos.
Isso porque a oferta desse tipo de roa-
ming exige bilhetagem em tempo real,
realizado com base no protocolo Cammel.
A Vivo, por exemplo, ainda não oferece

"POR MAIS QUE A GENTE CONSIGA MELHORES
PREÇOS COM AS OPERADORAS ESTRANGEIRAS,
NÃO CONSEGUIMOS REPASSAR PARA O
CONSUMIDOR POR CAUSA DOS IMPOSTOS"
Fiamma Zarife, da Claro.

roaming internacional de dados pré-
pago. "As conversões de parâmetro
são mais complexas, mas já estamos

realizando testes e planejamos o lança-
mento do serviço ainda em 2009", obser-
va Duschitz. Na Claro, o serviço está dis-
ponível apenas para Argentina, Paraguai,
Uruguai e México. "O billing em tempo
real é sempre mais complicado e optamos
por lançar primeiro o serviço onde estão
presentes as operadoras do grupo América
Móvel porque a negociação e a integração
são mais simples", conta Fiamma. Já a
cobertura de pré-pago da TIM está limita-
da aos principais destinos dos brasileiros
e engloba apenas 19 países, incluindo
EUA, Itália, França, Argentina e Alemanha.
O cliente pré-pago paga os mesmos R$ 39
por MB, mas precisa ter pelo menos R$ 50
em créditos disponíveis em seu celular e
habilitar o serviço antes de viajar.

Carga tributária
Em uníssono, os representantes das

operadoras reclamam do grande impacto
dos tributos sobre o preço das tarifas de
roaming. Além dos impostos e taxas tradi-
cionais que impactam os serviços de tele-
comunicações no Brasil, como PIS, Cofins,
ICMS, Funttel, Fust, ainda incide sobre as
tarifas o valor de 33% sobre o repasse às
operadoras internacionais de imposto de
renda sobre remessa de pagamento para
o exterior. "O maior agravante para a pro-
blemática dos preços são os impostos, que
podem representar de 60% a 80% do valor
cobrado pelo serviço", explica Henriques,
da TIM. "Hoje os preços são muito compe-

titivos e, com os impos-
tos, sobra uma margem
muito pequena para as
operadoras trabalha-
rem", complementa
Duschitz, da Vivo.
Fiamma, da Claro, con-
corda: "Às vezes, por
mais que a gente consiga

melhores preços com volume de dados
na contratação com as operadoras estran-
geiras, não conseguimos repassar para o
consumidor porque o impacto dos impos-
tos é muito grande".

O diretor da Vivo lembra que existe
uma tentativa de integração regional dos
países sulamericanos para tentar reduzir
os impostos sobre os serviços de roa-
ming. A IIRSA (Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana) trabalha numa frente
para redução dos impostos diretos, do
imposto de renda sobre a remessa e para
a incidência do imposto sobre o consumo
somente no país visitado. "A frente envol-
ve Anatel e o Ministério da Fazenda e já
gerou um documento de referência com
ação para redução de impostos", conta.

Além da redução de impostos, o exe-
cutivo da TIM levantou outra hipótese
para diminuir os custos dos serviços de
dados no exterior: o uso de infraestrutu-
ras alternativas com provedores locais.
"Hoje em dia as operadoras têm que
buscar coexistência com outros tipos de
infraestrutura de acesso, como Wi-Fi e
WiMAX, e fazer acordos com operadores
locais dessas infraestruturas no exterior
é uma possibilidade que a TIM está estu-
dando", revela Henriques.

A Oi preferiu não comentar sua estra-
tégia. A operadora oferece pacotes de
dados 2G nos principais destinos e está
em processo de expansão de seu serviço
3G, já que os acordos são diferentes para
cada tecnologia.
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