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Enquanto o mercado residencial se beneficia das promoções de chamadas dentro da mesma 
rede com tarifas sem limitação de tempo, o mercado empresarial migrou para as redes com 
protocolo Internet (IP) que não são tarifadas por distância. João Moura, presidente da 
Telcomp, entidade que reúne pequenas operadoras, estima que existam mais de cem 
empresas de telefonia IP no país. "Elas cresceram, investiram em rede própria e deixaram de 
alugar infraestrutura das grandes operadoras, como no passado", afirma Moura.  
 
Entre aquelas que apostam em rede própria está a Transit, que compete no Estado de São 
Paulo, voltada principalmente para pequenas e médias empresas. A Transit atende a 400 
cidades e está finalizando uma rede principal (backbone) com anel óptico que sai de São 
Paulo, passa pelo interior (Sorocaba, Campinas e Jundiaí) e chegará a mais 150 cidades até o 
final do ano.  
 
"Nosso diferencial é oferecer tarifas bem mais competitivas na longa distância que as 
operadoras tradicionais", afirma Alexandre César Alves, diretor de tecnologia da empresa. 
Segundo o executivo, a entrada das teles móveis no mercado não afetou o segmento 
corporativo. Mesmo assim, a Transit analisa a alternativa de tornar-se uma operadora móvel 
virtual. Nesse sentido, estuda a participação em futuro leilão de frequências para a terceira 
geração.  
 
Em função de uma falha do modelo regulatório, que previa o compartilhamento de rede, cada 
empresa teve que investir em infraestrutura própria, o que motivou a maior oferta de serviços. 
Isso permitiu a pulverização do mercado de redes de longa distância, tradicionalmente muito 
concentrado nas grandes operadora nacionais. 
 
"Empresas como a GVT e Intelig expandiram suas redes. Engrossaram a oferta, empresas de 
TV a cabo e concessionárias de energia elétrica - como a AES Eletropaulo, de São Paulo, a AES 
Rio, e a Copel, do Paraná, em redes de transporte. 
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