
Grandes operadoras têm fase difícil  
Ethevaldo Siqueira 
 
Maior concorrência e diversidade das novas tecnologias ameaçam gigantes da telefonia  
 
 
GENEBRA – Para as grandes operadoras de telecomunicações, os novos tempos parecem mais 
difíceis do que nunca. Muito além dos efeitos catastróficos da bolha da internet e da crise mundial 
dos setores de comunicações e internet, agora são dois os fatores que ameaçam de forma 
permanente o futuro das gigantes da telefonia local e de longa distância no mundo: mudança 
tecnológica e competição. Especialmente se essas grandes concessionárias permanecerem 
exclusiva ou majoritariamente no campo das comunicações de voz.  
 
Esse é o tema central de um dos painéis mais esperados da Telecom.World, o megaevento que 
está sendo promovido nesta cidade suíça ao longo de toda esta semana pela União Internacional 
de Telecomunicações (UIT).  
 
Desse debate, participam Masayoshi Son, o presidente do outrora poderoso grupo Softbank do 
Japão, Julian Hewett, analista britânico, Mark Tolliver, vice-presidente da Sun Microsystems, e os 
consultores americanos Michael Kende e David Cleevesly. Ouvindo antecipadamente esses 
participantes do painel, não é difícil admitir os riscos que correm hoje as grandes operadoras.  
 
O moderador do painel lembra que as mesmas tecnologias de informação e telecomunicações que 
ajudam, de um lado, com seu desenvolvimento acelerado, num ritmo nunca visto como nunca em 
toda a História, criam, por outro lado, verdadeiros desafios à sobrevivência das grandes 
operadoras de telefonia fixa.  
 
Assim, ninguém nega os benefícios trazidos pela microeletrônica, que produz circuitos cada vez 
mais densos, mais complexos, mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais baratos. A banda larga 
passa a oferecer muito mais opções de serviço.  
 
Mas no período de loucuras de 1995 a 2000, as operadoras dominantes e as novas competidoras 
apostaram quase tudo na nova infra-estrutura de banda larga, instalando mais fibra óptica do que 
poderiam operar nos dez anos seguintes.  
 
‘Voz sobre IP’ – A mudança tecnológica afetou também a área de centrais telefônicas. As redes 
analógicas foram totalmente substituídas pelas digitais, que pareciam ter chegado à perfeição com 
a comutação digital de circuitos. Mas, com a chegada da internet, os novos padrões da Web se 
impõem sobre a telefonia, criando o que se chama de “voz sobre IP”, isto é, a transmissão de 
telefonia sobre as redes com o protocolo da internet, conhecido pela sigla IP (internet protocol).  
 
Como resultado, milhares de centrais telefônicas em todo o mundo deverão ser substituídas por 
centrais com o protocolo IP.  
 
Diante de novas opções tecnológicas, como a telefonia de voz sobre IP, milhares de grandes 
clientes passaram a reduzir drasticamente seus gastos, utilizando inicialmente softwares 
semipiratas ou programas capazes de permitir a telefonia de longa distância internacional em 
computadores comuns conectados via internet.  
 
Só depois de muita hesitação, as grandes concessionárias resolveram a oferecer as mesmas 
soluções tecnológicas de voz sobre IP, baixando também os preços a níveis jamais imaginados, 
para poder competir com as dezenas de opções de que o mercado dispõe.  
 



O charme do celular – Não bastassem essas mudanças, as operadoras fixas, tradicionalmente 
monopolistas, passaram a ter não apenas competição dos novos players, mas também da 
telefonia celular, muito mais agressiva e charmosa.  
 
O celular, queiramos ou não, acaba reduzindo a demanda pela telefonia fixa, em especial para o 
indivíduo que se desloca, nas ruas, em viagens, e precisa dispor da comodidade e da flexibilidade 
do celular.  
 
Mesmo as operadoras celulares começam a sentir os efeitos dramáticos da mudança tecnológica 
acelerada e da competição.  
 
Isso ocorre de forma bastante sensível na evolução da segunda geração (2G), para a terceira 
(3G), com a promessa de serviços interativos de banda larga, como videoconferência e comércio 
eletrônico móvel.  
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