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Os produtos de voz - telefonia local, longa distância nacional e internacional, 0800 e seus 
derivados - são os maiores consumidores de verbas nos orçamentos da área de telecomunicações. 
Mas ainda assim, ao contrário do que acontece com os serviços de dados, onde a terceirização 
integral é uma tendência significativa nas grandes corporações - os gestores de tecnologia 
relutam em aceitar o outsourcing de voz.  
 
Justificativas não faltam para essa postura mais cautelosa. Em voz, afirmam os CIOs, há uma 
competição evidente em andamento e mais novidades virão com a desregulamentação do 
mercado brasileiro. Qualquer contrato mais amarrado poderia, nesse momento, determinar perda 
financeira mais à frente. O exemplo do Banco Real ABN/Amro é importante. Com um custo anual 
de R$ 54 milhões com voz, a instituição financeira não tem planos imediatos de unificar seus 
serviços com um único provedor. Já em dados, foi fechado um contrato de cinco anos com a 
Telemar.  
 
"Não vejo razão para isso. Nas chamadas de longa distância nacionais e internacionais a 
competição é clara e agora não se restringe mais à Embratel e à Intelig. A Telefônica entrou nessa 
briga, assim como a Telemar e a Brasil Telecom. Em contrapartida, a Embratel está bastante 
agressiva na sua campanha pelo mercado local. A diversidade é pródiga para nós", observa José 
Izern, superintendente de telecom da instituição financeira.  
 
Pendências 
 
O analista de comunicações convergentes do Yankee Group do Brasil, Fábio Zaffalon, diz que a 
terceirização dos serviços de voz é uma tendência que cresce, mas terá uma adoção muito mais 
lenta do que a dos produtos de dados. "O momento ainda é o de aproveitar as múltiplas opções. 
De descobrir maneiras de reduzir os custos diante das oportunidades apresentadas pelas 
operadoras. Em dados, os preços e serviços já viraram commodities", analisa.  
 
O diretor de novos negócios da Primesys, Paulo Pessoa, lembra que a legislação é um grande 
empecilho para que os contratos de voz deslanchem para os provedores privados. O impasse legal 
é mais prejudicial, complementa, do que a competição travada entre as operadoras do STFC 
(Serviço de Telefonia Fixa Comutada).  
 
Pessoa lembra que como uma empresa com licença de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) 
estaria autorizado a prover mais opções na área de voz. Mas até o momento não recebeu da 
Anatel um plano de numeração para isso. Sem ele, não há como agir.  
 
"São questões relevantes na hora de fechar um contrato incluindo voz e dados. Temos a limitação 
de não completar as chamadas. Não temos números para dar aos nossos clientes. Podemos 
apenas fazer o transporte para a rede pública. Então não temos como lançar produtos novos ou 
como apresentar um plano de negócios", explica.  
 
O diretor de vendas de grandes clientes da Telefônica Empresas, Nélson Reis, diz que os contratos 
de fidelização não rimam com serviços fixados com tarifas - determinadas pela Anatel e pelo 
governo. "Nestes casos, há sempre uma expectativa e um preço mínimo fixado. Não é o mercado 
quem dita as regras", observa.  
 
Reis, no entanto, diz que há boas opções em curso para expandir os contratos de dados para a 
área de voz. A principal delas, enumera, é a gestão do parque de PABXs. Hoje, lembra o executivo 
da Telefônica Empresas, as corporações não querem manter ativos que não correspondam às 
necessidades dos seus negócios. "Em função disso, estamos fechando alguns contratos onde o 
cliente paga pelo terminal telefônico instalado. Ele não tem mais nenhuma preocupação com 



equipamentos e aparelhos. Com isso, o tráfego não é mais o único elemento à mesa de 
negociação", complementa o executivo.  
 
 
Questão pertinente 
 
Se a ausência de um plano de numeração emperra os planos dos provedores de SCM (Serviço de 
Comunicação Multimídia) de ampliar suas ofertas em voz, a necessidade de interconexão de rede 
com as operadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) preocupa, e muito. Os provedores 
sabem que sentar à mesa e negociar com as operadoras locais não será tarefa simples.  
 
A demora da Anatel em resolver a pendência relativa ao unbundling (compartilhamento da infra-
estrutura de última milha) com as demais operadoras de telefonia fixa é a melhor prova de que 
acertar arestas nessa área não é uma equação simples. “Não será fácil negociarmos a 
interconexão. 
 
As condições impostas não são favoráveis”, observa Paulo Pessoa, diretor de desenvolvimento de 
negócios da Primesys.  
 
A opinião é compartilhada pelo diretor de engenharia de redes da Comsat do Brasil, Sebastião 
Barone. “Não estarmos com o plano numérico é uma falha do modelo, mas sem interconexão não 
há como fechar um plano de negócio. Todos sabemos que a intervenção da Anatel será 
necessária. E o ideal é que ela acontecesse com mais rapidez. Há contratos sendo perdidos em 
função disso”, alerta.  
 
 
As amarras da legislação brasileira 
 
Um dos grandes senões para os serviços de voz é a legislação brasileira. Serviços como o 4001 - 
batizado de Vox Remota pela GVT, que promete um código nacional com tarifa local - e o 0300 - 
no qual o custo da ligação é transferido para a origem da chamada - estão sob a análise direta da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  
 
De acordo com Marcos Baffuto, superintendente de serviços públicos da Anatel, foram constatadas 
irregularidades na prestação dos serviços, principalmente no 0300, no qual o custo médio da 
ligação efetivada a partir de um terminal fixo é de R$ 0,32, mais impostos. "Há empresas que 
pioraram muito a qualidade de suas centrais de atendimento ao cliente. A demora é lucrativa 
porque gera tráfego para a operadora prestadora do serviço e reduz o contrato da empresa em 
função do volume obtido. Isso é um absurdo", observou o diretor da Anatel.  
 
A autorização para a prestação do 0300 está suspensa pelo órgão regulador. A medida atende a 
solicitação da 4ª Vara Cível de São Paulo, que ordenou ajustes imediatos no serviço à Agência. A 
Justiça considerou irregular o atendimento prestado, principalmente pelas companhias aéreas aos 
seus clientes através do produto.  
 
A reclamação dos usuários foi tão persistente que até mesmo o Congresso Nacional decidiu 
participar da discussão. Na segunda semana de maio, as companhias aéreas terão uma audiência 
pública na Câmara Federal e um dos assuntos agendados é a adoção do 0300 no atendimento ao 
consumidor. A Anatel elabora um novo regulamento para a prestação do serviço - no qual serão 
incorporadas rígidas cláusulas de qualidade - mas, até o fechamento desta edição, não havia uma 
data para divulgar as novas regras do jogo. A expectativa é que o regulamento fique pronto ainda 
neste primeiro semestre.  
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