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tradicionais, que perdem tráfego e buscam oferta alternativa.

Fernando Paiva,
fernando.paiva@teletime.com.br

Distância não é documento: essa é a
nova máxima do mundo da telefonia. A
possibilidade de trafegar uma chamada

pela rede internet a um custo de poucos cen-
tavos de real, independentemente de o desti-
natário morar no apartamento acima ou do
outro lado do mundo, começa a alterar radical-
mente o mercado de longa dis-
tância. "A distância morreu em
telecomunicações", afirma o ex-
presidente da Anatel e atual con-
sultor Renato Guerreiro. Ele prevê
que dentro de uma década já não
haverá mais diferença entre tarifas
de longa distância e de telefonia
local, devido ao avanço na
adoção da tecnologia de trans-
missão de voz sobre IP (VolP),

Nos últimos anos, o tráfego
de longa distância no Brasil se
manteve relativamente estável, em
decorrência do crescimento
vegetativo no número de linhas locais. O
aumento no volume de minutos tem sido da
ordem de 2% a 4% ao ano, segundo
especialistas. Os balanços das empresas
apontam um crescimento da receita com longa
distância, mas ele se deve ou à elevação das
tarifas ou ao ganho de market share - este
último fator é notado especialmente entre as
concessionárias locais, que ganharam o direito
de completar chamadas inter-regionais e
internacionais depois que concluíram as metas

de universalização de 2003, roubando mercado
da Embratel. No ano passado, foram
trafegados cerca de 45 bilhões de minutos em
chamadas de longa distância nacional e 2,1
bilhões em ligações internacionais, se
considerados apenas os números daquelas
operadoras com ações na Bolsa. No mesmo
período, a receita desse mercado foi de
aproximadamente R$ 15 bilhões.

Uma chamada de longa distância

tradicional custa caro porque usa várias redes e
requer o pagamento de tarifas de interconexão.
Na telefonia via IP, a ligação parte de um
equipamento conectado à internet - pode ser
um telefone IP: um aparelho telefônico comum
dotado de um adaptador (ATA) ou um
computador com um software apropriado para
ligações IP (softfone). A chamada trafega pela
rede internet até a cidade de destino e só então
adentra uma rede pública de telefonia, pagando
apenas pela última milha - fora o custo mensal

que o usuário tem pelo seu acesso à internet.
Se o destinatário da chamada também estiver
ligado à rede mundial de computadores, o
telefonema pode ser feito até mesmo de graça.

Nos últimos meses surgiram diversas
empresas oferecendo VolP no Brasil. São
companhias relativamente pequenas, mas suas
metas são ambiciosas. A Episilon - que
pertence ao mesmo grupo da Intercall, que
oferecia serviços de callback - já tem 5 mil
usuários ativos de VolP e quer alcançar 50 mil
em dezembro, quando espera atingir uma
receita mensal de R$ 2,5 milhões.

Os modelos de negócios dessas
prestadoras ainda variam muito. A gaúcha
Tellfree, por exemplo, ganha dinheiro apenas
com a venda de equipamentos e instalação do
serviço, não cobrando nada pelas chamadas
entre seus assinantes - seu foco são clientes
corporativos, e a empresa ainda não oferece a
terminação de chamadas na rede pública.
Outras, como a Episilon e a Global Info,
oferecem habilitação gratuita e faturam com a
realização de chamadas.

A maioria dessas prestadoras de VolP
detém licenças Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), o que lhes permite originar
chamadas em redes privadas e terminá-las na
rede pública. Cada uma costuma criar uma
numeração virtual própria, que possibilita a seus
assinantes trocarem ligações entre si a preços
baixíssimos, quando não de graça.

Para baratear a terminação de chamadas
na rede pública, essas empresas instalam
pontos de presença (POPs) nas grandes
cidades brasileiras. O POP consiste em uma
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ponte entre a internet e a rede de
telefonia. Normalmente, ele é
composto por um roteador
conectado à internet e um
gateway ligado à rede pública.
Esses equipamentos costumam
ficar hospedados dentro de data
centers de operadoras de
telefonia parceiras das empresas.
Todos os POPs estão
conectados à central de
servidores da prestadora, onde
os usuários são autenticados e
seus créditos checados. Só a
Tellfree promete investir R$ 5 milhões
em POPs este ano.

A tarifa de uma ligação destinada a uma
cidade onde a prestadora tem um POP é
bastante baixa, de R$ 0,06 a R$ 0,10 por
minuto, dependendo da empresa. Como o
único custo é da última milha, os preços são
até 80% mais baratos que uma chamada
nacional usando o Código de Seleção de
Prestadora (CSP) das teles tradicionais.

Há ainda a vantagem da mobilidade: o
cliente pode levar seu telefone IP ou seu
adaptador, e onde quer que os conecte à
internet pagará as mesmas tarifas. E mesmo
se o cliente esquecer seu equipamento, há
prestadoras que oferecem o acesso a suas
redes através de números locais em diversas
cidades. A Episilon tem números locais em 200
cidades do Brasil e do mundo; se o assinante
estiver em uma delas, basta ligar para o
número e terá acesso à rede da companhia.

Quando a chamada se destina a uma
cidade onde não há POP, é preciso pegar
carona na rede de longa distância de alguma
operadora tradicional. "Não é preciso contratar
todas as teles. Basta que uma ou outra esteja
conectada às demais. A compra de minutos é
feita no atacado", explica o diretor de tecnologia
da Tellfree, Daniel Duarte Filho. A rede alugada
serve para completar o caminho da ligação
entre o destinatário e o POP mais próximo.
Essas ligações têm tarifas mais altas que
aquelas para cidades com POPs, mas ainda
assim são mais baratas que as cobradas na
longa distância tradicional.

"Com um sistema inteligente de comutação
é possível escolher qual o caminho mais barato
para a ligação", explica o presidente da Primeira
Escolha, Mano Leonel.

É interessante notar que boa parte dessas
prestadoras de VolP optou por um modelo pré-
pago. É o caso da Global Info, que vende
créditos a partir de R$ 10. "Precisávamos
estabelecer um limite mínimo para evitar que
clientes comprassem um valor muito baixo",
justifica a gerente comercial da companhia,
Valéria Moreira. A Primeira Escolha, que oferece
longa distância com CSP próprio, também usa
sistema pré-pago (leia o box ao lado).

As operadoras tradicionais não gostam de
admitir, mas a chegada do VolP já começou a
afetar seus negócios. "Uma concessionária
revelou que calcula já ter perdido 1,5% de sua
receita de longa distância para VolP", relata uma
fonte do mercado.

"O impacto deve estar sendo sentido
primeiro na longa distância internacional",
aponta o diretor de novos negócios e de
estratégia da Telemar, André Bianchi. O
executivo reclama da falta de regulamentação
sobre VolP no Brasil. "O modelo de negócios
não pode ser colocado em risco por parasitas
que nada investem no País", criticou Bianchi,
referindo-se a empresas estrangeiras como a
Skype, que oferece ligações de VolP gratuitas
entre computadores. A Anatel, por diversas
vezes, explicou publicamente que não regula
tecnologias, mas, sim, serviços.

Enquanto seu pedido por regulamentação
não é atendido, a Telemar prepara um pacote
de serviços baseados em IP atrelados à internet
em banda larga via ADSL. Os primeiros
lançamentos acontecerão ainda este ano. Um
dos serviços em teste é o vídeo sob demanda.

A primeira dentre as grandes operadoras
brasileiras a oferecer produtos de VolP para os
clientes residenciais foi a GVT, em setembro do
ano passado. Hoje, a companhia tem 2,6 mil
clientes de serviços VolP que geram um tráfego
mensal de 4 milhões de minutos. "Esperamos
chegar ao fim de 2006 com 150 mil linhas VolP

e uma receita anual de R$ 240 milhões",
informou o gerente de longa distância da GVT,
Sidney Zamel. O executivo não tem dúvidas de
que haverá uma canibalização do tráfego de
longa distância, mas sabe que a chegada da
VolP é irreversível e o momento de se
posicionar é agora.

O diretor de marketing e produtos da Intelig
Telecom, Alexandre Oliveira, concorda que a
VolP "veio para ficar", mas pondera que sua
massificação ainda demorará um pouco, pois o
serviço é restrito aos usuários de banda larga.
"Além disto, não há propaganda em mídia de
massa sobre VolP, enquanto as operadoras
tradicionais seguem anunciando na TV", lembra

' o executivo. De qualquer forma, a Intelig tem
um grupo de funcionários debruçado sobre o
assunto. A operadora pretende lançar um
produto de VolP no segundo semestre.

A Telefônica informou, por meio de sua
assessoria de imprensa, que "usa VolP para
completar as chamadas com seu CSP
originadas fora do Estado de São Paulo,
evitando assim alugar a rede de operadoras
locais. Essa aplicação, contudo, não é
perceptível para o cliente."

A Embratel registra há quatro anos uma
queda contínua em sua receita com chamadas
interurbanas nacionais. As perdas da Embratel
são atribuídas por analistas principalmente ao
aumento de competição no mercado, em
razão do início da oferta de ligações inter-
regionais e internacionais pelas concessionárias
locais. Não se sabe em quanto a chegada do
VoiP também estaria afetando os resultados da
companhia. Procurada por TELETIME, a
Embratel preferiu não se pronunciar.

"A VolP deveria ser entendida pelas
operadoras como uma oportunidade, não uma
ameaça. VolP pode aumentar a fidelidade do
cliente e reduzir o churn", aconselha a
consultora Patrícia Volpi, do Yankee Group. Ela
acredita que a compensação pela perda de
receita pode vir através de serviços de valor
adicionado. É como diz o velho ditado: se não
pode vencê-los, junte-se a eles.

Saída para se diferenciar
A paulista Primeira Escolha tem uma história
diferente das demais prestadoras de serviços de
VolP. Ao contrário de suas concorrentes, ela
chegou ao mercado no último trimestre de 2004
com uma licença de Serviço de Telefonia Fixa
Comutada (STFC) e oferecendo ligações de longa
distância com um CSP próprio. A estrutura de sua
rede para chamadas de longa distância privilegiou,
desde o início, a tecnologia VolP, de forma a
baratear as ligações. Uma chamada Internacional
com o CSP da Primeira Escolha para 25 países
(EUA, Inglaterra, Alemanha, Argentina, entre
outros) custa R$ 0,23 por minuto, com os

impostos incluídos. Outra diferença da empresa
em relação às operadoras tradicionais é o fato de
seu sistema de cobrança ser pré-pago.
Em maio, a companhia começa a venda de linhas
VolP com numeração local própria, primeiramente
para clientes da TVA. "Até o final do ano
esperamos conquistar fluxo de caixa positivo e
atingir a marca de 10 mil clientes de VolP por
meio da parceria com a TVA", informou o
presidente da empresa, Mario Leonel. A licença
de STFC da Primeira Escolha, restrita ao Estado
de São Paulo, deve ser expandida para todo o
Brasil em breve.
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