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Para as operadoras de telefonia fixa, chegou ao fim a fase de crescimento baseado em tráfego 
local. Os balanços do segundo trimestre mostram que a receita proveniente do serviço já aponta 
queda em alguns casos. Em compensação, é crescente a participação de outros serviços, como 
transmissão de dados, longa distância e tráfego fixo-móvel, impulsionado pelo aumento da base 
de celulares. "Não cresceremos mais devido ao número de linhas em serviço, mas através da 
venda de um volume maior de serviços aos atuais clientes", comenta o diretor-geral da 
Telefônica, Manuel Amorim.  

A operadora paulista registrou queda de 0,9% no número de linhas em serviço em junho deste 
ano, comparado ao mesmo mês de 2002. Na Telemar, a queda foi de 0,7% em relação ao 
primeiro trimestre, enquanto a receita proveniente do tráfego local caiu 0,5% no mesmo período. 
Na Brasil Telecom esta receita caiu 2,9%. "A queda reflete também a retração econômica do país, 
que deixa os usuários mais cautelosos", acredita o analista da BBV Corretora, Roger Oey.  

Pelo lado das operadoras, a situação econômica se reflete na atenção redobrada com custos e 
inadimplência. A Brasil Telecom reduziu as despesas gerais e administrativas em 1% entre os 
primeiro e segundo trimestre, além de demitir 232 pessoas. Na Telemar, as demissões 
alcançaram 63 pessoas no segundo trimestre. Para reduzir a inadimplência, as operadoras estão 
intensificando os bloqueios das linhas. A Telemar encerrou julho com mais de um milhão de linhas 
bloqueadas por falta de pagamento. A provisão para devedores duvidos somou R$ 152 milhões, 
com aumento de 7,8% sobre março. Na Telefônica, o volume de contas a receber há mais de 120 
dias cresceu 5% em relação a junho de 2002. O rigor com que vem enfrentando o problema levou 
a Embratel a reduzir pelo sexto trimestre consecutivo a provisão para devedores duvidosos, que 
ficou em R$ 84 milhões, ou 3,9% da receita bruta, comparado a 4,9% no primeiro trimestre.  

No campo da receita, os balanços das concessionárias locais apontam expansão na transmissão 
de dados. Aumentou 5,7% na Brasil Telecom e 7% na Telemar entre os dois primeiros trimestres. 
Pior para a Embratel, que viu sua receita de transmissão de dados cair 3,8% no mesmo período. 
A receita da operadora também vem sendo corroída pelo avanço das locais nas chamadas de 
longa distância. Na Brasil Telecom essa expansão foi de 9,6% no trimestre. A Telefônica computa 
elevação de 52% entre junho deste ano e igual período do ano passado. Em contrapartida, a 
Embratel perdeu 2% da receita de interurbanos entre o primeiro e o segundo trimestres.  

Na última linha do balanço, apenas a Telemar ficou no vermelho, com prejuízo de R$ 165 milhões, 
impulsionado pelas despesas de sua operação móvel, a Oi. Telefônica e Embratel impulsionaram 
os ganhos graças à redução das despesas financeiras.  

Os resultados somados da operadoras de telefonia fixa no trimestre (ver tabela) chegam a R$ 291 
milhões, um aumento de 276% em relação ao mesmo período do ano passado  
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