
A melhor defesa é o ataque
Teles mudam estratégia para preservar o ganho com tráfego de atacado, que gera
um terço de suas receitas brutas.
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A s receitas brutas do tráfego de
atacado (ou wholesale) das
incumbents chegaram a R$ 22

bilhões no ano passado, ou 32,7% do total
das receitas brutas das teles, segundo
dados compilados pela Telemar. As receitas
de wholesale são geradas por serviços de
interconexão, tráfego de dados e
chamadas fixo-móvel. Mas, nos últimos
anos, esse segmento, embora crescente
em valores absolutos, tem registrado queda
no volume em relação à receita total (veja
tabela à pág. 28) e os motivos apontados
pelas operadoras são tecnológicos,
regulatórios e econômicos, ou competitivos,
a despeito de o setor não ser exatamente
um modelo de concorrência.

Assim como em vários outros ramos
das telecomunicações, as três incumbents
locais - Brasil Telecom (BrT), Telefônica e
Telemar - e a carrier Embratel dominam o
wholesale no País. E isso se explica porque
as margens são pequenas e, a despeito da
proliferação de operadoras de VolP no
Brasil e na América Latina, quem não tem
rede própria, tem dificuldade para se
estabelecer. Os custos, compostos por
transporte, VU-M e TU-M, são proibitivos.
Ainda, existem os contratos internacionais,
fechados com as incumbents estrangeiras
(Verizon, France Telecom, British Telecom
etc.), e a qualidade de serviço, exigida por
meio de rubricas SLA.

Resposta
Mas, se as grandes operadoras

reclamam da queda relativa de receita no
wholesale, simultaneamente elas já têm a
resposta para lucrar com esse segmento.
Sim, é fato consumado que o mercado
latino-americano é do tamanho da cabeça
de um alfinete na almofada global: de
acordo com a BrT, a América Latina

representa apenas 11 % da destinação
das chamadas da telefonia fixa via redes
TDM (ou PSTN, na sigla em inglês) do
mundo. Ou seja, o mundo tem pouco ou
quase nenhum interesse na região. Para
complicar, segundo o gerente de negócios
internacionais da BrT, Luizio Costa,
desses 11 %, ficam 50% com o México,
pela proximidade com os EUA, que é o
maior gerador individual de chamadas (de
voz e dados) do mundo. Ou seja, o
restante da AL divide os demais 50%.
Costa diz que, isoladamente, a América
do Sul recebe apenas entre 3% e 4% das
chamadas globais.

Para contrabalançar essa desproporção,
no entanto, a AL responde por 30% do total

"HA UM ESTUDO EM ANDAMENTO
COM A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PARA

INCENTIVAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
'NO ÂMBITO DO MERCOSUL"

Luizio Costa, da BrT

das destinações das chamadas mundiais
(também de voz e dados), quando se trata
de tráfego VolP. E as chamadas "top
destinations" são: México, Brasil, Argentina
e Colômbia. É o maior destino global de
VolP. A Ásia vem atrás, com 29%, seguida
da Europa, com 24% das destinações.
Dessa forma, se as teles brasileiras sofrem
com a concorrência externa quando se trata
do tráfego PSTN, ganham no tráfego VolP.
Um dos motivos que justificam essa
preferência mundial.

A BrT, de acordo com Costa, foi a última
incumbent a entrar na disputa pelo tráfego
internacional. Mas, pela sua localização
geográfica, a BrT faz fronteira com os países
do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai),
o que facilita o escoamento do tráfego
desses países para o Brasil e até para os
EUA, onde a operadora mantém rede
própria, por meio do cabo submarino
Globenet. O tráfego internacional do Uruguai,
por exemplo, sai completamente pela BrT.
Atualmente, cerca de 20% do tráfego sainte
de internet da AL passa pela BrT, Além dos



países do Mercosul, a BrT atende também o
tráfego sainte da Bolívia, país-associado ao
Mercosul. E a empresa deve aproveitar ainda
mais sua proximidade com a região: há um
estudo em andamento com a Universidade
de Brasília para incentivar os serviços de
telecomunicações no âmbito do Mercosul,
diz Costa.

Microcosmo
Se a América do Sul é quase

microscópica nesse universo, o Brasil é um
microcosmo. Todavia, o País nunca foi um
mercado irrelevante. Até o final do ano
passado, o Brasil tinha 3,8 milhões de
acessos de banda larga, o que o coloca na
liderança da internet de alta velocidade na
região. O País atrai um crescente tráfego
entrante de provedores (de conteúdo) que
estão no panteão dos "Tier 1" (ou nível 1,
que são os gigantescos provedores dos
EUA; apenas esse país tem provedores Tier
1; os provedores brasileiros estão no Tier
3). Esses provedores, que podem ser de
grandes empresas de software, de serviços
de busca, de comunidades ou portais de e-
mails gratuitos, mantêm acordos fechados
diretamente com operadoras brasileiras
para permitir o tráfego mais rápido do Tier
1 (EUA) para o Tier 3 (Brasil). Os
provedores Tier 1 nasceram com a
disseminação da web. Agora, denominam-
se Tier 1 não apenas os grandes
provedores de internet, mas também as
grandes operadoras de voz.

Há ao menos quatro grandes drivers que
impulsionam o mercado de wholesale, na
opinião do diretor de atacado do grupo
Telemar, Abel Camargo: o consumo da
internet de varejo (retail); a demanda do
mercado corporativo; a migração da
telefonia tradicional para redes IP das
grandes empresas; e serviços de VolP
oferecidos por operadoras especificamente
VolP. A Telemar tem dois pontos de
presença (POPs) nos EUA (em Nova York e
Miami) para transportar o tráfego entrante e
saída com o mundo. "São estruturas
próprias da Telemar, mas em parceria com
empresas internacionais", diz Camargo.

Mas, toda a demanda crescente por
banda pode causar algum déficit nas rotas
internacionais, avalia o diretor da Telemar. "A
capacidade ociosa dos fornecedores de
cabos submarinos e de fibra óptica é relativa.
Se quero comprar uma grande capacidade
da Telefônica International Wholesale
Services, por exemplo, a empresa pode ter
que fazer um upgrade eletrônico nas suas
rotas, o que requer um grande investimento",
diz o diretor.

Durante o evento Capacity Latam 2006,
realizado no mês passado em São Paulo

"MAIS DE 50% DO TRAFEGO QUE ENTRA NO BRASIL
PARA TERMINAÇÃO NA TELEFONIA FIXA VÊM VIA ROTAS
ILEGAIS. ESSE TIPO DE CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA
AFETA A COMPETIÇÃO SADIA DO SETOR."
Abel Camargo, do Grupo Telemar

(SP), os participantes concluíram que a
demanda por banda larga impulsionará as
empresas fornecedoras de infra-estrutura ao
mercado de wholesale. O vice-presidente de
vendas para a América Latina e Pacífico da
Telefônica International Wholesale Services
(nova denominação do Emergia, cabo
submarino do grupo), Germán Alonso,
afirmou que a empresa deve expandir o anel
que circunda a América Latina da
capacidade atual de 80 Gbps para 180
Gbps, ainda este ano. Segundo sua
estimativa, os acessos ADSL da Telefônica
na AL deverão passar de 1,1 milhão para 5
milhões nos próximos cinco anos.

Na ocasião, o diretor da Telemar
afirmou: "O modelo de precificação talvez
não suporte o investimento (pelos
fornecedores de infra-estrutura) que terá de
ser feito para atender ao aumento da
demanda. Tenho dúvidas se o modelo de
remuneração dará retorno". Para Alonso, da
Telefônica, tanto a rentabilidade quanto o

preço já foram bastante discutidos e é hora
de trilhar outros caminhos: "O crescimento
das empresas tem a ver com sinergia", diz,
em referência aos diversos braços das
empresas - telefonia fixa, móvel e dados.

Desafios
Um dos grandes desafios - e mais

antigos - do mercado de atacado é a
batalha contínua com as empresas que
praticam - ilegalmente - o by-pass, ou,
numa definição melhor, empresas que
captam tráfego TDM ou IP no exterior a um
preço mais barato e fazem a re-originação
de chamada como se fosse tráfego local.
"Mais de 50% do tráfego que entra no Brasil
para terminação na telefonia fixa vêm via
rotas ilegais", afirma Camargo, da Telemar.
Esse tipo de concorrência "predatória afeta
a competição sadia do setor e quando
vamos lá fora (no exterior) comprar 'X'
milhões de minutos perdemos para um
terceiro ou quarto concorrente re-originador, Q
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