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Perdasdevem
levaroperadoras
àconsolidação

TELECOMUNICAÇÕES

O crescimento forte do mercado e a competição
acirrada causam prejuízo às empresas no Brasil

AméricaMóvil
eTelefônica
dominama
regiãodaAL

MERCADO-Empresasbuscamcrescer comocelularpós-pagoRenato Cruz

Asoperadorasdetelefoniacelu-
lar acumulam perdas, apesar
docrescimentodessemercado.
Acompetiçãoforteentreasem-
presas faz comque elas gastem
demais para conquistar eman-
ter clientes, o que se reflete nos
balanços. No último trimestre,
aVivo, amaior operadora, per-
deuR$179,3milhões;aTIM,se-
gunda maior, R$ 151,8 milhões;
a Claro, terceira, R$ 161 mi-
lhões; e aOi, quarta, R$ 28,1mi-
lhões.
Hámais de um ano as opera-
dorasvêmdizendoquevãopas-
sar a privilegiar a rentabilida-
de, em detrimento do cresci-
mento. Mas o discurso ainda
não virou prática. “Os resulta-
dos do primeiro trimestre não
sinalizamaumentoderentabili-
dade”,afirmouoanalistaFelipe
Cunha, do BancoBrascan.
Cunharessalvouqueestáha-
vendo mudança no perfil de
competição.“Nocomeço,asem-
presas buscavam crescer no
pré-pago. Nos últimos meses,
houve aumento nas ofertas pa-
ra pós-pagos, como aparelhos
por R$ 1, pacotes de minutos
grátis e chamadas de longadis-
tância tarifadas como locais.”
Os pré-pagos eram 80,5% do
total de 89,4 milhões de celula-
resquehavianoPaísemmarço,
segundo aAgênciaNacional de
Telecomunicações (Anatel).

Apesar de maioria, os pré-pa-
gos são menos rentáveis para
as operadoras.
As perdas contínuas devem
levaromercadodetelefoniamó-
vel à consolidação. “Existem
empresas internacionais com
operações rentáveis em outras
praças, que podem sangrar no
Brasil para ganhar mercado”,
explicouCunha.
Ele exemplificou com o caso
daAméricaMóvil, dona daCla-
ro,queésuperavitárianoMéxi-
co. Isto permite crescer com
perdasnoBrasil, paramais tar-
deapostarnarentabilidade.Na

sua opinião, as operadoras re-
gionais, como a Telemig Celu-
lar e aBrasil TelecomGSM, se-
rãooprimeiroalvodeconsolida-
ção.
Mesmo regional, a situação
daOi,navisãodoanalista,édife-
rente. “Ela conseguiu crescer
bastante”. A consolidação, no
caso da Oi, viria numa segunda
etapa. O movimento de aquisi-
ções seria bom para as empre-
sas, mas, para os consumido-
res,significariamenoscompeti-
ção e, conseqüentemente, me-

nos ofertas.
A líder demercadoVivo pas-
saporumasituaçãoparticular-
mente complicada, que combi-
naprejuízoeperdadeparticipa-
ção. Sua fatia de mercado pas-
soude39,3%emmarçode2005
para 33,7% nomesmomês des-
te ano. Nos últimos 12 meses,
acumulou R$ 898 milhões de
prejuízo.Amargemdelucroan-
tesdejuros, impostos,deprecia-
ção e amortização (Ebitda) bai-
xoude37,9%emmarçode2005
para27,6%.Onúmeroéumindi-
cadordodesempenhooperacio-
nal da empresa.
EmNova York, os American
DepositaryReceipts (ADRs)da
operadora fecharam em US$
3,09 na sexta-feira, acumulan-
do perda de 25,4% nomês. “De-
pois da queda, o preço das
açõesdaVivovoltouaseratrati-
vo”, destacouCunha.
Para o analista Luis Minoru
Shibata, do Yankee Group, a
consolidação já deveria ter
ocorrido. “Ela não se acelerou
pelo ambiente jurídico”, expli-
cou Minoru. Os conflitos socie-
tários na Telemig Celular e na
Brasil Telecom GSM evitaram
a venda das empresas até ago-
ra.Oanalistaprojetaqueomer-
cado chegará a 98,9milhões de
celulares em dezembro e a
105,6 milhões no fim de 2007.
Para 2010, a previsão é de 111
milhõesdeacessosemfunciona-
mento. ●

AmexicanaAméricaMóvil,do-
nadaClaro, eaTelefônica, que
temmetadedaVivo, dominam
a telefonia móvel na América
Latina. Em março, a Telefóni-
ca Móviles, braço celular da
operadora espanhola, tinha
74,052 milhões de clientes na
região e 24,462milhões na Eu-
ropa. A América Móvil – que
pertence ao bilionário Carlos
SlimHelú, dono daEmbratel –
contava com 100,6 milhões de
clientes.
“Uma questão interessante
éoquevaiacontecercomaTe-
lecomItália”, afirmouLuisMi-
noru Shibata, analista do
Yankee Group, sobre a dona
da TIM. “A escala desses dois
concorrentesémuitogrande.”
NoBrasil, aTIMfechoumarço
com 21 milhões de assinantes.
Minoruapontouque,apesar
dodiscurso a favor da rentabi-
lidade, os subsídios de apare-
lhos continuam. “O que perce-
bemos, por enquanto, é uma
mudança de postura nas lo-
jas”, explicou o analista.
“Os atendentes estão mais
bemtreinadospara incentivar
o uso de serviços. A estrutura
de comissionamento anterior
era toda voltada para a venda
de linhas e aparelhos. Alguns
até empurravam linhas novas
para quem já era cliente.”
Ele estima que cerca de 17%
dabasede celulares é formada
de linhas em duplicidade, que
não são usadas.
Com a expansão, a receita
médiamensalporusuário vem
caindo.Levantamentofeitope-
lo Estadomostrou que o indi-
cador baixou 14% no primeiro
trimestre, comparado com o
mesmo período do ano passa-
do, nas quatro maiores opera-
doras (Vivo, TIM, Claro e Oi).
Ele passou de R$ 28 para R$
24. ● R.C.
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Vivo, a maior,
combina prejuízo
com perda de fatia
do mercado
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo 15 maio 2006. Economia, p. B13.




