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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

C o m p et i ç ã o No debate, também a união de 28 agências reguladoras

Mercado único para teles
enfrenta resistência na UE

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Joaquín Almunia, comissário antitruste da UE, considera que os planos de unificação do setor são louváveis, mas tímidos

Daniel Thomas
e James Fontanella-Khan
Financial Times, de Londres e Bruxelas

As mais altas autoridades fisca-
lizadoras da concorrência em Bru-
xelas propuseram que as 28 agên-
cias reguladoras e fiscalizadoras
nacionais de telecomunicações se-
jam substituídas por uma única
agência pan-europeia, em forte
oposição às propostas de Neelie
Kroes, que preside o setor de tele-
comunicações no bloco.

O relatório do gabinete de Joa-
quín Almunia, comissário anti-
truste da UE, expressa críticas in-
comumente francas sobre os pla-
nos de Neelie Kroes de criação de
um mercado único de telecomu-
nicações, argumentando que
embora o objetivo seja louvável,
as propostas são muito tímidas.

Um mercado único permitiria
às operadoras trabalhar livremen-
te em todo o bloco de 28 membros
e obter fácil acesso ao espectro ne-
cessário para serviços móveis,
além de reduzir os custos para os
clientes que utilizam seus celula-
res fora de seus países de origem.

Neelie espera que suas propos-
tas fortaleçam o setor de teleco-
municações, duramente atingido
pela recessão e penalizado pela
crescente burocracia, em um mo-
mento em que é necessário dinhei-
ro para investir em novas tecnolo-
gias e em redes mais rápidas.

Embora o escritório de Almunia
apoie um mercado único para tele-
comunicações, que poderia acres-
centar € 110 bilhões ao PIB anual
da região, seu relatório diz que as
medidas “aquém do ideal” pro -
postas por Neelie Kroes demons-

tram “falta de ambição”. O relató-
rio enfatiza a necessidade de novas
reformas, entre elas derrubar bar-
reiras nacionais para uma consoli-
dação entre países e a eliminação
de diferentes agências.

“[Meu gabinete] considera que
a criação de uma verdadeira
agência regulamentadora pan-
UE seria a solução mais eficaz pa-
ra eliminar as divergências nacio-
nais”, diz o relatório. “Avançar no
sentido de um verdadeiro merca-
do único exigiria um afastamen-
to gradual do presente status quo

de 28 agências nacionais”.
Essas reformas de grande im-

pacto no setor podem ser contro-
vertidas, tendo em vista o desejo
entre alguns países de manter o
controle das infraestruturas nacio-
nais e receitas lucrativas geradas
por leilões de faixas de frequência.

Um funcionário da Comissão
Europeia minimizou o atrito e
acrescentou que, apesar das críti-
cas, a agência responsável pelas
condições de competição tinha ex-
pressado uma opinião amplamen-
te favorável ao plano. E disse que a

crítica foi feita para melhorar mi-
nutas de textos legislativos.

A agência antitruste também
acolheu algumas propostas de Ne-
elie, como a de permitir um acesso
mais fácil ao espectro de frequên-
cias. Um executivo do setor que te-
ve acesso a uma cópia do relatório
do gabinete de Almunia disse que
o texto não prenuncia nada de
bom para as reformas propostas
por Neelie, uma vez que precisam
ser aprovadas antes da próxima
primavera (em março, no He-
misfério Norte).

Receita da Algar
cresce, mas lucro
líquido recua
Re s u l t a d o s
Daniele Madureira
De São Paulo

As vendas para o setor empresa-
rial e de celulares pré-pagos repre-
sentaram um impacto positivo nos
resultados da Algar Telecom, no
segundo trimestre. No período, a
operadora registrou receita líqui-
da de R$ 483,4 milhões, o que re-
presenta uma alta de 7,6% sobre
igual trimestre do ano passado. A
empresa é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado desde 2007
e presta serviços em 157 municí-
pios de Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Mato Gros-
so do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Segundo Jean Carlos Borges, vi-
ce-presidente da Algar Telecom, as
vendas ao mercado empresarial,
em especial os serviços de dados,
avançaram 20,4% no período. A te-
lefonia móvel representou outro
ponto positivo: a base de assinan-
tes cresceu 22%, para 822 mil usuá-
rios, e a receita bruta do segmento
subiu 10%, para R$ 83,9 milhões.

O destaque na telefonia móvel
ficou por conta da oferta de planos
mais acessíveis, a R$ 0,20 a ligação
para celulares de outras operado-
ras, dentro do mesmo DDD.

“A redução na tarifa de interco-
nexão com terminais móveis [co-
nhecida como VU-M] também
gerou alguma perda de receita
para nós, mas isso foi compensa-
do pelo aumento da venda de
pré-pagos”, afirmou Borges. A li-
nha de celulares sem conta avan-
çou 30,7% no segundo trimestre,
ante apenas 3,2% de pós-pagos.
Além disso, segundo o executivo,

a demanda foi incentivada pelo
aumento do financiamento de
aparelhos, que foi estendido para
dez vezes sem juros.

A companhia tem procurado
agregar receita com a entrada de
novos serviços. No fim do ano, as-
sinou um acordo com a Te r a p a r,
que passou a funcionar como
operadora móvel virtual
(MVNO). Nesse modelo de negó-
cio, a Terapar aluga a infraestru-
tura da Algar para fazer o moni-
toramento de veículos para as se-
guradoras, a partir da tecnologia
M2M, como é conhecida a comu-
nicação entre máquinas.

“Nós temos um diferencial na
oferta de infraestrutura para a
MVNO, porque mantemos acor-
dos de roaming com todas as ou-
tras operadoras de celular”, disse
Borges. “Se a rede de uma operado-
ra cair, automaticamente outra
disponível é acionada.”

O lucro líquido antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação (Ebitda) da Algar Telecom
subiu 13,4%, para R$ 123 mi-
lhões. A margem Ebitda avançou
um ponto percentual, para 25%.
Já o lucro líquido do período caiu
9,5%, para R$ 33,4 milhões. Se-
gundo Borges, o recuo se deve ao
aumento da dívida líquida da
companhia, em 19% entre de-
zembro de 2012 e junho deste
ano, para R$ 879 milhões.

O maior endividamento se deu
por conta do plano de expansão da
Algar, que no último um ano e
meio chegou a 19 novas cidades da
área de concessão da Banda H,
uma frequência de telefonia celu-
lar de terceira geração (3G) obtida
pela empresa em 2010.

Comece agora sua
história positiva.

Abrindo seu Cadastro Positivo
Serasa Experian, você poderá
ter mais vantagens:

Mais facilidade na aprovação
de financiamentos, empréstimos
e compras a prazo.

Melhores taxas e condições
de pagamento.

Menos burocracia
e mais agilidade.

Abra já: serasacadastropositivo.com.br

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE E

GANHE 30 DIAS
PARA ACOMPANHAR

A SITUAÇÃO
DO SEU CPF.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2013, Empresas, p. B2.




