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O MERCADO 
QUE TODOS COBIÇAM 
O aumento da competição nos vários 
segmentos, que tendem à convergência, 
exige um novo perfil regulatório 

A evolução da telefonia fixa 
no Brasil permite supor que 
esse mercado atingiu sua ma

turidade em 2002. A planta com 20 
milhões de linhas instaladas, até julho 
de 1998, momento da privatização, e 
49 milhões, até dezembro de 2002, 
praticamente se mantêm até hoje, e 
com 39 milhões de terminais em servi
ço, o que representa uma densidade de 
22 telefones para 100 habitantes, com 
tendência de não evoluir se não forem 
oferecidos serviços mais acessíveis a 
pessoas que, de outra forma, ficarão 
fora da cadeia de consumo. 

A competição na telefonia fixa 
apresenta-se em níveis reduzidos e as 
concessionárias atuam com hegemo
nia na exploração dos serviços. Os no
vos competidores, também chamados 
de empresas-espelho, respondem por 
menos de 5% das linhas em serviço e 
não chegam a ter volume para alterar 
essa participação no mercado. 

No segmento de comunicações 
de dados, também se verifica uma 
competição por clientes corporativos, 
o que provoca redução nos preços 
praticados e avanço na quantidade 
e na qualidade dos serviços. A oferta 
de serviços de banda larga cresce. A 
passagem da comunicação digital 
para telefonia sobre redes IP vem mo
dificando o mercado. Isso ocorre mais 
no âmbito dos usuários corporativos 
e de forma muito limitada para uso 
residencial. Essa transição agita os 
fornecedores que querem avançar no 
market share para marcar posições, 
com a expectativa de que em dois anos 
a tecnologia IP estará consolidada no 
mercado corporativo brasileiro. 

Dados da União Internacional de 
Telecomunicações mostram que 13% 

do tráfego internacional de voz, em 
2003, foi feito em VoIP. Em 1998, esse 
índice era menor que 1%. No mundo, 
em 2004, teriam sido transportados 
cerca de 150 bilhões de minutos de voz, 
com mais de 25% feitos em redes IP. 
Há estimativa de que, em cinco anos, 
metade do tráfego mundial de voz de 
longa distância será por IP e, em dez 
anos, essa evolução chegará a 100%. 

No Brasil, apenas 15% do tráfego 
gerado passa por redes IP; a falta 
de confiança na nova tecnologia e 
a extensa rede TDM (Time Division 
Multiplex) existente, são motivos 
dessa baixa taxa. Acrescente-se o baixo 
poder aquisitivo da população que, 
mesmo com 62% dos-domicílios tendo 
telefone, apenas 15% têm computador 
e 12%acessamainternet(Pnad-2003). 
Enquanto isso, VoIP rompe fronteiras 
tecnológicas e regulatórias, forçando 
o declínio do preço de voz que tende 
a ser quase gratuito. 

As operadoras de telefonia fixa e 
as de TV a cabo vêem nas soluções IP 
oportunidades de oferecer serviços de 
maior valor agregado. Tanto que, as 
concessionárias de telefonia investem 
em ADSL, as de TV a cabo investem em 
cable modem e os novos entrantes são 
mais ousados na oferta de serviços 
baseados em IP e usam essa vantagem 
para conquistar contas corporativas. 

Na telefonia móvel, observa-se 
a efetiva competição com quatro a 

Dos 62% de domicílios 
com telefone, apenas 
15% têm computador e 
12% acessam a internet 

cinco operadoras, se considerarmos 
a que opera trunking. Os telefones 
móveis disseminam-se pelo país 
com mais de 75,5 milhões de celu
lares, base junho de 2005, com uma 
densidade de 41 celulares para 100 
habitantes, que se sobrepõe à fixa em 
quase o dobro. Será possível chegar a 
85 milhões, ao final de 2005, e possi
velmente a 100 milhões, em 2006. 

A partir de 2006, a expectativa é 
de uma maior competição nos vários 
segmentos, passando por telecomu
nicações, radiodifusão e tecnologia da 
informação, que convergem exigindo 
um novo perfil regulatório. As ope
radoras que oferecerem qualidade, 
preço e soluções completas e ade
quadas às necessidades do segmento 
corporativo - o mercado cobiçado 
-, terão melhores condições de atuar 
nesse cenário de convergência. 
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