
Desde a privatização das teleco-
municações, há 13 anos, a ofer-
ta de serviços avançou rapida-
mente no Brasil. Os telefones fi-
xos passaram de 20 milhões, em
1998, para 42,5 milhões em
2011, e os celulares de 7,4 mi-
lhões para 220,35 milhões. Por
outro lado, esse mercado pas-
sou por forte concentração,
com a criação de grandes gru-
pos. A compra da Brasil Tele-
com pela Oi, em 2008; a aquisi-
ção do controle da Vivo pela Te-
lefônica, no ano passado; e a
compra da Intelig pela Tim, em
2009, são alguns exemplos.

Mas mercados concentrados
nem sempre significam baixos
níveis de competitividade. E,
em telecomunicações, essa rela-
ção varia em função do serviço
e da região. Em telefonia celu-
lar, quatro grandes empresas
disputam a preferência do con-
sumidor. Segundo a Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), em julho, a Vivo conta-
va com 29,53% de participação
de mercado; Tim tinha 25,78%,
Claro, 25,51%; e a Oi 18,35%.
“No início, havia mais empre-
sas em celular, que foram com-
pradas e incorporadas por essas
quatro grandes. O mercado se
concentrou, mas ainda é muito
competitivo”, diz Arthur Barrio-
nuevo, professor da escola de di-
reito da Fundação Getúlio Var-
gas de São Paulo (FGV-SP).

Telefonia fixa e banda larga
Já na telefonia fixa, o panorama
é diferente, compara Barrionue-
vo. “Houve uma enorme con-
centração, com duas grandes
empresas prestando serviços: a
Oi, atuando no Brasil inteiro, e
a Telefônica, em São Paulo”,
diz, referindo-se à consequên-
cia da compra da Brasil Telecom
pela Oi. O ex-ministro das Co-
municações e sócio da Orion
Consultores Associados Juarez
Quadros acrescenta que o negó-
cio trouxe reflexos também no
mercado de banda larga, já que
a rede de telefonia fixa é usada
para oferecer internet veloz.
“Por isso, quando se fala no im-
pacto da compra da Brasil Tele-

com pela Oi deve-se considerar
não só a telefonia fixa, mas tam-
bém a banda larga”, destaca.
“As empresas de telefonia fixa
estenderam a posição que ti-
nham no serviço de voz, incre-
mentando redes para oferecer
banda larga”, diz Barrionuevo.

Segundo a consultoria Tele-
co, no segundo trimestre, a Oi ti-
nha 30,5% do mercado de ban-
da larga. A Net, 25,4%, e Telefô-
nica, 22,8%. Em telefonia fixa, a
Oi tinha 45,7% das linhas em

serviço, seguida por Telefônica,
com 26,2% e Embratel, com
18,2%. Quadros observa que Em-
bratel, GVT e Net têm atuado de
forma agressiva em banda larga
e telefonia fixa. E têm sido bem-
sucedidas. Mas essa atuação é lo-
calizada, pois privilegia merca-
dos mais competitivos. “Nos
grandes centros, a competição é
mais acirrada. Todas tem inte-
resse porque há mercado. Mas
essa não é a realidade do inte-
rior”, diz Barrionuevo. ■

ECONOMIA

Crise internacional preocupa, mas Brasil está
preparado para enfrentá-la, diz Mantega
Em reunião com a presidente Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, considerou preocupante o cenário econômico
internacional, mas reiterou que o Brasil está preparado para enfrentar
a crise. Mantega teria citado ainda fala da diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, sobre a iminência
de uma recessão global e seu impacto na economia nacional.
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Há concentração no setor
de telecomunicações?
Isto ocorre no mundo inteiro
porque as empresas têm de
ganhar competitividade e diluir
custos. É um movimento
natural que tem de ser
acompanhado para evitar
excessos. Ter empresas grandes
não é ruim; o monopólio é que
é ruim. O mercado brasileiro
de telefonia celular é um dos
mais competitivos do mundo.

Na telefonia fixa é diferente...
Quando se fala em telefonia fixa,
temos que comparar com energia
elétrica. Uma empresa elétrica
tem quase o monopólio da região
em que opera. A telecomunicação
é uma das poucas em que há
tantas opções. Você escolhe a
operadora de longa distância. Na
telefonia fixa, você tem Embratel,
Net e GVT oferecendo serviço.
Não em todas as áreas, mas
competem em telefonia fixa.
E, muitas vezes o cidadão escolhe
entre telefone fixo e o celular.

A realidade das grandes
cidades é diferente do interior.
Em todos os setores é assim.
EmSão Paulo há quantidade
enorme de postos de combustíveis,
de supermercados. Em locais
menores, há um supermercado
grande, dois postos. Mas mesmo
que o consumidor esteja nos
rincões e com um único telefone
fixo, ele pode escolher a empresa
para fazer umDDD. Ele tem
sempre opção de competição. F.M.

CRÉDITO

Inadimplência sobe para 6,37% em agosto,
sétima alta consecutiva, segundo o SPC

TRÊSPERGUNTASA...

Telefonia tem diferentes níveis de
competição, dizem especialistas

Bruno Stuckert

Romero Cruz

Diretor-executivo do Sinditelebrasil

A inadimplência do consumidor brasileiro subiu 6,37% em agosto na
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Essa foi a sétima alta seguida
no ano e, até agosto, a inadimplência acumula aumento de 5,14%.
Segundo o SPC, a inadimplência cresceu junto com o ciclo de alta da
taxa básica de juros do Banco Central, interrompida na semana passada.

“

“Concentração é
um movimento
natural do mercado”

BRASIL

Mercado de celular é o mais disputado e oferece as melhores condições para os consumidores brasileiros

A telefonia fixa tem
menos competição,
ao contrário do que
ocorre com o celular

Juarez Quadros
Sócio da Orion Consultores

Associados e ex-ministro
das Comunicações

Elza Fiuza/ABr

...EDUARDO LEVY

Arthur
Barrionuevo,da

FGV-SP:pode
havercompetição

emmercados
concentrados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9.
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