
NÃO É MISTÉRIO PARA NINGUÉM
que hoje é possível telefonar pelo
computador, navegar pela internet

no celular ou fazer downloads pelos consoles
de videogame. Isso é o que a indústria da
tecnologia chama de convergência: a união
de diversos meios de comunicação em um só
aparelho. Pois essa convergência tecnológica
está provocando uma espécie de convergên-
cia entre as empresas. Operadoras de telefo-
nia, grupos de comunicação e portais estão
invadindo o terreno alheio na ânsia de domi-
nar os mais variados canais de comunicação.
Ao anunciar a intenção de comprar a brasi-
leira GVT por R$ 5,2 bilhões, a Vivendi - o
maior conglomerado de mídia da França -
acelerou esse processo no mercado brasilei-
ro. Seu portfólio de serviços vai de games
aos serviços convencionais de telefonia e
internet, passando pelo controle da gigante
fonográfica Universal Music. É provável
que, após fincar o pé na telefonia brasileira,
o grupo francês estenda sua atuação para
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outros setores familiares - uma intenção que
seu presidente Jean-Bernard Lévy deixou
clara. "O Brasil precisa de um grupo forte
para mexer nesse mercado", disse Lévy, ao
jornal Le Monde. "E não estamos falando
apenas de telefonia."

Fenômeno ainda recente no Brasil, os
pacotes de promoção se tornaram a princi-
pal arma para a conquista de clientes no
setor de telecomunicações, que descobriu as
vantagens de oferecer, em conjunto, serviços
antes vendidos separadamente, como telefo-
nia fixa, móvel, acesso à internet e tevê paga.
A Embratel, por exemplo, aposta no Combo,
que alia a tevê por assinatura da NET, a
internet do Vírtua e a linha telefônica do Net
Vírtua em um só pacote. O mesmo acontece
na Telefônica, que oferece a TVA e o Speedy
em promoção com as linhas fixas da compa-
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nhia. "Historicamente, quando o cliente com-
pra três ou mais serviços de um provedor, a
possibilidade de mudança de fornecedor é
menor", justifica Luís Minoru, diretor-geral
do Yankee Group para a América Latina.
"Ele só muda se o serviço for muito ruim." E
essa é uma realidade não tão distante.
Levantamento do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor mostra que oito em
cada dez reclamações registradas são relacio-
nadas ao setor de telecomunicações. "As
empresas tentam oferecer tudo ao consumi-
dor sem ao menos ter uma base para segurar
a demanda de forma satisfatória", aponta
Marilena Lazzarini, assessora de relações
institucionais do Idec.

É um risco que a Vivendi corre - a julgar
pelas metas ambiciosas anunciadas por Jean-
Bernard Lévy. Em alguns anos, o grupo pre-



tende multiplicar por quase dez o número de
linhas em serviço da GVT, incluindo banda
larga e VoIP, que saltará de 2,3 milhões para
22 milhões. Para ele, o mercado de programas
de tevê pela internet por assinatura tem um
potencial pouco explorado no Brasil.
Proprietária do Canal +, líder no segmento de
tevê por assinatura na França, e da Universal
Music, dona de uma participação de 25,5% do
mercado mundial, a Vivendi quer amarrar
todos esses serviços e oferecê-los, juntos, ao
cliente. "A indústria está se ocupando de
oferecer melhores aparelhos ao consumidor.
Então, temos de fazer nossa parte e ofere-
cer melhores conteúdos", resume Lévy. Nos
últimos meses, a GVT parecia pavimentar o
caminho para esse plano da Vivendi. No final
de julho, apresentou aos clientes um novo
produto de banda larga que oferece conexões
com velocidade de até 100 Mbps. De acordo
com o Speedtest.net, que realiza esse tipo de
medição, a média de conexão no Brasil é de
1,9 Mbps. À época, analistas não deram
muito crédito à iniciativa. Hoje, porém,
entende-se que a empresa se preparava para
o anúncio da semana passada. O presidente-
executivo da GVT, Amos Genish, não confir-
ma a informação, mas também não desmente.
"Nosso crescimento anual está na casa dos
30%. Para subir mais do que isso, só com ino-
vação, não é?", diz ele.

Com uma clientela reduzida em relação aos
concorrentes, a GVT vinha investindo na
ampliação de sua infraestrutura, presente em
apenas 82 cidades de 14 Estados. Mas até o
lance da Vivendi, não arriscava voos mais
altos, inclusive no terreno da convergência. De

certa forma, acompa-
nhava a tendência do
mercado. As empresas
do setor nunca foram
muito além na conver-
gência de seus serviços,
além de oferecê-los em
pacotes promocionais.
"A convergência entre
a telefonia fixa e móvel,
por exemplo, não inte-
ressa às grandes opera-
doras brasileiras neste
momento. São negócios
muito diferentes e as
operações têm de dar
lucro", analisa Fábio
Gandour, gerente de

novas tecnologias da IBM. "Já no caso das ope-
radoras de cabo, que têm despontado como
pioneiras na oferta de serviços de convergên-
cia, o problema é a restrição de cobertura." É
por isso que a GVT tem investido mais no
desenvolvimento de novas tecnologias para a
internet. Ainda que apenas um quinto dos bra-
sileiros tenha acesso à rede e pouco mais da
metade da população use o celular para nave-
gar na web, o brasileiro é campeão de tempo
gasto diante de sites: são mais de 27 horas
mensais. "Todos têm um telefone fixo e um
móvel em casa, mais um no escritório, e-mail
pessoal e de trabalho, ferramenta de mensa-
gem instantânea, e por aí vai", afirma Carlos
Torales, gerente da Cisco para a América
Latina. "As empresas estão conectando dispo-
sitivos com dispositivos e não pessoas com pes-
soas. Quem entrar nesse ramo terá uma vanta-
gem descomunal sobre os concorrentes." Uma
oportunidade de ouro para a Vivendi.
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