
%HermesFileInfo:H-13:20121112:  SEGUNDA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2012 Especial H13

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO-19/7/2012

Banda larga
e celular
tiram sono
de empresas
Investimento não acompanha expansão da base
de clientes e problemas afetam a competitividade

Insatisfação. Marco Santos, diretor-geral da GFT Brasil: mau atendimento por parte das operadoras causa prejuízos

Renato Cruz
ESTADO

A GFT Brasil fornece serviços de
tecnologia da informação para
instituições financeiras. As tele-
comunicações são um insumo
básico para seu trabalho. Há qua-
se três meses, seus gestores re-
solveram trocar de operadora de
telecomunicações. A proposta
do novo prestador de serviço pre-
via uma redução de 50% na con-
ta e instalação em 20 dias úteis.
“Eles simplesmente desaparece-
ram”, afirmou Marco Santos, di-
retor-geral da companhia. “O
problema é generalizado.”

Empresas e consumidores en-
frentam, em seu dia a dia, baixa
qualidade de serviço, mau aten-
dimento, demora e preços altos
quando precisam de serviços de
telecomunicações. O caso da
GFT Brasil é somente um exem-
plo dos problemas do setor. San-
tos contou que, quando precisa
de uma conexão de dados ponto
a ponto, a espera chega a três me-
ses. Esse foi o caso quando a em-
presa precisou ligar sua opera-
ção em Sorocaba ao escritório de
Alphaville, em Barueri, ambas as

cidades em São Paulo. Em outra
ocasião, foram dois meses e
meio para conectar Alphaville a
um grande cliente na capital. “É
muito demorado para fazer uma
extensão ou um link novo”, afir-
mou Santos.

E as dificuldades não se limi-
tam aos serviços fixos. No come-
ço do mês, a empresa ficou um
dia das 18 horas às 2 horas sem
conseguir acessar a banda larga
com tecnologia celular de tercei-
ra geração (3G). “Estamos pas-
sando por um apagão de telefo-
nia móvel”, disse Santos. “O ní-
vel de serviço está muito baixo e
pagamos uma das contas mais ca-
ras do mundo.” Com sede na Ale-
manha, a GFT tem 170 funcioná-
rios no Brasil e registrou, no ano
passado, um faturamento mun-
dial de€ 272 milhões.

Esse cenário tem feito a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) tomar medidas pa-
ra elevar a qualidade dos servi-
ços prestados. O regulador che-
gou a suspender, por 11 dias, a
comercialização de chips de tele-
fonia celular da TIM, Oi e Claro
em diversos Estados e, para libe-
rar a retomada da comercializa-

ção, exigiu que as empresas apre-
sentassem planos de investimen-
to para melhora da qualidade do
serviço.

A insatisfação com as teleco-
municações se reflete nos ór-
gãos de defesa do consumidor. A
telefonia celular é líder em recla-
mações nos Procons de todo o
País. O Ministério da Justiça di-
vulgou um ranking das queixas
apresentadas em todo o País du-
rante o primeiro semestre, e as
empresas celulares ficaram em
primeiro lugar, com 9,13% das re-
clamações, à frente de cartões de
crédito e bancos.

As operadoras se defendem di-

zendo que os números dos Pro-
cons deveriam levar em conta o
total de clientes. Existem quase
260 milhões de celulares em
uso, uma base maior que de ou-
tros setores reclamados. E tam-
bém que, desde a privatização do
sistema Telebrás, foram investi-
dos R$ 390 bilhões, o que equiva-
le a 20% do faturamento das em-
presas. O número estaria acima
da média mundial, de 15%.

Neste mês, entraram em vigor
novas regras para a banda larga,
com exigência de que as operado-
ras entreguem, em média, pelo
menos 60% da velocidade con-
tratada pelo consumidor. Ante-
riormente, as empresas garan-
tiam em contrato somente 10%
da velocidade contratada. Essa
velocidade começou a ser medi-
da pela Anatel.

A edição mais recente do Índi-
ceBrasscom de Convergência Di-
gital apontou que a velocidade
da banda larga brasileira está
abaixoda média mundial. A cone-
xão média no País tem 1,8 mega-
bit por segundo (Mbps). Na Co-
reia do Sul, são 17,5 Mbps. Na Ro-
mênia, 6,4 Mbps. “O crescimen-
to da banda larga tem sido bas-

tante grande”, afirmou Nelson
Wortsman,diretor de Infraestru-
tura e Convergência Digital da
Associação Brasileira de Empre-
sas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom).
“O Plano Nacional de Banda Lar-
ga desonerou as conexões de até
1 Mbps e ampliou o mercado,
mas acabou puxando a velocida-
de média do acesso para baixo.”

Desembolso. O investimento
não tem acompanhado a expan-
são acelerada da base de clien-
tes. Um estudo divulgado recen-
temente pela A.T. Kearney mos-
trou que o investimento nas re-
des de telefonia fixa e móvel
cresceu, em média, 3% entre
2005 e 2011. O total investido no
período somou R$ 115 bilhões. O
faturamento das empresas, por
outro lado, aumentou 8,3%, pas-
sando de R$ 112,9 bilhões em
2005 para R$ 181,8 bilhões no
ano passado.

As operadoras afirmam, no en-
tanto, que o investimento está
se acelerando. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Telecomuni-
cações (Telebrasil), o investi-
mento no primeiro semestre

deste ano foi 24% maior que no
mesmo período de 2011. “Não
existe setor que invista mais do
que nós por ano, que seja mais
tributado e tenha crescido mais
em assinantes e em abrangên-
cia”, afirmou Eduardo Levy, pre-
sidente do Sinditelebrasil, sindi-
cato das empresas de telecomu-
nicações. “Nossos gargalos são
dificuldades para implantar in-
fraestrutura, além de restrições
da carga tributária e da regula-
ção.”

Levy destacou a dificuldade
de conseguir licenças das prefei-
turas para instalar antenas de ce-
lulares. Existem cerca de 56 mil
antenas no Brasil. “Para a 4G, va-
mos precisar dobrar o número
de antenas em dois ou três
anos”, explicou o executivo. A
quarta geração da telefonia celu-
lar (4G) opera numa frequência
mais alta que a terceira geração
(3G) e, por causa disso, o raio de
cobertura das antenas é menor.
Existe uma proposta de Lei das
Antenas, para unificar nacional-
mente as regras para instalação
da infraestrutura. Segundo
Levy, existe o mesmo problema
na instalação de cabos.
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MARCOS SANTOS
DIRETOR DA GFT BRASIL
“Estamos passando por um
apagão de telefonia móvel.”

EDUARDO LEVY
PRESIDENTE DO SINDITELEBRASIL
“Não existe setor que invista
mais do que nós por ano
que seja mais tributado.”
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