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A hora das virtuais
Bancos, varejistas, clubes de futebol e até mesmo igrejas planejam lançar
operadoras móveis virtuais no Brasil. Negociações aquecem antes mesmo do fim
da consulta pública. Estimativa é surgirem de sete a dez MVNOs este ano.

A
Anatei ainda não publicou
o regulamento definitivo
para permitir o lançamen-
to no País de operadoras
móveis virtuais (ou

MVNOs, como são conhecidas em inglês)
- uma primeira versão do texto encon-
tra-se em consulta pública até o dia 22
de março. Apesar disso, nos bastidores
estão cada vez mais quentes as negocia-
ções entre operadoras, grupos interes-
sados em se tornarem MVNOs e empre-
sas que oferecem a estas últimas a ter-
ceirização de plataformas e sistemas,
chamadas de MVNEs (Mobile Virtual
Network Enablers). Alguns pré-contra-
tos já foram assinados e planos de negó-
cios estão sendo elaborados. Os grupos
varejistas Pão de Açúcar e Carrefour e
os bancos Itaú, Bradesco e Banco do
Brasil estão entre as empresas que estu-
dam seriamente o assunto. Clubes de
futebol e até mesmo igrejas com grande
número de fiéis também demonstram
interesse. Para completar, operadoras
de telefonia fixa e de TV a cabo que hoje
não têm rede móvel são citadas como
potenciais candidatas. As estratégias
possíveis para as futuras operadoras
virtuais vão desde a competição pelo
preço baixo até uma operação sustenta-
da por publicidade, passando pela opção
de foco em nichos com oferta de conte-
údo exclusivo e segmentado. A dúvida é
qual desses caminhos tem mais chance
de se tornar vitorioso.

Conforme as negociações avançam,
surgem as primeiras projeções para
esse novo serviço.
Especialistas ouvidos por
TELETIME estimam que
entre sete e dez operadoras
móveis virtuais podem nas-
cer no Brasil em 2010, se o
regulamento definitivo for
publicado em meados deste
ano. A Signals Consulting
divulgou em janeiro um estu-
do no qual prevê que as
MVNOs irão gerar US$ 570

milhões em receita na América Latina
em 2014. E o Brasil terá uma participa-
ção relevante: 38,24% dos assinantes
de operadoras móveis virtuais em 2014
estarão aqui, prevê a consultoria. São
estimativas otimistas, contudo, consi-
derando que os casos de sucesso em
outros países não são tantos assim e
que o modelo foi testado em poucos
mercados com o índice de penetração
de pré-pagos que se tem no Brasil.

Antes de se analisar os diferentes
modelos de negócios a serem imple-
mentados pelas operadoras móveis vir-

tuais é preciso avaliar se as

"NÃO HÁ ESPAÇO PARA
AVENTUREIROS QUE QUEIRAM
SIMPLESMENTE COMPRAR
CAPACIDADE E REVENDÊ-LA
MAIS BARATO"
Daniel Cardoso, da Vivo
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teles tradicionais, ou seja, as donas da
infraestrutura de acesso, estão dispos-
tas a entrar nesse jogo. Essa questão é
primordial, pois, de acordo com o regu-
lamento em consulta pública, não há
nada que as obrigue a alugar suas
redes. Tampouco há previsão de se
criar uma tabela de preços pelo órgão
regulador para o aluguel de capacida-
de. Há quem duvide que dessa forma o
negócio vá para a frente. "Se o preço
não for regulado, acontecerá com as
MVNOs o mesmo que aconteceu com o
unbundling (das redes físicas): ficará
apenas no papel", prevê o analista do

IDC Vinícius Caetano. Mas talvez não
fosse possível fazer de outra forma:
"a Anatei ainda não conhece profun-
damente a estrutura de custos das
operadoras para impor preços. Para
as MVNOs se tornarem realidade, vai
depender da convergência de inte-
resses entre os grupos e as operado-
ras", pondera Ricardo Distler, diretor
da Accenture. As operadoras móveis,



obviamente, aprovam a liberdade de
negociação prevista no regulamento:
"A flexibilidade e a liberdade permitem
que o mercado encontre um modelo em
que todos ganhem", avalia Daniel
Cardoso, diretor de planejamento e
performance da Vivo.

O mercado brasileiro de telefonia
celular é um dos mais competitivos do
mundo, tendo quatro operadoras com
mais de 20% de share cada uma. E a
teledensidade supera a marca de 90
linhas para cada cem habitantes. É óbvio
que as futuras operadoras virtuais não
trarão uma contribuição relevante no
que diz respeito ao aumento da penetra-
ção do serviço no País. Em vez disso, irão
"roubar" clientes das teles atuais. Por
que então uma prestadora de origem,
como o regulamento chama as operado-
ras de SMP detentoras das redes, aceita-
ria alugar sua infraestrutura? Exatamente
para não ver clientes migrarem para
redes dos concorrentes. Além disso, o
custo de aquisição de novos assinantes
hoje é altíssimo no Brasil e as MVNOs
cumprem a função de dividir esse gasto
com a operadora tradicional. Segundo
fontes que acompanham as negociações,
já haveria nos bastidores até disputas
entre as teles por
futuras MVNOs de
peso. Poucas opera-
doras falam oficial-
mente sobre o assun-
to. Na TIM, o diretor
de marketing,
Rogério Takayanagi,
garante que MVNOs
são vistas como uma
oportunidade, não como ameaça.
Vivo, a postura é a mesma.

No regulamento que se encontra em
consulta pública, a Anatei propõe dois
tipos de operadoras virtuais: a creden-
ciada e a autorizada. A primeira é a que
mais agrada às teles tradicionais.
Basicamente, a MVNO credenciada pode
ser entendida como uma distribuidora
de chips da operadora real. A credencia-
da usa sua marca e seus canais de distri-
buição para vender simcards e recebe
em troca uma participação na receita.
Seus clientes, na prática, serão assinan-
tes da prestadora de origem, mas podem
ter direito a promoções especiais ou con-
teúdo exclusivo relacionados à marca da
credenciada. Para efeitos legais, a cre-
denciada não é considerada uma presta-
dora de serviços de telecomunicações.
"É como se fosse uma terceirização da

SEGUNDO FONTES QUE
ACOMPANHAM AS NEGOCIAÇÕES,
JÁ HAVERIA NOS BASTIDORES ATÉ

DISPUTAS ENTRE AS TELES POR
FUTURAS MVNOS DE PESO.

Na

aquisição de clientes", explica Flávia
Pollo, executiva da Triad Systems. O
modelo de credenciamento é visto como
uma evolução natural para aquelas mar-
cas que vendem hoje simcards customi-
zados, em parceria com as operadoras.
É o caso da TV Canção Nova, por exem-
plo, que lançou no quarto trimestre do

ano passado um sim-
card com conteúdo
voltado para o públi-
co católico em parce-
ria com a Claro.

No modelo de
autorização, o cliente
pertence à MVNO,
que responde como
uma prestadora de

serviços de telecomunicações junto à
Anatei. Esse é o modelo mais "clássico"
de operadora virtual, comum no exte-
rior. O investimento de uma MVNO auto-
rizada será bem maior que aquele de
uma credenciada, pois precisará montar
ou terceirizar uma infraestrutura de
atendimento, billing, conciliação etc.
Calcula-se que são necessárias algumas
dezenas de milhões de reais para se
montar uma MVNO autorizada. Na cre-
denciada os custos se limitam quase que
apenas à divulgação e vendas. É no
modelo de autorização que pode haver
eventualmente alguma resistência por
parte das operadoras tradicionais, já que
elas executariam o papel de meros pro-
vedores de infraestrutura para transmis-
são de voz e dados.

Para atender à demanda das futuras
operadoras virtuais por plataformas que

se integrem aos sistemas das teles tradi-
cionais já existem no Brasil algumas
MVNEs, viabilizadoras que facilitam a
integração de tudo o que é necessário
para colocar uma MVNO no ar. Accenture
e Triad Systems são duas companhias
com produtos nessa linha. A Abacomm,
que hoje atua no desenvolvimento de
aplicativos corporativos, analisa a possi-
bilidade de entrar na disputa.

Estratégias
Avaliando-se as experiências inter-

nacionais, é possível listar uma série de
diferentes estratégias que podem ser
adotadas por uma operadora virtual. A
mais arriscada seria a de tentar compe-
tir por preço, avaliam especialistas. Se
por um lado a MVNO pode conseguir
montar uma estrutura enxuta com custo
operacional reduzido, por outro teria
dificuldade em negociar um contrato
vantajoso com a prestadora de origem se
seu objetivo for iniciar uma guerra de
preço. "Não há espaço no mercado bra-
sileiro para aventureiros que queiram
simplesmente comprar capacidade e
revendê-la mais barato", sentencia
Cardoso, da Vivo.

Um caminho pode ser o foco em
mobile advertising. Uma MVNO pode ser
mantida por publicidade, permitindo
não apenas remunerar adequadamente
a prestadora de origem, como oferecer
minutos e serviços de graça para os usu-
ários. Esse foi o modelo adotado pela
Blyk na Inglaterra, durante pouco mais
de um ano. Para ter sucesso, contudo, é
preciso montar um banco de dados deta
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lhado sobre os assinantes,
tornando sua base de clien-
tes atrativa para os anun-
ciantes.

A estratégia mais comu-
mente citada é aquela de
foco em conteúdo. Se a ope-
radora virtual encontrar um nicho atra-
ente para trabalhar, oferecendo-lhe con-
teúdo exclusivo e customizado, pode vir
a dar certo. A maioria das MVNOs no
exterior foca em públicos bem específi-
cos. Há operadoras móveis para imi-
grantes de diferentes etnias na Europa,
por exemplo. Outras exploram um tipo
de conteúdo, como esportivo ou infantil.
Algumas fizeram sucesso, outras se tor-
naram um fracasso clamoroso (veja qua-
dro). "É difícil fundamentar uma MVNO
em cima de conteúdo exclusivo quando
quase tudo pode ser encontrado de graça
na Internet", pondera uma fonte.

É com esse mote de segmentação e
conteúdo de nicho que surgirão boa
parte das MVNOs brasileiras, acreditam
especialistas. É o caminho natural dos
clubes de futebol, por exemplo. Pelo
menos sete grandes times de São Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro
estão negociando com a
Titans Group, uma MVNE,
o assunto. O primeiro passo
será lançar chips customi-
zados - espera-se que
sejam vendidas 800 mil
unidades este ano. Com a
aprovação da regulamenta-
ção, os clubes poderiam
migrar para o modelo de
MVNOs credenciadas. A
ideia é aproveitar a paixão
dos torcedores e vender,
através dos chips customi-
zados, conteúdos específicos para os
torcedores daquela comunidade, como
notícias, imagens e ringtones. TVs e
rádios também poderiam se interessar
em virar MVNOs, vendendo seu conteú-
do no celular e tirando proveito da mídia
gratuita que teriam.

Bancos e varejistas
Há uma estratégia pouco utilizada

no exterior e que no Brasil é apontada
como a mais promissora. Trata-se de
usar uma MVNO como complemento
para o core business de uma empresa.
É esse o modelo que deverá ser seguido
por bancos e varejistas.

No caso dos bancos, a ideia é sim-

"VEMOS MVNO COMO UMA
OPORTUNIDADE NÃO COMO AMEAÇA"

Rogério Takayanagi, da TIM

CARREFOUR E WALMART
TÊM OPERADORAS

MÓVEIS NO EXTERIOR E
FARIA TODO 0 SENTIDO
LANÇAREM 0 SERVIÇO
TAMBÉM NO BRASIL

TÃO LOGO A
REGULAMENTAÇÃO

PERMITA.

ples: o celular seria usado
como uma ferramenta otimi-
zada para acesso a serviços
bancários, substituindo a
agência. É mais barato para
um banco entregar um celu-
lar de graça para seu correntista no
interior do País do que construir um
posto de atendimento. Seria uma evolu-
ção dos atuais serviços de mobile banking
e poderá ser feito via criação de opera-
doras móveis virtuais. Ou seja, o foco do
banco não seria propriamente ganhar
dinheiro com telefonia celular, mas redu-
zir seus gastos em sua própria atividade
central. Vale lembrar que, em meados
da década de 90, muitos bancos passa-
ram a dar acesso gratuito à Internet a
seus clientes como forma de estimular o
uso dos serviços virtuais.

No caso dos varejistas a estratégia
será parecida. A ideia será
fidelizar seus clientes, ofe-
recendo bônus em minu-
tos e mensagens para
quem fizer compras em
suas lojas. O celular se
torna também uma ferra-
menta para a comunica-
ção de promoções. Pelo
celular, o varejista pode
saber onde o cliente está e
direcionar anúncios espe-
cíficos sobre suas lojas
mais próximas. Cogita-se
inclusive o uso de femto-
cells dentro dos estabeleci-

mentos para envio de propagandas aos
celulares dos clientes da MVNO.
Obviamente, poderá, sim, haver algum
lucro com venda de créditos para voz e
dados, aproveitando suas extensas
cadeias de lojas. Carrefour e Walmart
têm operadoras móveis no exterior e
faria todo o sentido lançarem o serviço
também no Brasil tão logo a regulamen-
tação permita.

Tanto para bancos quanto para vare-
jistas, especialistas acreditam que nesses
casos o melhor modelo seja o de MVNO
autorizada, pois são grandes grupos que
provavelmente desejarão ter mais con-
trole sobre a operação.

Nem todos os interessados em criar

MVNOs são necessariamente
estranhos ao mundo das tele-
comunicações. Há a expectati-
va de que o regulamento atraia
também operadoras de telefo-
nia fixa e de TV a cabo que
hoje não possuem redes
móveis. Isso permitiria a elas
a criação de pacotes de triple
ou quadruple play. Para a Net,
por exemplo, seria relativa-
mente fácil conseguir um con-
trato de MVNO com a Claro,

controlada pelo mesmo grupo. A GVT
também é citada por algumas fontes,
mas no caso dela pode ser mais compli-
cado encontrar uma operadora dispos-
ta a alugar-lhe a rede.

Banda H
É levantada também a hipótese de

o leilão da banda H, no qual serão
vendidas licenças de 3G para o Brasil
inteiro, atrair consórcios formados por
uma empresa que construiria a rede e
outras que a alugariam na forma de
operadoras virtuais. Vale lembrar que
o edital da banda H entrou em consul-
ta pública no mesmo dia do regula-
mento de MVNOs. A hipótese, porém,
é vista com descrença por executivos
de teles tradicionais. "Acho difícil uma
empresa sobreviver apenas com o alu-
guel de rede para terceiros. É preciso
ter operação própria", avalia Alfredo
Ferrari, vice-presidente jurídico e
regulatório da Nextel. "A conta não
fecha. É preciso muito investimento
para se montar uma rede celular no
Brasil, especialmente com a demanda
por cobertura que temos", comple-
menta Cardoso, da Vivo.

Seja qual for o modelo ou a estratégia
adotados pelas futuras operadoras virtu-
ais, dificilmente elas representarão uma
parcela significativa da base de assinan-
tes no Brasil. Em pouquíssimos países a
participação de operadoras virtuais supe-
rou 20% do total. Porém, a receita média
por usuário (ARPU) e sua média de minu-
tos por mês (MOU) costumam ser mais
altos que o normal nas MVNOs. E uma
coisa é certa: haverá muitas experiências
fracassadas, tal como ocorreu em todos
os países que regulamentaram o aluguel
de capacidade de rede móvel. Tem mais
chance de sucesso quem encontrar o
equilíbrio no contrato com as teles tradi-
cionais e tiver algum diferencial vantajoso
para apresentar aos consumidores.
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