
Concorrencia,
enfim, chega à

Bruno Rosa

A concorrência em ligações locais -
objetivo tentado sem sucesso pelo go-
verno desde a época da privatização das
telecomunicações - finalmente começa a
virar realidade e chega ao bolso do con-
sumidoiYE quem está provocando essa
verdadeira transformação no mercado não
é o Estado e, sim, a busca de rentabilidade
pelas empresas.

Ávidas por novos mercados devido ao
avanço do VoIP sobre seus clientes, ope-
radoras de longa distância vêm jogando
pesado e oferecendo pacotes pré-pagos
em minutos com preços até 50% mais
baratos do que nas ligações convencio-
nais. Para contra-atacar, as empresas de
telefonia fixa começam a oferecer pro-
dutos alternativos com franquias de mi-
nutos aos clientes, apesar da indefinição
do governo sobre o assunto.

Estima-se que as operadoras de longa
distância conquistem 30% do mercado de
ligações locais. Para Felipe Cunha, ana-

lista de telecomunicações da Corretora
Brascan, esse cenário criará concorrência
crescente.

- O mercado de longa distância terá
competição cada vez maior, inúmeros có-
digos e margem menor de rentabilidade -
prevê Cunha. - Por isso, as companhias
estão investindo em nichos mais ren-
táveis, como as ligações locais. Assim,
com o aumento no número de compe-
tidores no segmento, os preços vão cair já
no médio prazo, beneficiando também os
consumidores.

O analista lembra que empresas de te-
lefonia fixa contra-atacam com pacotes de
planos alternativos e já obtêm resultados
com a estratégia. A Telefônica de São Paulo,
por exemplo, já conseguiu rnais de 2,435
milhões de clientes que aderiram aos pro-
dutos de franquias de minutos. O número já
representa 20% do total de clientes da
companhia, de 12,4 milhões no 1° trimestre
de 2006.

Mais Telefonia continua nas págs. A26 e A27
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COMUNICAÇÃO • Preços e controle são trunfo

Empresas crescem
em plano de minutos
Telefone * continuação da pág. A25

Bruno Rosa

Na avaliação de Virgílio
Freire, ex-presidente da
Vésper e da Lucent e dono da
consultoria Freire Consulto-
ria, as operadoras de longa
distância vão abocanhar boa
parte do mercado de ligações
fixas. Para o executivo, a es-
tratégia será possível porque
as operadoras oferecem pre-
ços menores aos consumi-
dores já que utilizam o sis-
tema VoIP em sua infra-es-
trutura, o que permite alta
rentabilidade.

• E fazer isso ou morrer.
Com isso, o preço cai. Hoje,
os preços já são atraentes e
talvez já consigam pegar uma
parcela significativa do mer-
cado de telefonia local. Se
acompanhar o mercado ame-
ricano, as operadoras de lon-
ga distância vão alcançar par-

ticipação de 30% no mercado.
Não é um caminho fácil, mas
estão na rota certa. Elas vão
comer cerca de 5% do seg-
mento ao ano. E promoção de
um lado e do outro, os preços
baixam. Mas, é claro, que isso
depende de uma estratégia
de marketing bem acertada -
avalia Freire.

Assim, a Embratel, da me-
xicana Telmex, que perde ca-
da vez mais participação no
mercado de longa distância,
investe em diferentes pro-
dutos para ligações locais.
Um deles é o Livre, antigo
Vésper, comprado pela com-
panhia em dezembro de
2003. O Livre, que já tem
cerca de l milhão de as-
sinantes em todo o país, tem
todos os planos tarifados em
minutos, permitindo um
maior controle dos gastos.
No plano de 2 mil minutos
por mês, o cliente paga ape-
nas R$ 75. Um minuto de

ligação sai por apenas R$
0,0375. Ainda é possível
comprar créditos adicionais
entre R$ 7 e R$ 55.

A Intelig Telecom oferece
o Lig Local, destinado ao
mercado empresarial desde
2003. Em apenas dois anos, o
serviço, de ligações locais
com tarifação por minuto já
representa 10% do fatura-
mento da companhia no país.
O atrativo são os preços, cer-
ca de R$ 0,07 o minuto, e
mais baratos que as empre-
sas tradicionais do setor.

- Estamos em 1.700 lo-
calidades. Quando lançamos
nosso principal objetivo era
preencher lacuna no nosso
portfólio para empresas. Va-
mos ampliar o serviço, com a
inauguração em novas cida-
des como Campo dos Goy-
tacazes, no Rio - ressalta
Alexandre Oliveira, diretor
de marketing e produtos da
Intelig.

• Embratel e NET se
unem em operações locais

Com a aquisição da Net pela
Telmex, a Embratel desenvol-
veu ainda novo produto para o
mercado de telefonia fixa. Com
a maior operadora de TV por
assinatura da América Latina
presente em 6,6 milhões de
domicílios, é oferecido o NET
Fone Via Embratel, com tarifas
cobradas em m inutos. O pro-
duto funciona como aparelho
telefônico comum e permite
que os usuários efetuem li-
gações locais, a cobrar, inte-
rurbanas e internacionais.

De acordo com Sérgio
Weiner, diretor comercial
da NET, o produto, lançado
em marco, é dirigido ao mer-

menta ofertas da companhia
no segmento de convergên-
cia digital. Inicialmente, o
serviço será oferecido para
nove cidades como São Pau-
lo, Rio e Brasília.

- Quando desenvolvemos
o produto, pensamos em
oferecer aos usuários não
apenas mais um serviço de
voz pela internet mas, sim,
uma opção para que eles
tivessem ainda mais recur-
sos à sua disposição a preços
menores - diz Weiner. -- Se
o consumidor desejar um
número maior de linhas,
precisará de um outro ter-

minal adaptador.
Para utilizá-lo, os usuários

necessitam de um terminal
adaptador, que conectará o te-
lefone aos cabos da NET. Esse
terminal é cedido pela Em-
bratel, que não cobrará nada
pela utilização. Os usuários do
serviço de banda larga Vírtua
terão modem substituído pelo
eMTA. A franquia é de R$
37,53, com impostos. A tarifa
de ligações para telefones fixos
é de R$ 0,125 e para celulares,
de R$ 0,699. O produto pode
ser comercializado sem com-
pra da Net e do Vírtua. Quem
comprar a Net ganha 3 meses
de ligações grátis e se comprar,
além da Net, o Vírtua, fica um
ano sem pagar. (B.R.)

& Telefone continua na pág. A27

Text Box

Text Box
A



Tarifas vão
continuar em
queda no país
Telefone & continuação da pág. 26

Bruno Rosa

A guerra nos preços de
telefonia local vão se inten-
sificar no próximo ano, pre-
vêem analistas. Neste ano,
companhias locais, como Te-
lemar e Telefônica, lançaram
programas de minutos com
preços semelhantes aos que
são cobrados através dos pul-
sos. Apesar da indefinição do
governo quanto à forma de
cobrança, as companhias tra-
dicionais se apressam em ofe-
recer aos consumidores a op-
ção com maior transparência
na hora de pagar a conta.

Este ano, as empresas
lançaram os programas sem
alterar a conta média dos
clientes das companhias e
mostrar aos consumidores
maior transparência. Depen-
dendo da agressividade das
companhias de longa distân-
cia, haverá redução em 2007.
Neste ano, estão apenas ven-
do como a concorrência se
comporta -- diz Freire.

- Mas a queda dos preços
nas ligações locais não será
influenciada pelo VoIP, que
possui tarifa única para liga-
ções internacionais e interu-
banas, além das locais. E, sim,
pela concorrência.

A Telemar, que lançou em
maio planos alternativos com
tarifas em minutos, oferece
quatro opções de franquias de
minutos para o cliente es-
colher de acordo com o seu
perfil: 230, 350, 500 e l mil
minutos. Um dos planos é o
Fale, indicado para quem só
usa o telefone pra falar. As
tarifas (por minuto), variam de
R$ 0,19 a R$ 0,10. A outra
opção é o Fale & Nave-

gue-Noite, atende quem fala e
faz acesso discado à internet,
gratuito nos dias úteis entre
meia-noite e 6h, sábado à par-
tir das 14h e domingos e fe-
riados. Nesse caso, as tarifas
variam de R$ 0,26 a R$ 0,12. A
outra opção é o Fale & Na-
vegue Sem Limites, para
quem quer falar e acessar a
internet discada qualquer dia
e horário, com redução de
tarifas e internet grátis) com
tarifas entre R$ 0,30 e R$ 0,13
por minuto.

Na modelo tradicional, a
assinatura que inclui 100 pul-
sos (cerca de 200 minutos,
segundo a Anatel) sai por R$ 4
1,26. No plano de franquia de
230 minutos, o preço cobrado
é de R$ 43,90.

- Muitos consumidores vão
pesquisar os preços e vão sair
da telefonia fixa tradicional.
Por isso, todas as companhias
vão oferecer vantagens cada
vez maiores - prevê Freire.

Foi de olho nas contas do
final do mês que a bióloga
Cristina Antunes, de 38 anos,
decidiu pesquisar o que o mer-
cado oferecia além do tradi-
cional telefone fixo. Após pes-
quisar, optou pelo pré-pago da
Embratel, o Livre, antigo Vés-
per. Com isso, reduziu suas
despesas mensais em 50%.

- Minha conta passou de R$
200 para R$ 100. Poderia até
economizar mais, porém, de-
pendendo do mês, adiciono
crédito no meu telefone fixo, e
falo um pouco mais. Troquei
em dezembro do ano passado.
Foi a melhor coisa que fiz. Se
existe possibilidade de falar
mais por um preço menor, não
há porque esperar - - ressalta
Cristina, que utiliza o Skype
para ligações internacionais e
interurbanas.

INTERNET

SEM MUITA OPÇÃO
NA BANDA LARGA

Se a concorrência cres-
cente oferece ao consumi-
dor um leque de opções ~*
telefonia local, no acesr a
internet de banda larga pou-
ca coisa muda.

Para uma empresa que
atua em uma região passar a
agir em outra é necessária a
autorização na Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel). O problema, neste
caso, é o alto custo da ope-
ração, porque teriam que
alugar a rede das conces-

sionárias na região. Assim,
usuários no Rio, por exem-
plo, apesar de poderem usar
um serviço de amplitude na-
cional, deverão ter acesso -
pelo menos no futuro pró-
ximo - a apenas as opções do
mercado local no serviço.

David Nigri, coordenador
jurídico da Associação do
Centro de Cidadania e Defesa
do Consumidor e Trabalhador
(Assecont), lembra que a as-
sociação recebe inúmeras re-
clamações toda semana sobre

a única possibilidade da com-
pra da Velox atrelada a uma
linha fixa da Telemar.

- Não se pode condicio-
nar a venda de um serviço a
outro que já existe. Isso
acontece porque a Telemar
criou monopólio e desen-
volve serviços compatíveis
apenas com sua própria in-
fra-estrutura - diz.

A questão foi motivo de
ação civil pública no Minis-
tério Público Federal e segue
sem definição há três anos.

- Qualquer cliente que se
sentir prejudicado pode ajui-
zar demanda individual no jui-
zado especial em face da Te-
lemar pedindo que a com-
panhia não condicione um
serviço ao outro - diz Nigri.

Origem da concorrência

Privatização
Em julho de 1998, o
governo privatizou o
Sistema Telebrás. A
mudança de um modelo
monopolístico para um
modelo competitivo seria
feita gradualmente e
dividiu a Telebrás em
quatro regiões, cada uma
constituída por um
conjunto de operadoras.
Foram três as empresas
de telefonia.fixa
vencedoras no leilão,
criando a Banda A.

Banda B
O processo criou ainda 10
empresas-espelho de
telefonia celular para

operar na banda B,
competindo com as da
banda A. Três
empresas-espelho de
telefonia fixa e uma
operadora-espelho de
longa distância (a Intelig,
espelho da Embratel)
foram autorizadas a
operar.

Concorrência
A concorrência com a
banda B não vingou. E o
mercado se adequou às
mudanças.

Preços
Embratel e Intelig
oferecem ligações locais e
os preços começam a cair.

•VoIP nas ligações locais:
mercado a ser conquistado

A utilização do VoIP para
realizar ligações locais entre
computadores ainda não é mui-
to difundida entre os consu-
midores residenciais. No mer-
cado corporativo, o número de
empresas que utilizam o re-
curso cresce a cada dia. Exe-
cutivos da Tellfree, primeira
operadora de voz sobre pro-
tocolo de internet (IP) do país,
acreditam que o mercado é pro-
missor.

A expectativa de cresci-
mento anual do mercado de
VoIP como um todo é de 87,5%
na América Latina. E o Brasil
representa metade desse total.
As empresas utilizam cada vez
mais o VoIP. A concorrência

tende a aumentar sim, porque o
mercado está crescendo, e es-
sas tecnologias geram novas
demandas. Mas, de certa forma,
o mercado residencial e cor-
porativo ganham com isso. A
telefonia IP precisa da banda
larga para funcionar, e essas
companhias são de propriedade
das empresas de telefonia fixa -
explica Daniel Duarte Filho, di-
retor de tecnologia da Tellfree.

Um dos clientes da com-
panhia, a Datelli obteve em dois
meses economia de 50% nas
contas telefônicas depois da
mudança. Todas as ligações
passaram a utilizar a nova tec-
nologia. Com a utilização da
mesma tecnologia, Rede An-

tena l teve redução de 70%.
- Conseguimos reduzir em

100% os gastos com as cha-
madas realizadas entre as filiais,
e em cerca de 70% nas ligações
fixas - comemora Ricardo Bus-
tamante, administrador da rede
Antena 1.

A resposta positiva dos clien-
tes pela tecnologia IP e, con-
seqüentemente, o aumento da
procura, dão ao mercado VoIP
um futuro promissor. De acordo
com estudo da consultoria Frost
& Sullivan, entre os anos de
2005 e 2011, o número de linhas
de VoIP na América Latina deve
movimentem US$ 1,1 bilhão até
o final do período.

- Atualmente a telefonia IP
faz 36% das ligações para fora do
Brasil. Até 2015, no mercado
mundial, o VoIP será uma tec-
nologia de uso corrente - acre-
dita Daniel. (B.R.)
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