
Treze anos após a privatização
das telecomunicações no Brasil,
quando havia carência na oferta
de telefonia fixa, o mercado en-
tra em uma nova fase, dizem es-
pecialistas. Banda larga é o no-
vo nome do jogo e é o desafio e
a oportunidade que empresas
têm pela frente. “Banda larga
para as massas é o grande mote
do setor para os próximos
anos”, afirma Anderson Rami-
res, diretor da consultoria PwC.

Para atender à demanda será
preciso investir na rede de fibra
óptica, levando esta infraestru-
tura para cada vez mais perto
do consumidor, seja ele de ban-
da larga fixa ou móvel, já que o
tráfego gerado tanto pela rede
móvel quanto pela fixa deságua
nessa infraestrutura. Além dis-
so, também é necessário aumen-
tar a capilaridade e a capacida-
de da rede que chega até a casa
do consumidor.

Sob o ângulo das operadoras
o mais interessante é dedicar re-
cursos ao aumento da capacida-
de da infraestrutura. Para o go-
verno, o objetivo é dar fôlego à
capilaridade da rede, para levar
banda larga a parcelas da popu-
lação ainda não atendidas pelo
serviço. “O desafio é rentabili-
zar o serviço, porque as empre-
sas vão levar internet para clas-
ses que não tinham acesso. É
preciso rentabilizar a rede, agre-
gar valor ao acionista e levar
banda larga para as massas. A
chave está no equilíbrio desses
três pontos”, avalia Ramires.

Investimentos
Renato Pasquini, analista sênior
de telecomunicações da consul-
toria Frost & Sullivan, destaca
que de um ano para cá houve
grande evolução no uso de servi-
ços de dados, especialmente
banda larga, exigindo que as
operadoras investissem em suas
redes de terceira geração. “As
operadoras estão dispostas a in-
vestir”, afirma. A Oi já anun-
ciou investimentos entre R$ 5
bilhões e R$ 6 bilhões em 2011,
dos quais 80% serão aplicados
em rede e outros itens. No caso
da Tim, serão R$ 8,5 bilhões en-
tre 2011 e 2013, dos quais 85%
serão usados em rede. Em 2011,
a operadora italiana destinará
R$ 2,4 bilhões para infraestrutu-
ra. Já a Claro aplicará R$ 1,92 bi-

lhão este ano, a maior parte em
rede. E o grupo Telefônica, que
controla a Vivo, promete inves-
tir R$ 24,3 bilhões até 2014 em
todos os seus negócios no país,
para modernizar e expandir re-
des, lançar novos serviços ba-
seados em banda larga fixa, mó-
vel e TV paga.

“Se o cliente está em regiões
metropolitanas, não dá para di-
zer que ele está mal servido.
Mas existem carências quanto à
cobertura das quatro grandes
empresas móveis”, diz Luis Mi-
noru Shibata, diretor de consul-
toria da Promon Logicalis. En-
tre as quatro operadoras mó-
veis, a Oi é que apresenta a
maior deficiência em cobertura
de rede de dados e na capilarida-
de de fibra óptica, avaliam espe-
cialistas, até porque a empresa
freou investimentos devido à
compra da Brasil Telecom, em
2008. Além disso, para a Oi e pa-
ra a Telefônica, que têm uma in-
fraestrutura como legado, o de-
safio é evoluir para renovar a re-
de e manter a infraestrutura an-
tiga em funcionamento.

Ordem na casa
Em meio a este cenário, Vivo,
Oi e Claro passam por reorgani-
zações internas, com desafios
distintos (veja ao lado entrevis-
tas com Roberto Lima e Luiz
Eduardo Falco, que deixam hoje a
presidência de Vivo e Oi, respecti-
vamente). No caso da Oi, a em-
presa precisa voltar a inovar.
“Ela terá de combinar forte po-
der para implantar infraestrutu-
ra no menor tempo possível e
capacidade de inovação. Não
adianta ter a melhor rede se não
conseguir lançar serviços, cam-
panhas e atrair mercado”, afir-
ma Shibata. “A Oi passa um mo-
mento diferente daquele que o
Falco viveu, inclusive financei-
ro. A empresa tem um acionista
com apetite financeiro e boa
parte da integração com a Brasil
Telecom foi feita”, completa. Já
para a Claro, o desafio é inte-
grar operações com a Embratel
e Net, que também pertencem
ao magnata mexicano Carlos
Slim, diz Renato Pasquini.

Para a Vivo, que será a marca
comercial dos produtos do gru-
po Telefônica no país, a questão
será unir duas empresas cultu-
ralmente distintas, além de inte-
grar sistemas e processos. Tudo
isso em um mercado cujo ritmo
é sempre acelerado. ■

Desafio atual
é popularizar a
banda larga

SEISPERGUNTASA...

“

Por uma década, Luiz Eduardo
Falco comandou a Oi. Após muita
especulação, em abril, a empresa
comunicou a saída de Falco, que
deixa hoje o cargo. A presidência
ficará, interinamente, com
José Mauro Mettrau Carneiro da
Cunha, presidente do conselho
de administração, até setembro,
quando Francisco Valim,
ex-presidente da Net, assume.

Como o senhor avalia seus
dez anos à frente da Oi?
Construímos uma empresa
grande. A receita se multiplicou
por cinco, os investimentos foram
da ordem de R$ 50 bilhões. E os
clientes saltaram para a casa de
50 milhões [no primeiro trimestre
de 2011, a Oi somou 66 milhões de
assinantes].

O que o senhor gostaria de
ter feito e não conseguiu?
A reestruturação societária.
Tentei três vezes e não consegui.
[As tentativas foram barradas
pelos minoritários. Após a
entrada da Portugal Telecom
no controle da Oi, a empresa
anunciou nova reorganização

societária para ter apenas um
papel cotado em bolsa, a Oi S.A.].

Quais são os desafios
para a próxima gestão?
A Oi tem a maior rede de
transmissão do Brasil [138 mil km
de cabos de fibra óptica e 30 mil
km de anéis metropolitanos]. Isso
lhe dá grande vantagem, pois o
que vai crescer é o uso de dados.
Mas o desafio é infinito para
empresas desse tamanho.

Analistas dizem que a Oi
precisa voltar a inovar,
o que deixou de fazer após a
compra da Brasil Telecom...
É fato que o ritmo diminuiu.
A compra foi pesada e a
desaceleração foi natural. Mas
agora a compra está digerida. É
só acelerar. A Oi é uma empresa
integrada, vai acelerar de novo.

A troca de comando na Oi
e na Vivo indica um novo
ciclo para o setor?
É um cenário de consolidação
que começou em 2008. Fomos
muito felizes em fazer o primeiro
movimento neste sentido [a
operadora fixa comprou a móvel
e integrou as duas] e comprar a
Brasil Telecom. Com certeza,
haverá três grupos fortes no país.

O senhor já sabe o que fará
após deixar a Oi?
Vou tirar um período sabático
para desintoxicar. F.M.

Além de levar banda
larga para as massas,
é preciso rentabilizar
a rede e agregar valor
ao acionista. A chave
está no equilíbrio
desses três pontos

Anderson Ramires
Diretor da consultoria PwC

Presidente da Oi

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Mas universalizar o acesso à tecnologia também será a principal
oportunidade de crescimento de mercado para as operadoras

...LUIZ EDUARDO FALCO

DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES

“Gostariadeter
feitoareestruturação
societária daOi”
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Murillo Constantino

Evandro Monteiro

Após seis anos, Roberto Lima,
presidente da Vivo, deixa hoje
oficialmente o comando da
empresa. Esta é a primeira
entrevista de Lima, desde que
anunciou, em maio, sua decisão.

O senhor já tem novo destino?
Ainda não. Primeiro vou cuidar
da minha vida pessoal. Não penso
em um setor em especial, porque
já passei um pouco por tudo.
A grande questão é se volto para
a vida corporativa ou se monto o
meu negócio. Em 60 dias, decido.

Por que o senhor decidiu
deixar a Vivo?
Encerrei um ciclo. Achei que tinha
de dar espaço para que o novo
controlador pudesse colocar lá as
pessoas que quisesse. Mas é tudo
muito positivo. Meu contrato
inicial com a companhia era de
três anos e acabei ficando seis.

Como o senhor avalia os seis
anos à frente da Vivo?
Sinto-me com o dever cumprido.
Tornei a Vivo, que era a empresa
mais mal percebida do mercado,
na mais querida por clientes,

investidores, colaboradores e
coloquei-a em primeiro lugar.

O que o senhor faria diferente?
É difícil falar. Fiz o melhor para
entender as fraquezas da
empresa e eliminá-las. Uma
delas era tecnologia [a Vivo usava
rede CDMA, com brechas para
a clonagem de celulares e adotou
o GSM]; a outra era a falta
de presença em Minas e no
Nordeste; além de plataformas
desconectadas. Entrego a Vivo
com espectro suficiente para
seguir crescendo.

Qual foi mais importante?
Foi contratar 5,3 mil pessoas
que trabalhavam nas lojas.
Isso mudou a cara da Vivo.
Passamos a nos beneficiar
de informações desse canal.

Quais são os novos desafios
para a empresa?
Manter a liderança que a Vivo
conseguiu em todas as frentes:
qualidade, receita, crescimento, e
fazer a integração com a Telesp.

Como o senhor vê 2011?
É um ano mais difícil?
Todos são difíceis, porque o setor
exige muito investimento. Mas
problemas no Japão reduziram
a produção de componentes para
equipamentos de rede e falta
mão de obra para instalar rede.
As empresas têm de colocar
atenção em redes. F.M.

SETEPERGUNTASA...

Presidente da Vivo

...ROBERTO LIMA

“O projeto principal
foi contratar 5,3 mil
terceirizados”

Lima,desaídadaVivo:
desafiodaempresaémantera
liderançanasdiferentesáreas

Falcodeixahoje
aOieprevêquea
partirdeagora
acompanhiavoltea
apostarem inovação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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