
Compra da BCP consolida mercado  
Thais Costa e Flavia Bohonel 

Com a aquisição, grupo mexicano reafirma sua vice-liderança com 8,4 milhões de clientes. A 
América Móvil comprou a BCP por US$ 625 milhões – cerca de US$ 370 por assinante, de um total 
de 1,7 milhão de clientes –, conforme anunciou internacionalmente a companhia mexicana na 
última sexta-feira. O negócio, fechado fora do Brasil, não surpreendeu o mercado pois há muito 
tempo era do conhecimento público que a operadora da banda B da Grande São Paulo, 
originalmente controlada pela BellSouth e pelos irmãos Safra (Verbier), e há alguns meses 
assumida e gerenciada por bancos credores, estava à venda. Além da América Móvil, o negócio 
chegou a atrair a TIM e a Telemar.  

O valor também não causou estranheza, embora represente rebaixamento em relação ao preço 
estimado inicialmente, de US$ 750 milhões, e tenha sido composto com a Telemar, que fechou 
acordo há dias com a América Móvil para se tornar parceira na compra da operadora.  

A parceria pode facilitar o roaming para a Oi, operadora móvel da Telemar na mesma região de 
abrangência. Além do roaming, as empresas poderão promover complementaridade em algumas 
áreas e, principalmente, garante-se uma faixa de espectro para a Oi não ficar sem operar numa 
região essencial como é a Grande São Paulo.  

O valor que a América Móvil, de Carlos Slin, está pagando por cliente de São Paulo – US$ 370 – é 
um valor bem mais alto que os US$ 180 pagos por cliente da BCP Nordeste, mas muito 
apropriado, no entender de Moreira. "São Paulo é um mercado mais caro porque o cliente 
paulistano também consome mais". Nesse detalhe, a BCP tem exibido performance acima da 
concorrência, com cerca de R$ 54 de receita média (ARPU).  

Para os especialistas e observadores do mercado de telefonia celular, a compra da BCP significa 
um passo importante em direção à consolidação pela qual o mercado brasileiro teria de passar, 
depois da configuração excessivamente compartimentada que marcou o desenho da privatização 
da Telebrás somado aos leilões das bandas C, D e E.  

Os outros dois casos – Vivo e TIM – já ocorreram, expandindo grupos que nasceram menores, e a 
da BCP era inevitável devido à exigência quase urgente de haver escala para o negócio da 
telefonia celular vingar. A Vivo, gigante com 17,5 milhões de clientes, surgiu da joint-venture 
entre a Portugal Telecom e a Telefónica e cobre praticamente todo o território nacional.  

A TIM resulta da soma de várias empresas de banda B e de novas concessões, com 5,6 milhões 
de clientes e presença nacional. E a Claro, com a BCP, vem reafirmar sua posição de vice-líder, 
com 8,4 milhões de clientes. Eram 6,7 milhões até a quinta-feira anterior à compra da BCP, que 
possui 1,7 milhão, somando 8,4 milhões.  

As vantagens para o cliente são visíveis, acredita Moreira. Ele se refere à possibilidade, daqui em 
diante, de o paulistano viajar ao interior do estado e usar o celular sem precisar pagar pelo 
deslocamento (roaming), como ocorria anteriormente, mas apenas pela tarifa de longa distância.  

Além disso, o presidente da Claro lembra que haverá a oferta da tecnologia GSM para os clientes 
que necessitam acessar a internet pelo celular, para baixar arquivos e transmitir dados. "A rede 
de TDMA será mantida. Ela cobre o País inteiro, para transmissão de voz. Mas quem quiser utilizar 
dados, poderá migrar para a rede de GSM, cuja abrangência cresce velozmente em direção à 
cobertura nacional", afirmou. Ele disse ainda que US$ 500 milhões estão sendo investidos nisso, 
dos quais US$ 150 milhões em São Paulo. Nesse mercado, a rede GSM estará disponível em 
outubro, quando a marca será lançada comercialmente, conforme previsão da diretoria.  



Carlos Henrique Moreira disse que com os US$ 625 milhões da compra, as dívidas da BCP seriam 
quitadas. "A BCP agora é uma empresa praticamente sem dívidas e com a aquisição, nossa 
participação de mercado sobe de 18% para 23%", disse.  

O momento é, por isso, muito oportuno para a aquisição da BCP, na avaliação de Gilson 
Rondinelli, ex-presidente da Telesp Celular e atualmente com assento no conselho da Portugal 
Telecom. "A telefonia celular tem muito o que crescer ainda, e o mês de agosto confirmou isso 
com vendas muito aquecidas no Dia dos Pais.  

Nesse mês, o Brasil desbancou a França e assumiu a sétima posição no ranking internacional, 
atrás da China (primeira colocada), Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Reino Unido. A 
seguir aparecem a França, em oitavo, e a Coréia do Sul, em nono", afirmou Rondinelli.  

Dizendo-se um entusiasta da telefonia celular, o executivo prevê que o até o fim do ano haja de 
41 a 42 milhões de usuários no Brasil, aumentando gradualmente a penetração média do serviço 
móvel, que já está mais elevada que o fixo. "As pesquisas indicam que as classes C, D e E têm o 
telefone celular como objeto do desejo, o que significa que ainda há muito a ser feito no mercado 
brasileiro", afirmou.  

Miro aguarda decisão  

O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, disse na sexta-feira que agora resta aguardar a 
decisão judicial sobre o impasse em torno da correção das tarifas de telecomunicações. Após uma 
série de liminares pelo País, foi determinado, recentemente, que todos os processos fossem 
encaminhados à 2ª Vara Federal de Brasília, que tomará decisão sobre o assunto.  

"Os processos foram levados para o foro de Brasília e agora temos de aguardar a decisão" , disse. 
"Com a mesma ênfase com que disse à população que recorresse à justiça buscar seus direitos, 
digo agora que a decisão deverá ser cumprida", afirmou.  

O ministro afirmou que não promoveu a quebra de contratos ao criticar o alto reajuste das tarifas 
de telecomunicações. Segundo ele, o contrato não define a indexação ao Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI). Ele explicou que a clausula 11 determina que o reajuste será 
menor ou igual ao IGP-DI. Segundo Miro, o contrato determina que seja levado em conta o 
equilíbrio econômico e financeiro para definir o reajuste da tarifa.  
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