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Pequenas e médias empresas disputam espaço em negócio bilionário. O mercado de transmissão 
de dados passa por uma grande mudança. Desde agosto de 2001, um novo tipo de empresa 
apareceu no mercado de telecomunicações e vem conseguindo números impressionantes se 
comparados com o porte destas operadoras. São as empresas de Comunicação Multimídia, mais 
conhecidas como SCMs. "No ano passado, contabilizamos um investimento total no Brasil de U$ 
5,5 bilhões na área de comunicação multimídia", diz Luis Cuza, presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços Especializados de Telecomunicações (Telcomp), 
que reúne 42 empresas.  
 
As empresas multimídia, licenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), podem 
prestar comunicação de dados usando quaisquer meios e tendo como área de abrangência todo o 
território nacional. Hoje, existem 98 empresas licenciadas para prestar comunicação multimídia, 
sendo que 60 já estão em operação. "Este é um mercado em expansão", disse Jarbas Valente, 
superintendente de Serviços Privados da Anatel. "Para se ter uma idéia, das 98 empresas, apenas 
18 já operavam serviços de telecomunicações. Todas as outras são novas no mercado."  
 
O nicho destas empresas é o mercado corporativo, onde prestam basicamente serviços de banda 
larga. Algumas empresas também têm investido na conexão de redes locais para uso pelas 
empresas de telefonia fixa. "Como várias SCMs estão situadas em pequenas localidades, as 
empresas de telefonia investem no uso das redes destas empresas para suporte de transmissão 
de voz", explica Valente.  
 
Fibra ótica e satélites  
 
Atualmente, a rede de cabos das empresas multimídia já atinge 180 quilômetros de fibra ótica. As 
empresas de comunicação multimídia também usam a faixa de 24 GHz e estações de satélites 
para a transmissão de dados. "Nossos sócios já possuem cerca de 27 mil clientes corporativos e 
estão tendo um faturamento anual em torno de U$ 1,5 bilhão", afirma Cuza.  
 
Para conseguir uma licença de multimídia, a empresa precisa entrar com um pedido junto à 
Anatel. Com a autorização da agência, é preciso pagar um preço público de R$ 9 mil. Segundo 
Valente, o baixo valor da licença de SCM, comparado com a de outros serviços, tem feito com que 
empresas de pequeno e médio porte invistam nas novas autorizações. "A tendência é que o setor 
continue crescendo", diz Valente.  
 
A consolidação das SCMs está trazendo benefícios para os clientes corporativos. Segundo dados 
da Telcomp, houve uma diminuição de 80% nos preços praticados pelo uso de circuito de dados 
pelas operadoras de telefonia fixa desde a entrada no mercado das empresas multimídia. "Como 
as SCMs são menores, elas acabam sendo muito mais ágeis e atualizadas tecnologicamente, o 
que gera mais qualidade para o consumidor e uma real competição na área de comunicação de 
dados", explica Cuza.  
 
A pedra no sapato das SCMs é a inexistência de um regulamento de numeração para comunicação 
multimídia. O regulamento permitirá a destinação de grupos de códigos diferenciados para uso 
das empresas SCMs. A Anatel tem cuidado do assunto, mas ainda não editou a norma. "A 
ausência do regulamento tem prejudicado muito as SCMs e poderá refletir na diminuição de 
investimentos no setor em 2003", afirma Cuza.  
 
 
 
 



O problema é que as empresas de comunicação multimídia não têm conseguido firmar contratos 
de interconexão com as operadoras de telefonia fixa por não possuírem códigos telefônicos 
diferentes dos da incumbent. "As fixas afirmam que não têm como fazer interconexão com um 
número que está na rede delas. Elas enxergam as SCMs como clientes dela e não como 
concorrentes, já que o código telefônico usado pela multimídia pertence ao grupo de códigos 
destinados à ela (operadora fixa)", diz Cuza.  
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