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Pouco mais de 20 empresas, entre as mais de cem
existentes na década de 80, resistiram à virada do século.
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A década de 90 foi determinante para
as transformações estruturais vividas
pelo setor de telecomunicações, que

não apenas respondem pela massificação
do serviço e desenvolvimento tecnológico
do Brasil, mas também pela
desnacionalização da indústria.

O processo de abertura econômica e a
privatização do Sistema Telebrás não
deixaram pedra sobre pedra no cenário da
indústria brasileira. Com o fim do limite
máximo de 50% de participação do capital
estrangeiro em empresas no Brasil, a
abertura às importações e o término da
reserva de mercado, muitas empresas
brasileiras saíram de cena - ou porque
quebraram sem ter como competir com as
multinacionais entrantes, ou porque foram
adquiridas por fornecedores globais (ver box
à pág. 24). Entre as mais de cem empresas
existentes na década de 80, pouco acima de
20 resistiram à virada do século e, para tanto,
tiveram de se reestruturar e estabelecer

novas estratégias de negócios. Empresas
verde-amarelas, como ABC Xtal, Batik, Elebra,
Harald, Promon, Splice e Zetax, além do
CPqD estatal, fizeram história no
desenvolvimento e produção local de
equipamentos de comunicação óptica,
transmissão, centrais de comutação e antenas
de comunicação via satélite. O índice de
nacionalização dos equipamentos ultrapassou
90% no começo da década de 80.

A indústria de componentes foi a que mais
sentiu esse processo de abertura econômica.
"O governo não acabou com a reserva de
mercado; acabou com o mercado nacional de
componentes"; protesta o presidente da
AsGa, José Ripper. Para ele, isso poderia ter
sido evitado se o governo tivesse estimulado o
desenvolvimento de tecnologia local: "Não
perdemos nenhum cliente para componentes
importados, mas sim para kits e
equipamentos que vinham do exterior com os
componentes já incorporados para serem
montados aqui. Não foi falta de tecnologia
nem de competitividade", argumenta.

Ripper lembra que nos primeiros seis

meses após o anúncio da abertura feito pelo
então presidente Fernando Collor de Mello,
em 1990, todas as empresas estrangeiras -
como Philips, NEC e Texas Instruments -
deixaram de produzir componentes no
Brasil. A Fairchild Semicondutores tinha
acabado de construir uma fábrica no País e
nem sequer chegou a operar.

Onda de aquisições
"As privatizações tiveram grande impacto

na decisão dos fornecedores em vir para o
Brasil, porque as estatais não tinham
capacidade de investimento e todos entraram
aqui adquirindo empresas", admite o
presidente da Lucent, Wagner Ferreira. "Foi o
caso da Lucent (adquiriu Batik e Zetax); da
Alcatel (comprou Standard Electrics, Elebra e
ABC Telettra); da Siemens (Equitel); e da
Ericsson (comprou o controle do grupo
nacional Monteiro Aranha)", relaciona o vice-
presidente de desenvolvimento de negócios
da Lucent, Luiz Cláudio Rosa.

O capital internacional trouxe consigo
seus fornecedores globais, com custos mais
baixos, devido à economia gerada pelo
grande volume de produção, e disponibilidade
de recursos para financiamentos. "Os
fabricantes chegaram a financiar o capital de
giro de algumas operadoras, com
financiamento de até 110% a 120% dos
equipamentos", recorda o presidente da
Trópico, Raul Del Fiol. Para ele, embora tenha
havido boa intenção do BNDES em
considerar financiamentos de até 100% para
indústrias nacionais, o esforço não foi
suficiente. "O BNDES exigia uma garantia que
era, em geral, muito maior que o patrimônio
das pequenas empresas nacionais."

O CPqD, que até então desenvolvia e
licenciava produtos com recursos da Telebrás,
teve de reduzir o portfolio de desenvolvimento
e cancelar toda a parte de transmissão.
"Ficamos apenas com a tecnologia de
cartões indutivos, de comutação digital, de
fibra óptica e de antenas", lembra Hélio
Graciosa, presidente do CPqD - transformado
em fundação privada -, ao argumentar que o
principal desafio da empresa nacional
não é tecnológico: "A disputa é comercial.
Não há necessidade de ser uma
empresa global para ter melhor relação
entre produto e preço."

Para Ferreira, da Lucent, a mudança de
cenário foi positiva porque os fornecedores
trouxeram investimentos, montaram fábricas e
investiram em pesquisa e desenvolvimento
(P&D). "Não existe mais defasagem
tecnológica, o Brasil teve a primeira rede de
terceira geração da Lucent, dois meses antes
do que os Estados Unidos", argumenta.

Mas para o ex-sócio e fundador da
Zetax, Marcos Eduardo Bandeira Maia, com
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a venda de empresas como Batik (era do
grupo Partcom) e Zetax, o Brasil se desfez
de um valioso patrimônio que não será
recuperado. "A Batik e a Zetax tinham
centros de tecnologia de última geração que
foram absorvidos pelo Bell Labs e hoje são
os produtos de maior sucesso da Lucent,
exportados para mais de 20 países",
garante Bandeira Maia. Ele se refere à
central de comutação, resultado da
combinação de produtos das duas
empresas. "A nossa central era muito mais
barata porque desenvolvemos um conceito
que a Lucent não tinha - usar mais
software do que hardware."

Bandeira Maia lembra com pesar que
ambas as empresas foram compelidas a
serem vendidas para a Lucent. "A Telemar
disse que não nos daria mais nenhuma
encomenda, porque se não tínhamos dinheiro
nem para nos financiar, não teríamos para
financiar a operadora", desabafa. O fundador
da Zetax explica que a Telemar firmou um
acordo com a Lucent para a compra de
equipamentos e exigiu que Batik e Zetax
fossem adquiridas pelo fornecedor global
para não haver descontinuidade - cerca de
40% das centrais da Telemar à época da
venda em 1999 eram da Zetax, que já atuava
no mercado há 14 anos. Por
meio de nota, a Telemar disse
entender que "em um
mercado competitivo de alta
tecnologia e capital intensivo
é natural que algumas
empresas encontrem
ambiente mais propício para
crescer e outras não" e que
"várias empresas brasileiras
se destacaram em áreas de
tecnologia e serviços,
competindo de igual para
igual com empresas globais".
Para Bandeira Maia, a Telemar tinha outras
opções de financiamento que não implicariam
em jogar fora a tecnologia nacional, como
usar financiamento do BNDES ou mesmo
fazer captação no exterior. Em 1996, com
apoio do CPqD e da Telebrás, as duas
empresas chegaram a deter cerca de 14% no
mercado brasileiro de centrais de comutação.

Para Del Fiol, da Trópico, até houve uma
tentativa de proteção do mercado nacional:
"Mas a pressão internacional não permitiu que
o governo fortalecesse uma única indústria
brasileira." Del Fiol acrescenta que a Lei Geral
de Telecomunicações também não elaborou
instrumentos no processo de privatização que
poderiam ter garantido a continuidade do
desenvolvimento da indústria local.

A Daruma, por sua vez, foi vendida pelo
empresário Carlos Alberto Gravata para o
grupo italiano Urmet, em meados dos anos

90. Seu principal negócio era o fornecimento
de telefones públicos (TPs). Mesmo com
capital italiano, para sobreviver, precisou
diversificar. Com o cumprimento de metas da
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), as vendas de TPs estagnaram. O
serviço de manutenção e a reposição de

peças têm garantido a receita, explica o
diretor comercial da Daruma Urmet, Edson
Galindo. A empresa passou a produzir
interfaces GSM para PABX, telemetria,
telecomandes, rastreamento e localização
combinando a tecnologia GSM/GPS, além de
plataforma de SMS para telefonia fixa.

Quem sobreviveu ao desmanche

Algumas empresas conseguiram
sobreviver ao desmanche da indústria

nacional e outras surgiram exatamente
desse processo. "Era óbvio que o mercado
de componentes ia sumir", conta Ripper, da
AsGa. "Então, em 1992, mudamos o rumo e
começamos a fabricar também os
equipamentos para os nossos componentes
ópticos." Para enfrentar a transição e fabricar
os equipamentos, a empresa recebeu
naquele ano um aporte de US$ 1 milhão do
BNDES. Em 2000/2001, houve nova crise no
setor de telecomunicações, quando as
operadoras suspenderam os pedidos. A
AsGa precisou novamente diversificar para se

brasileira Montreal Engenharia S.A., a
Promon tornou-se uma empresa de capital
totalmente nacional seis anos depois, quando
a Procon resolveu sair do País. A Promon
participou do desenvolvimento das centrais
Trópico, no início dos anos 80, projeto que 18
anos depois deu origem à empresa Trópico.

Atualmente, a Promon é uma das

principais integradoras de sistemas de
telecomunicações e tecnologia da
informação (TI) do País e presta serviços a
várias operadoras.

A empresa criou as subsidiárias Promon
Telecom, Promon IP e a Promon Intelligens.
Mas, em 2002, anunciou a reestruturação de
seus negócios em telecomunicações,
TI e gestão do conhecimento, consolidando
as três empresas na Promon Tecnologia, cujo
faturamento no ano passado foi de
R$ 200 milhões.
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manter no mercado. Assim, criou a AsGa
Sistemas, voltada para o desenvolvimento de
software.

Segundo Ripper, nos últimos quatro anos
foram investidos entre R$ 3 milhões e R$ 4
milhões, e desde 2004 os resultados são
positivos. Neste mês, foi criada a AsGa
Wireless, para o segmento de rádios digitais.

Nascida em 1960 a partir da aliança entre
a norte-americana Procon Inc. e a

Em 1999, CPqD e Promon formaram
a Trópico, para desenvolver

equipamentos de redes de nova
geração. Posteriormente, a Cisco integrou
a sociedade. Del Fiol, atual presidente
da Trópico, diz que esta e outras
empresas nacionais sobreviveram por
teimosia, atuando em nichos. "Hoje,
trabalhamos no desenvolvimento de
centrais de nova geração."

A tecnologia da Trópico detém cerca
de 20% da planta digital instalada no
Brasil, com cerca de 8 milhões de
terminais; está presente na América Latina
e Estados Unidos.

A divisão de comunicações ópticas do
CPqD também sobreviveu, através de

sua subsidiária Padtec, criada em parceria
com o Banco Pactuai para competir neste
nicho. O CPqD continua a investir em P&D
em várias áreas, como redes de
telecomunicações, aplicações wireless e
comunicações ópticas. Também licencia seus
produtos para outras empresas. "Recebemos
royalties pela tecnologia de cartões indutivos e
telefonia pública", exemplifica o presidente,
Hélio Graciosa.

Com 26 anos de história no
fornecimento de centrais telefônicas

para as teles estatais, a Intelbras passou
por maus bocados. No início dos anos 90,
devido às restrições nos investimentos,
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cumprimento de metas. Para se manter, a
Seicom, agora com cerca de 400
funcionários, fez alianças com fabricantes
multinacionais, como Nortel, Ericsson,
Huawei, Alcatel, Lucent e Marconi,

Fabricante de produtos eletroeletrô-
nicos, a Gradiente estreou na área de

telecomunicações com o lançamento do
telefone padrão brasileiro, em 1978. A
empresa ganhara naquele ano um contrato
da Telebrás para a fabricação de 600 mil
terminais e, na seqüência, um aditivo com
outros 300 mil aparelhos. "Mas a Gradiente
vendeu a fábrica para a Ericsson quando viu
que não tinha condições de competir com a
abertura do mercado no início dos anos 90",
lembra o ex-vice-presidente da área de
telecomunicações da Abinee, Roberto
Isnard, hoje aposentado. O vice-presidente
da Gradiente, Dante lacovone, no cargo a
partir de outubro de 2003 (passou antes
pela BCP e Motorola) reconhece que a
empresa precisou de ajustes com a
abertura da economia e a chegada de
competidores externos. Mas, opina que a
vinda para o Brasil dos maiores fabricantes
do mundo foi a responsável pela expansão
da planta de telefonia local.

A Gradiente fabricou aparelhos fixos e
depois celulares, em parceria com a Nokia,
para quem vendeu sua participação na área
celular, em outubro de 2000. Pelo contrato,
precisou ficar fora do mercado por três anos.
Decorrido o prazo, retornou ao mercado de
handsets, com a produção de terminais GSM
em Manaus e, mais recentemente, CDMA.

"Acabamos ocupando espaço na ponta da
linha de produção", explica De Bonis.

A Intelbras mantém uma média de 350
mil aparelhos fabricados por mês, uma equipe
de 80 pessoas que trabalha na atualização
dos produtos e investe entre 5% e 6% da
receita anual em P&D.

Fundada há um quarto de século por ex-
funcionários da divisão de telecomu-

nicações da Philips, a Seicom contou com
o suporte do Ministério das Comunicações
(Minicom) e da Telebrás para se estabelecer
no mercado de instalação para operadoras
estatais. O diretor presidente da Seicom,
Ademir Castilho Piqueira, relembra que na

época da privatização várias
instaladoras espanholas e de
outros países vieram para o
Brasil e passaram a competir
na instalação de equipa-
mentos de transmissão e
comutação nas redes
internas das operadoras.
"Nosso temor era que
acabassem os pedidos de
serviços, mas o volume
de trabalho foi tão grande
que sobraram pedidos para
nós", diz Piqueira.

O executivo reclamou da competição
predatória, mas destacou que nesse
segmento é importante que a empresa seja
confiável, competente e ofereça bons preços,
para se manter no jogo. Muitas das
empresas que vieram do exterior saíram do
Brasil logo depois de completada a fase de

telefônicas para os segmentos de pequenas e
médias empresas e home office, segundo De
Bonis, além de exportar para a América
Latina. O diretor da Intelbras revela que a
estratégia foi procurar nichos em que a
empresa pudesse navegar com mais
tranqüilidade, fora do foco das multinacionais.

algumas operadoras não pagaram seus
pedidos. A saída foi refazer o modelo de
negócios, lembra o diretor comercial da
empresa, Antônio De Bonis. A Intelbras voltou
seus esforços de venda de centrais de
pequeno porte para o mercado corporativo e
passou a fabricar aparelhos telefônicos com e
sem fio para o varejo, além de equipamentos
em regime de original equipment
manufacturer (OEM) para multinacionais como
Telefônica, Philips e NEC.

"Também reduzimos a operação para
pagar o passivo, e o número de funcionários
caiu de 600 para pouco mais de cem", diz De
Bonis. Assim, a Intelbras não só sobreviveu
como conquistou fatia significativa do
mercado nacional de aparelhos e centrais

Fonte: TeleTime, ano 8, n. 76, p. 22-24, abr. 2005.




