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D-Link planeja produção local e abre centro de distribuição
E q u i p a m e n to s
Moacir Drska
De São Paulo

A D-Link — fabricante taiwane-
sa de equipamentos de rede e de
monitoramento de segurança —
planeja iniciar a fabricação de
parte de seus produtos no Brasil.
A companhia está em fase final de
escolha do parceiro de manufatu-
ra terceirizada e do local de pro-
dução. Com base em fatores como
incentivos fiscais, logística e aces-
so à mão de obra, a companhia
avalia parceiros em Manaus (AM),

Santa Rita do Sapucaí (MG) e em
cidades do Paraná. Atualmente, a
empresa tem operações de manu-
fatura na China e em Taiwan.

O primeiro produto a ser fa-
bricado no país será um adapta-
dor para conexão a redes sem
fio. A expectativa é que produ-
ção seja iniciada até o fim do tri-
mestre, disse Victor Proscurchin,
presidente da D-Link no Brasil.
Em médio prazo, a empresa pla-
neja fabricar sua linha de rotea-
dores no país. A D-Link também
avalia montar uma equipe no
país para criar produtos com
apelo local. “O mercado brasilei-

ro tem suas particularidades e
entendemos que chegou a hora
de adaptar os produtos a essas
expectativas”, afirmou o executi-
vo. O número de contratações
previstas não é revelado. Atual-
mente, a D-Link tem 150 funcio-
nários no país.

A produção local não é o único
investimento da D-Link no Brasil,
onde atua desde 2001. Hoje, a
empresa inaugura seu primeiro
centro de distribuição no país.
Instalada em uma área de cinco
mil metros quadrados em Tam-
boré (SP), a unidade consumiu
pouco mais de R$ 30 milhões em

recursos e abrigará a nova sede
local da companhia.

O projeto nasceu da percepção
de que um dos grandes desafios
no mercado brasileiro é a cadeia
de fornecimento, em virtude de
questões relacionadas à impor-
tação dos produtos. “Muitas ve-
zes, é difícil atender a uma de-
manda não prevista. Por isso, fi-
zemos um grande investimento
em estoque e em logística. O foco
é aprimorar a disponibilidade
dos produtos, especialmente no
v a r e j o”, disse Proscurchin.

Atualmente, 45% da receita da
D-Link no país vêm do varejo. Ou-

tros 40% são gerados pelo atendi-
mento às operadoras de telecomu-
nicações. Com foco nos segmentos
de governo, saúde e educação, a
área de projetos empresariais é
responsável pelos 15% restantes.

O Brasil é uma das cinco princi-
pais operações globais da compa-
nhia. Essa posição se deve a um
conjunto de fatores, disse o execu-
tivo, entre eles o crescimento dos
acessos à internet e os investimen-
tos das operadoras para melhorar
a qualidade das conexões no país.
Segundo a consultoria IDC, o mer-
cado brasileiro de equipamentos
de rede movimenta pouco mais de

US$ 1 bilhão por ano. Outros pon-
tos positivos, disse Proscurchin,
são o Plano Nacional de Banda Lar-
ga (PNBL) e o pacote de desonera-
ção para a produção local de
smartphones e roteadores no Bra-
sil, anunciado na semana passada.

A D-Link também pretende im-
pulsionar as vendas de outra li-
nha: as câmeras de vigilância. Da-
dos da Associação Brasileira das
Empresas de Sistemas Eletrônicos
de Segurança (Abese) mostram
que esse mercado movimentou
US$ 1,96 bilhão em vendas no
ano passado. Para este ano, a pre-
visão de crescimento é de 11%.

Processo pode
atingir o país
De Genebra

A onda de consolidação prevista
na Europa, se acontecer terá im-
pacto no Brasil, onde operadores
europeus controlam boa parte do
mercado. Vários grupos da Ásia e
do Oriente Médio têm interesse
em abocanhar uma fatia de teles
europeias, atraídos pelo controle
que acabarão tendo também no
Brasil, segundo fontes na Europa.
“Se um investidor chinês colocar
dinheiro na Portugal Telecom, vo-
cê acha que o alvo dele é Portugal?
Claro que não, é o ingresso no Bra-
sil”, disse um executivo. Para ana-
listas, o mesmo processo de conso-
lidação pode acontecer mais tarde
no Mercosul, mercado de 400 mi-
lhões de pessoas. (AM)

Estratégia Receita está em queda
para as 2,8 mil companhias do setor

O p e ra d o ra s
caminham na
Europa para
consolidação

D I V U LG A Ç Ã O

Luigi Gambardella, da associação que representa as teles no bloco europeu: fragmentação do mercado reduz o faturamento e dificulta serviços inovadores
Assis Moreira
De Genebra

A Comissão Europeia preten-
de detalhar até outubro, e im-
plantar “o mais rápido possível” ,
o que poderá ser o mercado co-
mum de telecomunicações (tele-
fonia, internet etc.).

Para tentar convencer os 27
paises-membros, Bruxelas vai
preparar novas propostas sobre
temas como fusão, gestão de fre-
quências móveis e regulamenta-
ção de preços.

Se houver a decisão política de
avançar, estará pavimentado o
terreno para uma enorme onda
de consolidação de operadores
no Velho Continente, com o ob-
jetivo de criar condições para
que o setor de telecomunicações
volte a crescer.

Neelie Kroes, a comissária euro-
peia de telecomunicações, afir-
mou que nas últimas décadas a
União Europeia procurou liberali-
zar e melhorar os mercados de te-
lecomunicações, impulsionando

por mais concorrência, baixando
preços de telefonia e de acesso à in-
ternet por banda larga e amplian-
do direitos do consumidor.

O problema é que a União Eu-
ropeia está fragmentada em 27
mercados nacionais de telecomu-
nicações, cada um com seu órgão
regulador. Como consequência, o
consumidor tem sempre o pro-
blema de pagamento de roaming,
por exemplo, e não se beneficia
de planos mais baratos oferecidos
por companhias de outros paises
do bloco. Há anos os reguladores
europeus tentam eliminar as tari-
fas de roaming — como são cha-
madas as ligações interurbanas
quando o usuário está fora de sua
área de origem — para os clientes
dos países-membros.

As operadoras, por sua vez,
não conseguem ter o tamanho e
a escala necessários para investir,
inovar e competir globalmente.

“Uma das principais razões
por trás da atual queda de fatura-
mento enfrentada pelo setor de
telecomunicações é a fragmenta-

ção do mercado europeu, e isso
dificulta mais serviços inovado-
res”, disse Luigi Gambardella,
presidente da Associação Euro-
peia de Empresas de Telecom (Et-
no, na sigla em inglês).

Para se ter uma ideia, a Europa
tem 104 operadores de telefonia
celular comparado a 7 nos EUA,
além de 1,2 mil de telefonia fixa e
1,5 mil de TV a cabo.

Dados recentes mostram con-
tração de 8% na receita das teles
europeias nos últimos anos,
comparado à alta de 72% na Ásia
entre 2006-2011, de 56% nos Es-
tados Unidos e de 26% na Améri-
ca do Sul.

No cenário atual de fragmenta-
ção, estima-se em US$ 810 bilhões
a diferença de faturamento entre o
setor de informação e comunica-
ções da Europa e dos Estados Uni-
dos e da Ásia, o que é conhecido
como “gap em competitividade”.

As teles reclamam também de

perda de receita com serviços, in-
clusive de telefonia, prestados por
empresas de internet, como Goo-
gle, Skype, Viber entre outros, sem
serem remuneradas por isso.

Se a queda no faturamento em
telefonia fixa e celular persistir, o
mercado europeu de telecomu-
nicações poderá perder € 325 bi-
lhões até 2020, segundo estudos.

“É crucial que os operadores
europeus sejam autorizados a al-
cançar uma maior escala através
de consolidação, para ter melhor
posição para investir na nova ge-
ração de infraestrutura fixa e mó-
vel”, disse Gambardella.

Para alguns analistas, se o pro-
jeto de mercado único avançar, o
número de operadores de telefo-
nia celular deveria cair dos 104
atuais para menos de 10 na Euro-
pa, se for levado em conta a mes-
ma média de clientes dos EUA.

A Comissão Europeia sabe que
a briga política será dura, a co-

meçar para estabelecer um regu-
lador comum, em vez dos 27
atuais. Países como o Reino Uni-
do não querem ceder mais fatias
de seu poder a Bruxelas.

Por sua vez, companhias de te-
lecomunicações europeias consi-
deram que está em jogo um pla-
no para o setor voltar a crescer.
Enquanto concorrentes nos EUA,
Japão e Coreia do Sul têm investi-
do pesadamente em novas redes,
a Europa fica para trás, afetada
por quatro anos de queda no fa-
turamento do setor.

Em termos de capitalização de
mercado, as europeias registra-
ram queda de 28% ante o cresci-
mento de 18% para redes de ope-
radores da Ásia.

Para a comissária Neelie, estabe-
lecer o mercado comum europeu
de telecomunicação digital pode
dar um reforço de até € 110 bilhoes
por ano para a economia europeia,
ou 0,8% do PIB do bloco.

No Brasil, teles aceleram
para cumprir prazo de 4G
Rafael Bitencourt e Cibelle Bouças
De Brasília e São Paulo

A implantação dos serviços de
telefonia móvel de quarta geração
(4G) avança nas seis capitais que
serão sedes dos jogos da Copa das
Confederações de 2013 — Salva -
dor, Recife, Fortaleza, Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e Brasília. As
operadoras, que têm até o dia 30
para dar início à oferta de 4G nes-
sas cidades, reafirmam que cum-
prirão o prazo fixado pelo gover-
no. A Claro iniciou ontem, oficial-
mente, a oferta de serviços nas seis
capitais, ampliando para 11 o nú-
mero de cidades atendidas.

Durante o lançamento, o presi-
dente da Claro, Carlos Zenteno,
disse que a companhia já investiu
R$ 510 milhões na nova infraestru-
tura de serviço. Os recursos foram
aplicados na etapa inicial de im-
plementação do 4G, no período de
11 meses. Os valores apresentados
não incluem o montante de R$ 1
bilhão referente ao pagamento da
licença do serviço que foi fixado no
leilão realizado no ano passado
pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel).

“A cobertura atingirá 90% das
principais áreas dessas cidades”,
disse Zenteno, ao se referir ao lan-
çamento do serviço nas cidades-
sedes da Copa das Confederações.
Segundo ele, a infraestrutura de
serviços 4G da tele tem capacidade
para atender o crescimento proje-

tado para o prazo de um ano.
O presidente da operadora afir-

mou ainda que há expectativa em
relação à venda de pacotes com
4G, mas não divulgou a previsão
para este ano. Os planos 4G da em-
presa terão mensalidades a partir
de R$ 129 para banda larga, com
velocidade equiparada à evolução
da terceira geração (3G Max).

João Rezende, presidente da
Anatel, reafirmou que o Brasil po-
de encerrar o ano com 4 milhões
de celulares 4G em uso. Em março,
segundo relatório divulgado pela
Anatel, já existiam 14 mil celulares
com tecnologia 4G em uso no país,
o equivalente a 0,01% do mercado.

Rezende disse que não há uma
preocupação com a qualidade dos
serviços nessa fase de implementa-
ção, mas a Anatel estará atenta à
evolução do tráfego nessas redes e
à qualidade do serviço. “À medida
que aumentar o número de clien-
tes, será necessário aumentar tam-
bém o número de sites [antenas de
celular]”, afirmou.

Paulo Bernardo, ministro das
Comunicações, voltou a dizer que
a implantação do serviço 4G no
país ajudará a desafogar as redes
de telefonia 3G, contribuindo de
forma indireta para a melhora da
qualidade oferecida aos clientes.
“Os serviços 4G cumprirão um pa-
pel importante, além de atender à
demanda durante os eventos in-
ternacionais que serão sediados
no país”, disse.

Durante os jogos, uma das opções
disponíveis para turistas estrangei-
ros será a oferta de chips com tecno-
logia 4G programados para funcio-
nar somente durante os eventos es-
portivos. “O razoável é que o cliente
use o chip de uma operadora do Bra-
sil, porque então pagará preços con-
dizentes”, disse Bernardo. Os turistas
que não seguirem essa orientação
poderão ser surpreendidos com
uma “conta violenta em seus países
de origem”, afirmou.

As outras operadoras também
aceleraram o passo para lançar ser-
viços com 4G nas capitais-sedes da
Copa das Confederações. A TIM in -
formou em comunicado que vai
oferecer o serviço nas seis capitais
até o dia 30. A operadora fechou
acordo com a Oi para comparti-
lhar a infraestrutura da rede 4G. A
parceria já aprovada pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) e ainda está em fase
de análise pelo conselho diretor da
Anatel, segundo a TIM. O acordo
envolve o compartilhamento da
rede de acesso de rádio (RAN, na si-
gla em inglês), além do uso com-
partilhado de torres de transmis-
são de sinal 4G.

De acordo com informações da
TIM, a operadora realizará os pro-
cedimentos necessários para a ins-
talação da rede 4G em Recife. A Oi,
por sua vez, ficará responsável pela
implantação das redes no Rio de
Janeiro, em Belo Horizonte, Brasí-
lia, Fortaleza e Salvador. Em uma

segunda fase, a TIM vai implantar
as redes 4G em São Paulo, Natal e
Curitiba, enquanto a Oi ficará res-
ponsável por Manaus, Porto Alegre
e Cuiabá. Pelo acordo firmado en-
tre as operadoras, a gestão do es-
pectro obtido por cada operadora
no leilão de oferta de 4G realizado
em 2012, as operações comerciais
e o atendimento aos clientes conti-
nuarão independentes.

A Oi também informou ontem
que vai anunciar sua estratégia pa-

ra serviços 4G na próxima semana.
O anúncio incluirá o lançamento
de pacotes para o Dia das Mães. Se-
gundo informou a companhia,
uma das novidades para clientes
que adotarem 4G será o acesso ili-
mitado à rede de conexão sem fio
(Wi-Fi) da Oi, composta por mais
de 30 mil pontos de conexão. A
operadora informou ainda que as
antenas necessárias para oferecer
4G nas cidades-sedes da Copa das
Confederações já estão em fase fi-

nal de instalação.
A Te l e f ô n i c a / V i v o informou que

vai ativar os serviços 4G em 30 de
abril nas seis cidades-sede da Copa
das Confederações. A operadora
assinou um memorando de inten-
ções com a Claro para comparti-
lhar infraestrutura para 4G, para
acelerar a implantação dos servi-
ços. A operadora informou que
presta esclarecimentos ao governo
sobre a parceria, como foi anteci-
pado pelo Va l o r .

LZA FIUZA/ABR

Carlos Zenteno, presidente da Claro (à esq.), e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo: cronograma cumprido
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