
Modelo complicado 
TIM e Porto Seguro fecham primeiro acordo de MVNO pouco mais de um mês 
depois de publicada a regulamentação. Algumas operadoras, entretanto, ainda 
estão resistentes à novidade. 

Pouco mais de um mês depois de 
ser aprovada a regulamentação 
que permitiu a criação das ope
radoras virtuais, ou Mobile 
Virtual Network Operators 

(MVNO), a Anatel já contabiliza pelo menos 
um pedido de MVNO autorizada. Trata-se 
da Porto Seguro, que através de uma asso
ciação com a Datora Telecomunicações, 
pretende agregar o serviço de telefonia 
celular aos seus segurados. A Datora tem 
uma participação de 20% na empresa 
criada para explorar o serviço, a Porto 
Seguro Telecomunicações, e pretende ter 
mais uma MVNO ainda em 2011. "Foi 
uma surpresa para nós esse primeiro 
pedido já em janeiro", afirma Nilo Pasquali, 
gerente de regulamentação de serviços 
móveis da Anatei. 

A Porto Seguro tem hoje 500 mil veí
culos rastreados, serviço que usa o 
SIMCard de uma operadora móvel, mais 
3 milhões de vidas seguradas e outros 3,8 
milhões de veículos. Os números dão 
uma ideia do tamanho do mercado que a 
Porto Seguro Telecomunicações deverá 
explorar e provam aquilo que os especia
listas no assunto já preconizavam: MVNO 
é para um mercado de nicho. 

A Datora será responsável por toda a 
parte técnica (interconexão com outras 
operadoras, faturamento e billing) e tam
bém pelo acordo com a operadora real -
que, neste caso, é a TIM - modelo conhe
cido como MVNA (Mobile Virtual Network 
Aggregator). "Não existe nenhuma MVNO 
de sucesso no mundo sem a participação 
da operadora de origem", afirma Daniel 
Fucks, diretor de inovação 
da Datora Telecom. Não 
existe, contudo, previsão 
para a Porto Seguro 
Telecomunicações entrar 
em operação. 

0 operadora brasileira 
mais preparada (e aberta a 
negociações), segundo fon
tes de mercado, é a TIM. 
Não é à toa, portanto, que a 
operadora fornecerá a rede 

para o que deve ser a primeira MVNO do 
Brasil. A operadora teria montado uma 
equipe para cuidar da análise dos mode
los de negócios apresentados pelos inte
ressados e já teria contratado uma plata
forma de MVNE (Mobile Virtual Network 
Enabler) para conectar-se aos parceiros. 
Por meio de um comunicado, a operadora 
reitera sua avaliação positiva em relação 
às MVNOs e afirma que avalia as oportu
nidades de negócios existentes. 

Mas as fontes ouvidas por TELETIME 
afirmam que a Oi e a Vivo são mais 
avessas a conversas sobre MVNO, 
enquanto a Claro tem se mostrado 
bastante refratária em relação ao 
modelo de autorizada, no qual a 

MVNO tem mais autonomia. A Claro, por 
meio de sua assessoria de imprensa, disse 
que não ia se pronunciar sobre o assunto. 
A Oi também disse que não ia comentar o 
assunto e a Vivo não atendeu ao pedido de 
entrevista até o fechamento desta edição. 

Muitos interessados em montar ope
rações de MVNO citam a dificuldade em 
negociar com a operadora de origem. "As 
operadoras neste momento estão na 
retranca. Querem analisar o modelo, mas 
empurram você para o modelo creden
ciado, que é um ambiente em que elas 
têm total controle", afirma Ulisses 
Campos, diretor-executivo da Abacomm. 
A companhia oferece hoje serviços como 
gestão de contas telefônicas e de parque 
de terminais de grandes corporações. 
Seus clientes são empresas com milhares 
de linhas móveis, mas que não têm tempo 
para cuidar da negociação por melhores 
planos com operadoras, checar se as 
faturas estão corretas, dar manutenção a 
aparelhos etc. Essas empresas preferem 
terceirizar essa gestão e para tanto con
tratam a Abacomm, que acaba atuando 
como uma intermediária entre seus clien
tes e as operadoras móveis. Ou seja, ela é 
quase uma MVNO do mundo corporativo, 
só não tem um contrato formal de aluguel 
de rede. 

Segundo Campos, a ideia é oferecer 
um novo produto aos seus clientes que 
têm um grande volume de vendedores 
nas ruas, com é o caso da Avon. O exe
cutivo estima que seriam 7 milhões de 
representantes comerciais de empresas 
clientes da Abacomm que hoje já usam 
aplicativos no celular desenvolvidos pela 
companhia. A operação demanda inves
timentos entre R$ 5 milhões e R$ 10 
milhões, estima ele. A Abacomm preten
de ela própria se tornar uma MVNO, 

primeiramente no modelo 
credenciado e depois evoluir 
para o autorizado. "Tí
nhamos o objetivo de fazer o 
lançamento em abril, mas 
agora é mais adequado falar 
em julho", revela. 
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Outra potencial interessada 
no mercado de MVNO é a 
Spring Wireless, por motivos 
semelhantes aos da Abacomm. 
A Spring tem um relaciona
mento forte com os clientes 
corporativos porque em mui
tos casos é dona da linha, além 
de fornecer aplicativos de auto
mação de força de vendas etc. 
Embora o presidente da 
empresa, Paulo Narcélio, jul
gue que a MVNO seja uma 
solução "interessante", ele não está tão 
entusiasmado quanto os concorrentes. O 
executivo cita alguns pontos da regula
mentação que não são favoráveis, na 
perspectiva da Spring. Primeiro, o fato de 
a regulamentação permitir que os ban
cos, que também são clientes da empre
sa, criem sua própria MVNO. E, em 
segundo lugar, o custo do Fistel, que ficou 
a cargo da MVNO no modelo autorizado. 
"Acho que ninguém atentou a isso. De 
cara a MVNO já desembolsa R$ 26 por 
assinante, o que pode ser um problema 
para um nicho de baixa renda", afirma 
Narcélio. O Fistel, vale lembrar, é a taxa 
de fiscalização paga anualmente pelos 
operadores por aparelho emissor de 
sinais de telecomunicações. 

Neste momento, a Spring conversa 
com seus clientes para tentar identificar 
demanda, já que o assunto deve entrar 
na pauta da reunião do conselho de 
administração da empresa que acontece
rá em março. Do lado da operadora, 
Narcélio afirma que não haverá proble
mas, embora acredite que elas não 
tenham tanto estímulo em facilitar a 
entrada das MVNOs porque os planos de 
ligação intrarrede já cumprem o papel de 
estimular o tráfego. "Temos relaciona
mento quase diário com as operadoras. 
Isso não seria problema", diz ele. 

A consultoria Accenture também reco
nhece que há pouco interesse das opera
doras reais pelas MVNOs. Isso porque o 
ganho que elas terão é "marginal" perto 
da grande lucratividade do core-business. 
Além disso, as operadoras estão em pro
cesso de consolidação, como é o caso da 
Vivo, da Oi e da própria Claro que, sem 
alarde, está colocando em marcha a inte
gração com a Embratel. Nesse cenário, 
sobra menos tempo dentro das empresas 
para prospectar modelos alternativos, 
como o de MVNO. 

Outro fato que coloca a MVNO no fim 
da lista de prioridade das teles é o alto 
nível de competição do mercado. Para 

Ricardo Distler, executivo 
sênior da área de mídia e 
telecomunicações da 
Accenture, também para os 
"candidatos de plantão" o 

ganho com as MVNOs é marginal. "A 
ideia hoje não está muito madura nem 
entre as operadoras nem entre as 
MVNOs. É preciso encontrar áreas de 
convergências entre as partes", diz ele. 

O executivo afirma que o erro mais 
básico é lançar um serviço para concorrer 
com a operadora móvel. Neste caso, além 
de dificilmente a operadora real aceitar o 
modelo de negócio, a operação está fada
da ao insucesso. No caso dos varejistas, 
Distler afirma que eles precisam agregar 
valor ao negócio principal para fidelizar o 
cliente, e não para competir com as ope
radoras reais. O executivo cita o exemplo 
da MVNO da rede de lojas de eletrônicos 
Best Buy nos EUA. Os clientes da varejis
ta, ao comprarem notebooks, netbooks ou 
smartphones, podem contratar um plano 
de dados da própria loja no momento da 
compra. A negociação com a operadora, 
segundo Distler demorou dez meses. 
"Aqui o tempo é parecido, se houver 
ideias boas como essa", diz ele. 

O vice-presidente da Amdocs, fornece
dora de solução para MVNEs e MVNOs 
com 15 clientes ao redor do mundo, 
Renato Osato, acredita que não serão as 

quatro grandes operadoras que darão 
suporte a MVNO. Isso porque, para que a 
operadora possa fazer isso, é preciso ter 
escala. Se todos os clientes das MVNOs 
ficarem divididos entre as quatro grandes, 
elas não terão escala para manter a opera
ção. "É preciso dedicar uma parte da sua 
organização para fazer isso, por isso a 
escala é importante", afirma ele. Na visão 
de Osato, as operadoras têm motivos de 
sobra para cederem suas redes às MVNOs. 
Primeiro porque o cliente de MVNO é 
muito fiel; dificilmente alguma outra ope
radora conseguirá roubá-lo, e é melhor 
tê-lo, mesmo que indiretamente. "A ques
tão toda é: será que eu vou maltratar um 
cara que vai me trazer clientes? Se uma 
operadora não der serviço para ele, tem 
outras três que querem dar", diz. 

Mobile banking 
Os aplicativos de mobile banking exis

tem há muito tempo, mas nunca houve 
uma aproximação maior entre os bancos e 
as operadoras móveis. As negociações 
entre esses dois setores esbarraram até 
aqui na vontade dos dois lados de serem 
"donos do cliente" e por isso ter uma par
ticipação maior na receita com os serviços 
bancários no celular. Na visão da Amdocs, 
entretanto, esse cenário pode mudar. A 
partir do momento em que os bancos 
podem montar sua operação móvel sem 



rede (MVNO), este problema está resolvi
do. "Se o pessoal acertar o modelo de 
negócio, isso vai deslanchar", acredita 
Renato Osato. 

Segundo ele, o segmento financeiro 
está entre os principais interessados neste 
negócio no Brasil. "Neste momento, todos 
os interessados fazem perguntas mais 
qualificadas. Mas o setor financeiro é o 
que está mais curioso", diz ele. 

Osato explica que a principal vanta
gem para um banco, assim como para 
qualquer outro interessado, é estar em 
contato com seus clientes no momento em 
que precisar através de SMS, por exemplo. 
"Uma campanha de SMS em qualquer 
operadora demora no mínimo seis meses", 
afirma. No caso específico dos bancos, os 
celulares comercializados já viriam com 
aplicativos embarcados, com todos os 

requisitos técnicos de segurança, o que 
estimularia os clientes a realizar as tran
sações bancárias pelo celular. 

Os outros mercados potencias para 
as MVNOs, na visão do vice-presidente 
da Amdocs, são o mercado corporativo 
e o varejo. No caso do varejo, o executi
vo mencionou o exemplo do Carrefour 
na Polônia. Osato explica que o objetivo 
não é ter lucro com a operação de tele
comunicações, mas sim impulsionar as 
vendas do supermercado. Os clientes do 
Carrefour na Polônia ganham minutos 
no celular na medida em que realizam 
compras na rede, o que faz com que eles 
voltem às lojas. Além disso, o Carrefour 
consegue informar seus clientes rapida
mente, através de SMS, sobre promo
ções dos produtos que estão perto do 
prazo de validade, por exemplo. 

Executivos do Carrefour Brasil já disse
ram que estudam montar uma operação 
de MVNO no País, mas a companhia 
recusou o pedido de entrevista. 

Segundo estudo da Amdocs, existem 
cerca de 600 MVNOs no mundo que res
pondem por cerca de 2% do mercado 
global de conexões móveis. Interessante 
notar que destas 600 operações, pouco 
mais de 160 pertencem a operadoras 
reais (veja tabela). O interesse das opera
doras reais é atingir mercados que a ope
ração tradicional não consegue e, vale 
lembrar, a regulamentação brasileira per
mite que a operadora, suas coligadas ou 
controladas, criem MVNOs. Isso abre a 
porta para que empresas como a Net 
Serviços, coligada da Claro; Banco do 
Brasil (que tem participação societária 
indireta na Oi por meio da Previ); ou 
empresas como CTBC e Sercomtel, que 
têm operações reais de celular, entrem no 
mercado de operadoras virtuais. 

SIMCards customizados 
O que existe no Brasil de mais próximo 

de uma MVNO são os chips customizados 
com conteúdos religiosos ou de times de 
futebol e da cerveja Brahma, lançados 
pelo Titans Group em parceria com a 
Claro. Mino Mazzati, diretor da Titans, 
afirma que o chip do Timão (Corinthians) 
tem gerado portabilidade para a Claro, 
além da ARPU (receita média mensal por 
usuário) também ser maior. "O cliente tem 
identificação, ele é cliente por vontade 
própria. Não é simplesmente uma opção 
entre as operadoras", diz ele. O projeto 
pioneiro, já com mais de dois anos, foi o 
CN Chama, chip para a comunidade reli
giosa ligada à Canção Nova. 

Na opinião de Mazzati, o modelo de 
MVNO não é necessariamente o melhor 
para todos os nichos de mercado, como é 
o caso dos times de futebol. Isso porque é 
preciso colocar na ponta do lápis todos os 
custos, que no caso do modelo de autori
zada, envolve também estrutura de aten
dimento a clientes, coisa que um clube de 
futebol, por exemplo, não tem. Mais uma 
vez, a ideia de lançar uma operação que 
possa competir com as teles é descarta
da. "O que é difícil dar certo é criar uma 
nova marca. Seria uma aeiou sem rede", 
exemplifica, citando a operadora aeiou, 
que opera em São Paulo mas até hoje não 
passou dos 20 mil clientes. O Titans 
Group planeja lançar chips customizados 
de novos clubes, de um programa de TV 
e de um grande varejo no segundo tri
mestre do ano. 
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