
Oferta da Telefônica preocupa rivais 
Talita Moreira, De São Paulo 
 
Operadora lança pacote com descontos em chamadas locais, longa distância e TV por assinatura. 
 
A Telefônica, concessionária de telefonia fixa em São Paulo, lançou no fim de semana uma 
promoção agressiva que combina serviços de voz, internet e televisão por assinatura. 
 
A estratégia deverá ser contestada pela Telcomp, associação das prestadoras de serviços que 
competem com as três concessionárias locais (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom). 
 
O pacote da Telefônica inclui 350 minutos de ligações locais ao preço da assinatura básica de 
telefonia fixa, chamadas gratuitas nos fins de semana, tarifa única para longa distância e 
descontos nos interurbanos feitos para celulares. Os clientes também terão desconto de 30% nas 
mensalidades da operadora de TV Sky. 
 
A promoção vale para atuais e novos clientes do serviço de banda larga da operadora, nas cidades 
de São Paulo e Campinas. Os benefícios se estenderão por um ano. A operadora não revelou 
quantos pacotes pretende vender até o fim do mês, quando termina a oferta. 
 
Com essa medida, a Telefônica caminha em direção ao chamado "triple play" - oferta conjunta de 
voz, dados e vídeo -, modelo que vem sendo adotado pelas operadoras no mundo todo. 
 
Ao mesmo tempo, a empresa de origem espanhola contra-ataca a Embratel e Net, que há duas 
semanas lançaram juntas um serviço de voz sobre protocolo de internet. 
 
O grupo Telefónica disputa com o mexicano Carlos Slim, controlador da Embratel e da Claro e 
acionista da Net, a liderança no mercado de telefonia na América Latina. 
 
O presidente da Telcomp, Luís Cuza, diz que a associação deve recorrer à Anatel e aos órgãos de 
defesa da concorrência contra a promoção da Telefônica. "Não somos contra a oferta de pacotes, 
mas quando se inclui um serviço que é um monopólio, há problemas para a concorrência", afirma. 
 
Na avaliação do executivo, a Telefônica está usando a preponderância que tem na telefonia local 
no Estado de São Paulo - onde tem participação de 98% - para disputar os mercados de longa 
distância e telefonia móvel. "Vai afetar segmentos de mercado que hoje são competitivos", diz. 
 
Procurada pelo Valor, a Telefônica informou que não havia porta-vozes disponíveis para comentar 
o assunto ontem. 
 
Por meio da assessoria de imprensa, a Anatel declarou que ainda não foi comunicada pela 
Telefônica sobre o pacote. Conforme a regulamentação do setor, as operadoras têm cinco dias 
para informar a agência sobre promoções. 

 
 
Leia Mais 
 
Embratel aposta na presença nacional para crescer no mercado corporativo 
Heloisa Magalhães, Do Rio  
 
Para o presidente da Embratel, Carlos Henrique Moreira, o futuro da operadora está na telefonia 
fixa. A estratégia é conquistar maior participação de mercado com foco no cliente corporativo. 
 
Moreira lembra que 70% das receitas das três operadoras regionais de telecomunicações - Brasil 
Telecom, Telemar e Telefônica - advêm da telefonia fixa local. 



Por isso, a saída para a Embratel é morder cada vez mais parte desse percentual, uma vez que o 
equilíbrio das receitas hoje é desfavorável. No bolo do faturamento das teles, longa distância 
responde por 20% e banda larga, internet e dados ficam com 10%. 
 
Para analistas, o futuro da operadora não é um céu de brigadeiro. A Embratel não tem a chamada 
"última milha" para chegar na casa do consumidor e a concorrência é pesada na longa distância e 
promete se acirrar com a chegada de novas tecnologias - como o VoIP. 
 
Moreira não leva tão a sério as chamadas novas tecnologias, ao menos no médio prazo. Diz, 
também, que Embratel já perdeu tudo que tinha para perder na longa distância. Era monopolista 
e hoje conta na faixa de 30% de participação. Mas frisa que continua liderando as ligações entre 
Estados. 
 
Ele aposta no trunfo da Embratel, que é a presença nacional, tanto quanto à infra-estrutura de 
telecomunicações como atendimento. Esse é o diferencial que, segundo ele, garante espaço para 
crescer no mercado corporativo. 
 
Analistas, como Roger Oey, do Banif, frisam que para Embratel crescer, além do filão corporativo, 
precisa mesmo é entrar no no mercado de telefonia local de massa. 
 
Para atender as classes A e B, já foi montada a parceria com a Net. Limitada ainda, pois só passa 
por 6,7 milhões de domicílios brasileiros. São 35 mil quilômetros de rede, em 44 cidades, mas são 
áreas com consumidor de renda alta. 
 
Na operação, Embratel fica responsável pelos equipamentos necessários para a implementação da 
transmissão de voz, mas as vendas, instalação e relacionamento com o cliente é por conta da 
operadora de televisão por assinatura: "Eles sabem chegar ao consumidor final, nós não temos 
essa cultura". 
 
A receita com telefonia residencial da própria Embratel atingiu R$ 194 milhões no último 
trimestre, com alta de 20% com relação ao anterior. A origem é o serviço batizado de Livre, 
voltado para a classe C e D. Hoje, conta com 600 mil assinantes. Moreira prevê que em breve 
chegue a 1 milhão. 
 
O Livre utiliza uma tecnologia que enfrenta limitações. É sem fio, CDMA, semelhante ao celular, 
mas não tão eficiente. Está em curso investimento em nova geração, mas a companhia não 
identifica como uma solução de largo alcance. São cerca de 700 antenas para cobrir o Sudeste, 
Norte e Nordeste. 
 
"Quando a Telmex comprou a Embratel, a empresa já tinha a Vésper [adquirida em 2003]. 
Enfrentávamos uma volume enorme de reclamações na Anatel [Agência Nacional de 
Telecomunicações] porque o serviço não funcionava em todas as partes da casa. Agora, um 
técnico vai à casa do cliente, testa e mostra as limitações. Só depois disso é assinado o contrato." 
 

 
Leia Mais 
 
Companhia faz reestruturação silenciosa 
Do Rio  
 
A Embratel acaba de passar por amplo processo de reestruturação administrativa, o maior desde 
que a Telmex assumiu o controle da companhia. Foram afastados diretores, remanejados outros e 
montadas novas diretorias divididas por regiões do país. 
 



A empresa não divulgou as mudanças e tampouco o presidente da Embratel, Carlos Henrique 
Moreira, quis comentar a nova formatação. 
 
O Valor apurou que o ex-diretor comercial Maurício Vergani continua sediado em São Paulo, mas 
passa acumular a antiga função com a diretoria da região Sudeste. Ele era vice-presidente de 
operações da Embratel Empresas. 
 
O responsável pelo Centro-Oeste e Amazônia (Distrito Federal até o Amapá) é João Elek. O 
executivo comandava a Primesys e foi da AT&T Latin America, empresa comprada pela Telmex 
que foi fundida com a Embratel. Já Ney Acyr, que ficava frente à companhia de call center da 
operadora, passa a responder pelo Leste e Nordeste. Na área Sul, o diretor é Marcelo Miguel. Esse 
diretores passam a ter sob seu comando toda uma estrutura comercial e operacional. 
 
Manteve-se na função de diretor de engenharia e redes, Ivan Campagnoli. Já deixaram a Embratel 
os diretores executivos Edmundo Fornasari, que respondia por serviços locais e Jorge Braga, que 
cuidava da longa distância. Guilherme Zattar, fica com as duas áreas, acumulando com o Livre, 
serviço de telefonia local da Embratel. 
 
A Embratel faturou R$ 7,5 bilhões em 2005, crescendo 3,2%. A receita de dados aumentou 
13,7%. O tráfego de longa distância internacional também cresceu no ano passado 26,9% em 
relação a 2004. Já o local registrou acréscimo de apenas 0,8%. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B3. 
 


