
Embratel quer rede das fixas para disputar o cliente residencial 
 
A Embratel mudou sua estratégia e pretende, a partir de agora, levar telefonia local a clientes 
residenciais, como alternativa às operadoras fixas Telefônica, Telemar e Brasil Telecom. Para isso, 
a empresa pretende usar a própria rede de suas concorrentes, colocando em prática um conceito 
de compartilhamento ainda inédito no Brasil mas relativamente disseminado no exterior, 
denominado UNE-P.  
 
O UNE-P pressupõe o "aluguel" da rede completa da concessionária dominante, das centrais de 
comutação até o par de cobre que chega à casa do cliente, incluindo os sistemas de transmissão. 
"Ao vender a telefonia local ao cliente da concessionária, a Embratel passaria a receber toda a 
sinalização do movimento telefônico, para poder tarifar as chamadas e dar o tratamento de 
marketing adequado àquele cliente", afirmou Roberto Durães, gerente geral de negócios da 
Embratel.  
 
Até há pouco tempo, a operadora tinha como objetivo apenas o mercado de voz corporativo, que 
é mais rentável, e a ele acrescentava seus serviços tradicionais de longa distância e dados. Os 
residenciais continuavam convidados a utilizar o 21 somente nas chamadas de longa distância 
nacional e internacional.  
 
A mudança de foco ocorreu porque a Embratel entendeu que não poderia ficar de fora do 
segmento de voz local sem que isto acarretasse prejuízos relevantes no médio e longo prazos. 
"Concluímos que seria um erro estratégico grave não disputar o cliente residencial agora", afirmou 
Purificación Carpinteyro, vice-presidente de serviços locais e relações externas da companhia, em 
seminário realizado sobre UNE-P, em Teresópolis (RJ).  
 
À primeira vista a decisão causou estranheza, porque atuar no mercado residencial de voz 
representa incorrer em investimentos elevados, capazes de tornar o negócio inviável. Prova disso 
são as espelhos Vésper e GVT, que enfrentaram sérios transtornos na tentativa de duplicar a 
infra-estrutura, embora com tecnologia sem fio.  
 
Além disso, o "unbundling", como é denominado o compartilhamento de última milha (relativo ao 
par de cobre), não foi implementado até o momento por desentendimento sobre preços. "O valor 
que a Telefônica estipulou pelo aluguel da última milha é mais elevado do que a mensalidade que 
ela própria cobra dos clientes para os quais vende o Speedy", acusou Durães.  
 
Diante de tantas dificuldades, por que motivo a Embratel alimenta a intenção de obter o 
compartilhamento ainda mais amplo, o UNE-P? Purificación Carpinteyro elencou três razões para a 
Embratel insistir em utilizar a infra-estrutura das competidoras fixas. A primeira é o fato de o 
"unbundling" já estar contido na Lei Geral das Telecomunicações. Em seguida, a vice-presidente 
refere-se a este momento como muito oportuno, pois está em aberto a discussão sobre a 
renovação dos contratos de concessão com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  
 
Por fim, Purificación diz que o ambiente político é propício. "É certo que é necessário haver 
vontade política para implantar um conceito que desagrada a algumas empresas", disse 
Purificación. "É compreensível que às companhias dominantes - Telefônica, Telemar e Brasil 
Telecom - interesse permanecer como monopolistas. Por isso estamos contando com o 
posicionamento recente do ministro Miro Teixeira, das Comunicações, que tem se posicionado em 
defesa da implantação de um ambiente competitivo", afirmou.  
 
A Embratel defende que seja feito um regulamento específico do UNE-P, definindo o fornecimento, 
prazos, preços e condições. "O envolvimento da Anatel é essencial para arbitrar os casos de não-
cumprimento das regras pelas operadoras dominantes", disse Purificación, da Embratel.  
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