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DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES
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O negócio das
operadoras de te-
lecomunicações
está passando por
processo de tran-
sição. As mudan-
ças são provoca-
das pela cres-

cente demanda dos consumido-
res por aplicações de dados,
principalmente acesso à inter-
net pelo celular, bem como pela
redução das receitas oriundas
dos tradicionais serviços de voz.
Neste contexto, a consultoria
Ernst & Young realizou um es-
tudo que aponta os dez maiores
riscos para as empresas do setor
(veja gráficos na página ao
lado). O sócio de auditoria da
consultoria, Luis Monti, explica
que os dez aspectos estão liga-
dos, fundamentalmente, à ne-
cessidade das operadoras de
aumentar receitas e reduzir
custos. O desafio é fazer com
que o faturamento proveniente
de dados cresça de forma sus-
tentável, sem gerar um impacto
maior em despesas, explica
Monti. “A participação dos ser-
viços tradicionais no fatura-
mento tende a diminuir e os
serviços de dados devem res-
ponder por mais receita. Mas
isso ainda não aconteceu como
o mercado esperava”, afirma.

De fato, no mercado brasilei-
ro, a Vivo é a operadora cuja
participação dos serviços de
dados tem a maior representa-
tividade no faturamento total.
No segundo trimestre, esses
rendimentos totalizaram 19,4%
da receita líquida de serviços da
operadora. Já a rival Tim verifi-
cou uma participação de 12%
dos serviços de dados em seu
faturamento bruto de serviços
no mesmo período. Ao anun-
ciar os resultados do segundo
trimestre, no início do mês, o
presidente da Tim, Luca Lucia-
ni, mostrou-se alinhado com a
estratégia indicada por Luis
Monti. O executivo declarou
que a companhia vai investir na
ampliação da cobertura de sua
rede de terceira geração de tele-
fonia celular ao longo da próxi-
ma metade do ano, mas ressal-
tou que o avanço será feito de
forma cuidadosa, para não
comprometer a qualidade do

serviço de voz, que ainda re-
presenta a maior parcela do ne-
gócio da companhia. “Proteger
a qualidade de voz é prioridade.
A internet no Brasil tem uma
grande oportunidade de expan-
são e temos de aproveitá-la,
embora voz seja a maior parte
da nossa receita”, afirmou.

Os riscos principais
Entre os dez riscos apontados
pela pesquisa, o que ocupa a se-
gunda posição — e aparece na
lista pela primeira vez este ano
— diz respeito à necessidade da
operadora de obter mais valor
de seus usuários. A análise indi-
ca que as políticas de retenção e

de conquista de clientes adota-
das pelas empresas nos últimos
anos colaboraram para que os
assinantes passassem a enxer-
gar minutos e banda de conexão
à internet como commodity. “O
número de usuários cresceu,
mas chega uma hora em que é
preciso mudar. O tráfego [das
redes] está cheio, mas não gera
receita”, afirma Monti. A solu-
ção é criar versões diferenciadas
das ofertas. “O cliente tem que
pagar separadamente por servi-
ços premium. Ele ficará conten-
te com uma qualidade melhor e
a empresa monetiza o cresci-
mento”, afirma. Esses serviços
podem ser resultado de parce-

rias com fornecedores de con-
teúdo, por exemplo.

Além disso, a Ernst & Young
ressalta que as empresas devem
enxergar o cliente cada vez
mais como usuário de serviços
de comunicação e não como um
consumidor de produtos isola-
damente. Neste sentido, as re-
centes fusões de empresas de
telecomunicações no Brasil po-
dem colaborar para isso. “Essas
fusões permitem chegar ao
cliente com ofertas mais foca-
das, sem importar se o serviço é
fixo ou móvel”, diz Monti.

O risco número um indicado
pelo estudo da consultoria é a
possibilidade das operadoras

Dez desafios
para o futuro
das empresas
Estudo da consultoria Ernst & Young
aponta as principais mudanças que
podem afetar o lucro das operadoras

“Não é só corte de custos que
fará o negócio crescer. Está na
hora de falar de geração de
receita. O ponto central é tirar
mais dos assinantes. Fica muito
claro que os dez riscos estão
ligados à questão da receita.
Eles são associados”

Luis Monti
Sócio de auditoria
da Ernst & Young
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“perderem a propriedade” do
cliente, pois o avanço tecnoló-
gico fez com que novos compe-
tidores passassem ter contato
com os consumidores de servi-
ços de telecomunicações, como
Apple, Google e operadoras de
TV a cabo. Outro exemplo são os
próprios fabricantes, cujas lojas
de aplicativos avançaram, ofe-
recendo serviços diretamente
aos clientes das operadoras. “As
teles estão procurando fazer
alianças com fornecedores para
envolvê-los e não competir. A
ideia é gerar receita em conjun-
to. E as operadoras devem mos-
trar que, além da rede, elas têm
mais a oferecer”. ■

PERIGO À VISTA

De acordo com a pesquisa, os riscos se encaixam em quatro categorias
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Perder a propriedade do cliente

Falhar ao aumentar o valor do usuário

Maior pressão regulatória

Investimentos ineficientes em infraestrutura

Inabilidade para cortar custos

Falta de inovação

Inabilidade para lidar com expectativas de investidores

Sistemas e processos impróprios

Má gestão de parcerias estratégicas

Privacidade, segurança e pirataria
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A LISTA COMPLETA

Os principais riscos que as operadoras enfrentam em 2010 são interligados

Perder o cliente
Cada vez mais competidores
têm acesso aos assinantes de
serviços de telecomunicações.
As operadoras precisam mostrar
a seus clientes o valor de suas
redes, além de atuar de forma
inovadora em relação a serviços.
Este risco também era
o primeiro da lista em 2009.

1

O valor do serviço
As operadoras de devem criar
serviços diferenciados, de forma
que o cliente pague mais por um
produto especial. Neste sentido,
podem fazer parcerias com
empresas de conteúdo e de
setores como publicidade móvel.
Esta é a primeira vez que
este tópico aparece na lista.

2

Pressão regulatória
Este risco caiu uma posição em
relação à edição de 2009 do estudo.
Uma das mais fortes discussões
é sobre “neutralidade de rede”,
segundo a qual as operadoras
devem tratar todos os dados da
mesma forma, independentemente
do consumo de banda requerido
por cada aplicação.

3

Infraestrutura
É fundamental ter os recursos
de rede certos para reter
clientes e aumentar receitas,
mas o rápido avanço tecnológico
torna difícil identificar qual é o
momento exato para investir em
uma nova geração de tecnologia.
Este fator estava em terceiro
lugar ano passado.

4

Corte de custos
Este risco saltou da 10ª posição
para a 5º na edição atual da
pesquisa. O movimento reflete
os desafios que as empresas
enfrentam devido ao aumento
exponencial no tráfego de dados
e aos riscos em relação à receita.

5

Falta de inovação
As teles precisam mudar de atitude,
segundo a pesquisa. As companhias
têm de deixar de lado uma atitude
defensiva, adotando um papel de
liderança em termos de inovação.

6

Investidores
Este fator não estava na lista de
riscos do ano passado. O estudo
mostra que as teles passaram bem
pela crise, mas que os investidores
esperam que mostrem seu
posicionamento neste novo cenário.

7

Sistemas impróprios
Este risco abrange a necessidade
dos sistemas da operadora
continuarem gerenciando
o negócio tradicional, mas
também atenderem novas áreas.
Era o sétimo risco em 2009.

8

Gestão de parcerias
A atual dinâmica do mercado de
telecomunicações exige das
operadoras habilidade de estabelecer
parcerias estratégicas ou de uma
atuação em fusões e aquisições. Este
risco estava em 5º lugar em 2009.

9

Privado e seguro
Antes na 9ª posição, tópico
permanece como uma questão de
longo prazo, à medida que indivíduos,
empresas e governos se preocupam
em proteger dados e redes.

10

Cada vez mais competidores
disputam o mesmo

consumidor de serviços
de telecomunicações,

o que exige postura mais
inovadora das operadoras

Antonio Milena

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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