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RESUMO

Este trabalho investiga as mudanças recentes do mercado de telecomunicações brasileiro,
que tem passado por uma extensa onda de fusões e aquisições, consolidando um setor que, no
começo da década de 2000, encontrava-se majoritariamente disperso em empresas de atuação
regional. A hipótese da Convergência Tecnológia como fator motivador destas mudanças é
discutida com seus efeitos sobre o modelo organizacional das firmas envolvidas.

A primeira parte da dissertação aborda o ferramental teórico que será usado na análise das
firmas, partindo da corporação de Chandler e desenvolvendo-se com suas evoluções. Na segunda
parte é apresentado o histórico das principais empresas de telecomunicações operantes no Brasil,
seguido de uma análise setorial e uma análise financeira dos Grupos recém-formados. Por fim,
procura-se explicitar as razões que conduziram a estas mudanças, bem como sua positividade
para as empresas.

Palavras-chave: Análise Setorial, Convergência Tecnológica, Telecomunicações, Estratégia,

Modelo Organizacional.



ABSTRACT

The current work investigates recent changes in Brazilian telecommunications market,
which has been through an extensive wave or mergers and acquisitions, consolidating a sector
which, in the beginning of 2000’s decade, was mainly disperse among regionally acting com-
panies. The hypothesis of Technological Convergence as the driving factor of these changes is
discussed with its effects upon the organizational model of the involved firms.

The first part of the dissertation addresses the theoretical framework which will be used
in the firms analysis, starting from Chandler’s corporation and developing along its evolutions.
In the second part the history of the main telecommunications enterprises operating in Brazil is
presented, followed by a sectorial analysis and a financial analysis of the newly formed Groups.
At last, it is sought to explicit the reasons which led to these changes, as well as its positivity for
the enterprises.

Keywords: Sectorial Analysis, Technological Convergence, Telecommunications, Strategy, Or-

ganizational Model.



7

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 REVISÃO DA LITERATURA 16

2.1 A CORPORAÇÃO SEGUNDO CHANDLER . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO DE COASE E WILLIAMSON . . . . . . 19

2.2.1 DIVISIONALIZAÇÃO ÓTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2.2 TIPOS DE DIVISIONALIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3 COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO NA FORMA M . . . . . . . . . . . . . 23

2.3.1 AS CRÍTICAS AO MODELO DE WILLIAMSON . . . . . . . . . . . . . 23

2.3.2 COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4 ECONOMIAS DE ESCOPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.5 NOVAS TEORIAS: A FIRMA EVOLUTIVA E A FIRMA INOVADORA 27

2.5.1 A FIRMA EVOLUTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5.2 A FIRMA INOVADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 HISTÓRICO DAS FIRMAS 31

3.1 EMBRATEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2 NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3 CLARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.4 OI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.5 TELEFÔNICA SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.6 TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.7 VIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.8 TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4 EVOLUÇÃO DO SETOR 49

4.1 TELEFONIA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2 TELEFONIA CELULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



4.3 TV POR ASSINATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.4 INTERNET BANDA LARGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5 EVOLUÇÃO FINANCEIRA DOS GRANDES GRUPOS 69

5.1 GRUPO AMÉRICA MÓVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.1.1 EMBRAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.1.2 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.1.3 CLARO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.1.4 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . 77

5.2 GRUPO OI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.2.1 TELEMAR NORTE LESTE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.2.2 BRASIL TELECOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.2.3 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . 85

5.3 GRUPO TELEFÓNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.3.1 TELEFÔNICA SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.3.2 VIVO PARTICIPAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.3.3 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . 95

6 ANÁLISE COMPARATIVA 99

6.1 RAZÕES ESTRATÉGICAS PARA AS CONSOLIDAÇÕES NO SETOR

DE TELECOMUNICAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.2 ECONOMIAS DE ESCALA E ESCOPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.3 A ORGANIZAÇÃO DAS FIRMAS E GERAÇÃO DE VALOR APÓS AS

CONSOLIDAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7 CONCLUSÕES 113

7.1 TRABALHOS FUTUROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



9

LISTA DE FIGURAS

3.1 Telefonistas da empresa Bell Telephone System em um painel de comutação

manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Composição Acionária TIM Participações S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.1 Mapa de Regiões do PGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2 Privatização do Sistema de Telefonia Celular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.3 Participação de Mercado na Telefonia Móvel Nacional - 2003 a 2009. . . . . . 56

4.4 Receita Operacional Líquida do STFC e do SMP. . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.5 Crescimento Anual da Receita Operacional Líquida (STFC e SMP). . . . . . . 59

4.6 Topologia do sistema de TV a cabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.7 Topologia do sistema MMDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.8 Topologia do sistema DTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.9 Assinantes de TVA por tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.10 Assinantes de TVA por tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.1 Estrutura Societária da Embratel Participações. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2 Indicadores Embrapar: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida. . . . . 72

5.3 Indicadores Embrapar: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio. . . 72

5.4 Indicadores NET: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida. . . . . . . . 75

5.5 Indicadores NET: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio. . . . . . 75

5.6 Composição Acionária Oi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.7 Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro

Líquida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.8 Patrimônio e Lucro Líquidos Amazônia Celular (em R$ milhões). . . . . . . . 81

5.9 Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido Telemar em bilhões de reais após a aquisição

da Brasil Telecom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.10 Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre

Patrimônio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82



5.11 Indicadores Brasil Telecom S.A.: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida. 84

5.12 Indicadores Brasil Telecom S.A.: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio. 84

5.13 Composição Acionária Telefônica SP (Telesp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.14 Indicadores Telefônica SP: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida. . . 90

5.15 Indicadores Telefônica SP: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio. 90

5.16 Composição Acionária Resumida Vivo Participações S.A. . . . . . . . . . . . . 92

5.17 Composição Acionária do Grupo Controlador da Vivo, Brasilcel NV . . . . . . 93

5.18 Indicadores Vivo Participações: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida. 93

5.19 Indicadores Telefônica SP: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio. 94

6.1 Convergência de Serviços Oi - Linha do Tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6.2 Convergência de Serviços América Móvil - Linha do Tempo. . . . . . . . . . . 101

6.3 Convergência de Serviços Telefónica - Linha do Tempo. . . . . . . . . . . . . 102

6.4 Estrutura Divisional Simplificada - Embratel, NET e Claro. . . . . . . . . . . . 106

6.5 Estrutura Divisional Simplificada - Oi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6.6 Estrutura Divisional Simplificada - Telefónica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111



11

LISTA DE TABELAS

3.1 Operadoras da Banda B em 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1 Concessionárias e Autorizatárias em 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2 Acessos Fixos em Serviço (em milhares). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.3 Participação Percentual dos Acessos Fixos em Serviço. . . . . . . . . . . . . . 52

4.4 Participação de Mercado - Minutos Tarifados - LDN. . . . . . . . . . . . . . . 52

4.5 Participação de Mercado - Minutos Tarifados - LDI. . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.6 Total de Linhas Ativas (mil) e Participação de Mercado Nacional (%). . . . . . 55

4.7 Participação de Mercado após a Privatização (Agrupado por Áreas). . . . . . . 56

4.8 Participação de Mercado na Telefonia Móvel Nacional - 2003 a 2009. . . . . . 57

4.9 HHI para o Mercado de SMP no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.10 Participação no Mercado de TVA por Tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.11 Participação no Mercado de TVA por Operadora. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.12 Percentual de domicílios com acesso à Internet via um computador doméstico. . 65

4.13 Tipo de Conexão para Acesso à Internet no Domicílio. . . . . . . . . . . . . . 65

5.1 Indicadores Embrapar: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões). . . 73

5.2 Indicadores Embrapar: P/L e P/VP (para EBTP3 e EBTP4). . . . . . . . . . . . 74

5.3 Indicadores NET: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões). . . . . . 76

5.4 Indicadores NET: P/L e P/VP (para NETC3 e NETC4). . . . . . . . . . . . . . 76

5.5 Dados Operacionais Claro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.6 Faturamento Claro S.A. 2005 - 2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . . . 77

5.7 Faturamento Embrapar 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . . . . 77

5.8 Faturamento Embratel por linha de produto em milhões de reais. . . . . . . . . 78

5.9 Faturamento NET 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.10 Faturamento NET por linha de serviço em milhões de reais. . . . . . . . . . . . 79

5.11 Faturamento Claro S.A. 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . . . 79



5.12 Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em

R$ bilhões). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.13 Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: P/L e P/VP (para TMAR3, TMAR5 e

TMAR6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.14 Indicadores Brasil Telecom S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$

bilhões). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.15 Faturamento Telemar Norte Leste 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . 85

5.16 Faturamento Brasil Telecom 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . 86

5.17 Usuários, ARPU e Receita de Banda Larga Oi Fixo. . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.18 Assinantes Oi TV 2008/2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.19 Receita Detalhada Oi Fixo - comparativo de trimestres 2008/2009. . . . . . . . 87

5.20 Receita Detalhada Oi Móvel - comparativo de trimestres 2008/2009. . . . . . . 88

5.21 Indicadores Telefônica SP: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões). 91

5.22 Indicadores Telefônica SP: P/L e P/VP (para TLPP3 e TLPP4). . . . . . . . . . 91

5.23 Indicadores Vivo Participações S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em

R$ bilhões). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.24 Indicadores Vivo Participações S.A.: P/L e P/VP (para VIVO3 e VIVO4). . . . 95

5.25 Faturamento Telefônica SP 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . . . . 95

5.26 Faturamento Vivo Participações 2008/2009 em milhões de reais. . . . . . . . . 96

5.27 Receita Detalhada Telefônica SP - comparativo de trimestres 2008/2009. . . . . 97

5.28 Assinantes de Internet Banda Larga e TVA Telefônica SP. . . . . . . . . . . . . 97

5.29 Receita Detalhada Vivo - comparativo de trimestres 2008/2009. . . . . . . . . . 98

6.1 Comparativo de Serviços por Grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.2 Valor de Mercado e Valor de Firma, Telemar Norte Leste S.A. e Brasil Telecom

S.A. em 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104



1 INTRODUÇÃO

O setor de telecomunicações tem passado por diversas e profundas mudanças nos úl-

timos anos. As mudanças tecnológicas nesse setor têm sido particularmente rápidas, abrindo

novas oportunidades e superando propostas antigas, em um processo quase que contínuo de

transformações. Alterações na regulamentação, no número e composição das empresas que nele

atuam, na infraestrutura dessas empresas e no portfólio de serviços oferecidos ocorreram de

forma a modificar o cenário competitivo e promover a evolução das plataformas de telefonia

fixa, telefonia móvel, acesso à Internet e prestação de TV por assinatura em um sistema inte-

grado, flexível e de menor custo, gerando reflexos nos modelos de negócios e organizacionais

das firmas envolvidas.

O propósito do corrente trabalho é o de investigar os principias fatores motivadores destas

transformações no setor de telecomunicações no Brasil. A hipótese aqui adotada e para a qual

se buscam evidências que a confirmem é que a maior parte destas mudanças estão provocadas e

orientadas pela implementação da chamada convergência tecnológica, que uniu a infraestrutura

de diferentes tipos de serviços, prestados por diferentes empresas. Com a digitalização das

redes de telefonia, tanto fixa quanto móvel, e dos sinais de televisão dos canais pagos, abriu-se

o caminho para a unificação destes serviços sob as redes de dados, especialmente a Internet.

Durante décadas estes serviços foram considerados distintos tanto do ponto de vista co-

mercial quanto técnico, sendo oferecido por empresas diferentes, com tecnologias diferentes,

e infraestruturas totalmente separadas. As empresas de um serviço sequer consideravam as de

outro suas competidoras (diretas ou indiretas), e as regulamentações da agência controladora

abordavam cada um deles independentemente.

Nos últimos anos, contudo, a possibilidade de oferecer mais de um serviço usando a

mesma infraestrutura, ou de oferecer mais de um serviço à base de assinantes existente, trans-

formou o setor exigindo adaptações das empresas, do governo e dos consumidores. As empresas
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depararam-se com possibilidades de novas receitas, novos produtos e aumento de penetração no

mercado, simultaneamente com uma acirrada competição de outras empresas buscando o mesmo

consumidor, que levou a investimentos e atualização do parque industrial. O governo precisou

adaptar-se e implantar novas regras, que regulamentassem as diversas atividades envolvidas de

forma interdependente, e os consumidores passaram a ser assinantes de pacotes de serviços que

antes não se correlacionavam.

Embora sejam mudanças recentes, este trabalho busca identificar os efeitos da convergên-

cia tecnológica através de informações disponibilizadas publicamente pelas empresas envolvi-

das.

Em síntese o objetivo principal desta tese é a análise das estratégias das empresas de

telecomunicações no Brasil, no período recente de profundas transformações, pós-privatização

e seus resultados.

Secundariamente, entendendo-se que a estratégia e a estrutura organizacional das cor-

porações estão diretamente relacionadas, procura-se ainda analisar os impactos dessas transfor-

mações sobre os modelos organizacionais destas empresas.

No que se segue, inicia-se por uma revisão de alguns elementos teóricos sobre as fir-

mas, iniciando-se pela visão histórica de Chandler e pelos modelos organizacionais assumidos

pelas corporações, convergindo-se para a visão evolucionária da firma que dá especial importân-

cia aos aspectos dinâmicos e ao conhecimento, elementos que se consideram essenciais para o

tratamento do setor aqui em exame, e para a visão da firma inovadora que nasce da perspectiva

evolucionária.

No capítulo seguinte, ao traçar um histórico das principais empresas do setor, pretende-

se mostrar por quais circunstâncias ocorreu sua consolidação e, posteriormente, a integração das

firmas em grandes grupos multisserviços.

Em um segundo momento, analisam-se em mais detalhes os dados organizacionais e

financeiros dos grandes grupos do setor, em busca de indicativos de melhorias e eficiências

atribuíveis à convergência e ao novo modelo de negócios por ela suscitado.

A análise será feita tendo por base informações públicas divulgadas pelas empresas,

como demonstrações de resultados, relatórios aos acionistas e eventos extraordinários, e também

de fontes externas de informações, como estudos e indicadores da agência reguladora, pareceres

e relatórios de consultorias, artigos de agências de notícias e outros, devidamente identificados

ao longo do texto.

As dificuldades para esta análise residem sobremaneira na escassez de informações re-
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levantes e confiáveis sob aspectos cujas divulgações não são obrigatórias. À exceção de dados

financeiros e notas explicativas das companhias abertas, indicadores de desempenho monitora-

dos pelo governo e campanhas promocionais de cada empresa, as informações sobre cada com-

panhia são comumente tratadas como confidenciais e não estão disponíveis para o público em

geral.

Outro ponto sensível é o reduzido histórico das empresas convergentes, por se tratar de

um movimento iniciado na década de 2000 e ainda em pleno desenvolvimento e maturação. O

estudo desta breve existência busca apontar seus caminhos prováveis e tendências que podem

servir de guias para investigações futuras, que ratificarão ou retificarão os indícios aqui apresen-

tados.

Busca-se, por fim, confirmar a existência e disseminação da convergência tecnológica

nas empresas de telecomunicações do país, identificar seus principais efeitos no mercado e nas

firmas, como alteração da composição de seu portfólio, infraestrutura e modelo organizacional.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Conforme empresas crescem, necessidades adicionais de coordenação e controle se mos-

tram imprescindíveis para manter os níveis de eficiência e lucratividade. Desde os trabalhos de

Chandler (Chandler, 1977, 1990, 1962), que analisaram as grandes corporações do início do

século XX, à teoria da firma inovadora de Lazonick (Lazonick, 2010), passando pelos custos de

transação de Coase (Coase, 1937) e Williamson (Williamson, 1975), pela abordagem dos custos

de agência (Jensen e Meckling, 1976), e pela teoria evolucionária da firma (Nelson e Winter,

1982), entre outros, diversos estudiosos procuraram entender sobre quais pilares organizacionais

as grandes empresas se apoiam para suportar seu crescimento sem perder o controle sobre sua

capacidade produtiva, o que levaria a ineficiências e consequente perda de mercado.

Alfred Chandler, principal historiador do surgimento e evolução inicial das grandes em-

presas, em seus três influentes livros, procurou explicar o surgimento das grandes corporações

industriais estadunidenses, como elas administraram esse crescimento e quais capacidades orga-

nizacionais foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas para permitir a coordenação e integração de

recursos de modo a se obter retornos superiores às demais do mercado.

Seu primeiro livro, Strategies and Structure (Chandler, 1962), publicado pela primeira

vez em 1962, analisava o crescimento de grandes corporações nos Estados Unidos em busca do

fator crucial ao sucesso dessa expansão. A estrutura multidivisional, segundo ele, foi a grande

responsável por permitir que tais corporações, já grandes, crescessem ainda mais e explorassem

economias de escopo entre suas divisões.

O segundo livro, The Visible Hand (Chandler, 1977), voltava um passo na história das

organizações para explicar a ascensão destas corporações, concentrando-se nos Estados Unidos

dos anos 1870 a 1920, quando ocorreram mudanças que foram descritas por ele como a revolu-

ção gerencial. Este crescimento no tamanho da firma conferiu economias de escala inéditas na

história das organizações.
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No terceiro livro, Scale and Scope (Chandler, 1990), Chandler compara suas conclusões,

baseadas principalmente em observações em seu país natal, com a indústria da Inglaterra e

Alemanha, intencionando a confirmação de suas predições em cenários diferentes.

2.1 A CORPORAÇÃO SEGUNDO CHANDLER

O profundo conhecimento histórico de Chandler sobre as organizações deu-lhe as fer-

ramentas para inferir generalizações que serviriam não apenas para explicar as transformações

de quando os EUA se tornariam a principal economia do mundo, mas para buscar conceitos a

serem aplicados de modo amplo em todo o campo de estudo de teoria da firma.

Na segunda metade do século XIX surgiram as grandes corporações. Através de inte-

grações verticais, uma mesma companhia controlava desde a fabricação de matéria-prima até a

distribuição do produto final, o que significou um grande avanço sobre as pequenas firmas de

composição familiar. Estas companhias integradas necessitavam de maior coordenação e con-

trole entre seus departamentos, o que foi atingido com uma primeira grande revolução gerencial

(que, segundo Chandler, estava completa em 1910) (Chandler, 1977).

Esta revolução representou a mudança da firma gerenciada pelo proprietário e seus fami-

liares para estruturas de gerenciamento profissionalizado que previam investimentos estratégicos

em produção e distribuição, obtendo sinergias, economias de escala e permitindo o crescimento

da firma além do que era possível pela estrutura familiar. A mão visível dos gerentes, caden-

ciando toda a linha de produção, mostrava-se mais eficiente que a mão invisível do mercado, que

controlava por ajustes de procura e demanda a velocidade e a capacidade produtiva das firmas.

Dessa forma, as companhias integradas conseguiram posições dominantes em seus mercados e,

através de expansões, posterior proeminência em outros setores da economia (Chandler, 1990).

A operação das primeiras firmas integralizadas refletia o modelo de firma Unitária, ou

forma U, conforme a linguagem introduzida por Williamson (Williamson, 1975). A firma

dividia-se de acordo com as funções exercidas por cada departamento, como fabricação, vendas,

financeiro, marketing. Esta divisão permitiu a especialização da força de trabalho, gerando efi-

ciências e economias de escala. Sobre as divisões encontravam-se os executivos-chefe, respon-

sáveis pela coordenação e controle do trabalho das unidades, além do direcionamento estratégico

da firma como um todo.

A forma U foi a base para o surgimento de firmas de grande porte monopolistas (ou

oligopolistas) com apenas um ou poucos produtos finais. Entretanto, com o contínuo cresci-

mento destas firmas (especialmente após expansão para outros mercados, com a incorporação
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de novos produtos), problemas de ineficiência e controle começam a aparecer. O volume e

a complexidade das informações disponíveis aos executivos-chefe superaram sua capacidade

de processamento, enquanto problemas operacionais desviaram sua atenção das atividades de

planejamento. Com isso, a firma passou a priorizar o cumprimento de metas e lucratividade de

curto prazo em detrimento de lucros e crescimento de longo prazo (Chandler, 1977).

É possível amenizar este problema através da inserção de níveis hierárquicos entre as

divisões e os executivos-chefe, o que reduz a quantidade de informações a ser processada e de

problemas operacionais a serem resolvidos, pois os mesmos ficam a cargo dos gerentes divisio-

nais. Esta manobra tem o efeito de diminuir os problemas de sobrecarga de informações à custa

de diminuição de controle interno e coordenação, possibilitando comportamento oportunista ou

negligente e reduzindo a eficiência (Williamson, 1975).

Ao movimentar-se pela cadeia hierárquica, informações devem ser interpretadas. Ao

subir, são usualmente condensadas e traduzidas de termos operacionais para gerenciais; ao des-

cer, as instruções estratégicas são transformadas em comandos operacionais. Tais interpretações

podem causar perdas de eficiência, mesmo que não intencionais.

Outra consequência desta assimetria de informações é a possibilidade de comportamento

oportunista ou negligente. Gerentes mal intencionados, percebendo a inabilidade dos altos exe-

cutivos em monitorar todos os detalhes operacionais da empresa, podem adulterar informações

para obterem vantagens pessoais (financeiras ou não), mascarar deficiências de suas áreas ou

diminuir sua carga de trabalho (Williamson, 1975).

As observações de Chandler sugeriam que a forma mais eficiente de tratar estas questões

era a mudança da forma U para a estrutura multidivisional, ou forma M (Williamson, 1975),

cujas divisões se baseavam nos produtos finais e não mais nos departamentos funcionais da

firma. Se, por um lado, havia duplicação de recursos – um departamento financeiro em cada

divisão, por exemplo – por outro as divisões por linha de produto aumentavam o controle dos

executivos-chefe ao mesmo tempo em que aliviavam sua carga de informações.

Na forma M, cada divisão deveria ser responsável por resolver seus problemas opera-

cionais, enquanto os executivos-chefe concentrariam sua atenção nas questões concernentes a

toda a empresa, como planejamento estratégico, política de incentivos e avaliações, e alocação

de recursos, especialmente financeiros. Cada divisão (ou unidade operacional) era responsável

por seus resultados e competia com as outras divisões pelos recursos disponíveis. Nas palavras

de Chandler (Chandler, 1962), esta separação entre decisões operacionais e estratégicas foi “a

razão básica para o sucesso [das multidivisionais]”.
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As empresas que haviam obtido grandes economias de escala com a forma U puderam,

após a diversificação de sua linha de produtos, obter também economias de escopo, expandindo e

estendendo seu poder econômico para outros ramos do mercado (Chandler, 1962), enquanto suas

características superiores de coordenação e controle mantiveram a eficiência global da estrutura

da firma.

2.2 OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO DE COASE E WILLIAMSON

O trabalho de Chandler, embora inovador, era essencialmente descritivo, faltando-lhe

princípios teóricos que o pudessem sustentar em novas interpretações e desdobramentos (Lam-

oreaux et al, 2002). Williamson, baseando-se na teoria de custos de transação de Coase, supriu

esta lacuna ao apresentar argumentos que ratificavam a superioridade da forma M (multidivi-

sional).

Coase, em seu artigo The Nature of the Firm (Coase, 1937), buscou definir o que é uma

firma e por que ela existe em uma economia onde recursos de produção podem ser alocados

pelo mercado, sem intervenção central de uma entidade organizadora. Em sua visão, o sistema

econômico é autorregulável, sendo o mecanismo de preços responsável por alocar os fatores de

produção em sua forma mais eficiente. A firma seria um ambiente onde os fatores de produção

são coordenados pelo empreendedor e não pelo mecanismo de preços.

O motivo de existir uma entidade como a firma é devido à redução de custos de transações.

No mercado há custos associados à difusão e descoberta de informações, como o preço pelo qual

clientes potenciais estariam dispostos a pagar por um produto ou serviço; custos de contrato, as-

sociados à sua confecção e cumprimento; e custos regulatórios, como impostos. Há, portanto,

um custo para se trocar (transacionar) produtos e serviços, e firmas podem surgir, se contrair ou

se expandir dependendo de quanto mais eficiente que o mercado ela se torna ao lidar com estas

transações.

A quantidade de transações coordenadas pela firma determina seu tamanho. Um volume

excessivo causa desperdício de recursos pelo empreendedor devido a falta de controle, e uma

complexidade excessiva acarreta em custos adicionais de coordenação. Em ambos os casos, a

firma há de preferir executar estas transações diretamente pelo mercado.

Os fatores acima atuam, portanto, como limitantes para o crescimento da firma. Novas

tecnologias ou novos modelos gerenciais que reduzam estes custos fazem a firma crescer, en-

globando novas atividades. Se, por outro lado, estas inovações reduzirem os custos de transação

do mercado, e não da firma, ela tenderá a diminuir.
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Williamson (Williamson, 1975) utilizou estes conceitos para explicar o crescimento das

grandes corporações industriais descritas por Chandler. As integrações verticais foram respon-

sáveis por reduzir custos de transação entre fornecedores de matéria-prima, produção e dis-

tribuição, criando as grandes firmas de apenas um produto final, enquanto a forma M mostrou-se

um modelo gerencial mais eficiente que a forma U, com o qual foi possível criar a manter firmas

ainda maiores com portfólio diversificado.

Os problemas de coordenação e controle nas grandes firmas unitárias iam além da sobre-

carga de informação nos altos executivos; para Williamson, a organização da firma em unidades

funcionais criava margem para o surgimento de problemas da incomensurabilidade, indecom-

ponibilidade e dificuldade na criação de metas não operacionais. Estando as unidades da firma

organizadas de acordo com suas funções torna-se difícil decompor suas atividades de modo a

identificar e mensurar sua contribuição nas fontes de lucro da companhia, o que por sua vez im-

pede o estabelecimento de metas alinhadas com os objetivos gerais da empresa. Como sucedâ-

neo, estabeleciam-se submetas operacionais que se poderiam facilmente desviar dos objetivos

principais de lucro e crescimento e, portanto, exigiam maior esforço de controle.

As divisões operacionais (e não mais funcionais) da estrutura multidivisional eliminaram

estes problemas ao tornar cada divisão responsável exclusiva pelos seus resultados; a comensu-

rabilidade era direta, e a decomponibilidade desnecessária. As metas, decisões e resolução de

problemas de cada divisão eram restritas a ela, o que restringia o alcance das submetas e reduzia

a necessidade de controle pelo alto escalão e a influência destas metas nas demais divisões.

Outra inovação apregoada por Williamson como necessária para o ótimo funcionamento

da multidivisional era a criação de um quadro de apoio aos altos executivos, também desvin-

culado de atividades rotineiras das divisões, com as funções de auditoria e consultoria. Sua

responsabilidade principal seria averiguar os resultados obtidos pelas divisões e, em caso de

mau desempenho, oferecer aconselhamento e assessoria na reformulação de atividades e pro-

cessos. Esta última atividade deveria ser feita somente como força-tarefa para evitar excessivo

envolvimento desta equipe com atividades operacionais das divisões.

Os benefícios desta equipe seriam a homogeneização das boas práticas entre as divisões

da forma M, trazendo eficiência global, e o aumento do controle dos executivos-chefe sobre as

divisões, evitando comportamentos oportunistas e desperdícios de recursos.

O conceito que o mercado de capitais seja um eficiente coibidor de oportunismos e des-

perdícios, aliás, foi fortemente criticado neste livro. A idéia de investidores que tomam o con-

trole da firma ao encontrarem deficiências internas para incorporarem os ganhos posteriores



21

perde credibilidade ao se analisarem algumas restrições um pouco mais realistas.

Sendo as informações disponibilizadas ao mercado sobre o funcionamento interno da

firma limitadas, também o será a visão dos investidores. O custo de se descobrir, processar e

avaliar estas informações é alto, dependendo frequentemente de auditorias externas e permissões

judiciais. Mesmo com todas as informações prontamente disponíveis, ainda há de se considerar a

falta de conhecimento específico dos investidores sobre a linha de produto na qual a firma atua,

seus limites no processamento de informações e a dificuldade em se relacionar causa e efeito

(quedas no desempenho podem ser mascaradas por dificuldades na economia, sazonalidades ou

aumento na competição).

Sob tais condições, o controle que o mercado de capitais pode exercer só chega às vias

de fato quando os maus resultados da firma ou o mau comportamento dos executivos são óbvios

ou grandes demais para serem ignorados ou mascarados.

Mais uma vez a estrutura da forma M é apontada como solução, pois ela tem condições

de atuar como um mercado de capitais em miniatura, porém com mais eficiência na distribuição

de recursos e controle interno. As divisões competem entre si pelos recursos financeiros, que

são alocados pelo controle central com base nos retornos previstos para cada uma delas. Os

executivos-chefe têm poder para substituir gerentes com mau desempenho e sua equipe de apoio

tem acesso a todas as informações da firma para executar tarefas de auditoria e análise. Por

serem todos parte da mesma organização, o acesso às informações é mais completo, rápido e

de menor custo, enquanto auditorias regulares têm melhores chances de identificar relações de

causa e efeito.

2.2.1 DIVISIONALIZAÇÃO ÓTIMA

Apenas ter sua estrutura divisionalizada não garante a qualquer firma o status de forma

M, ou mesmo que sua organização será mais eficiente. Abaixo estão alguns itens que Williamson

considerou essenciais para se obter a “divisionalização ótima”:

• Separação entre atividades estratégicas e operacionais: a primeira fica a cargo dos executivos-

chefe, a segunda com os gerentes das divisões.

• A equipe de apoio, responsável pela auditoria e consultoria interna, também não deve se

envolver com assuntos operacionais.

• Identificação das atividades econômicas separáveis dentro da firma.
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• Condição quase autônoma das divisões operacionais.

• Monitoração do desempenho.

• Políticas de incentivo.

• Alocação de fluxos de caixa para os usos de maior retorno.

• Execução de planejamento estratégico.

É importante ressaltar que o estado de “ótima” compara uma empresa forma M com

outra de tamanho similar na forma U ou na forma de holding. Para Williamson, uma empresa

na forma M seria sempre mais eficiente que outra na forma U.

2.2.2 TIPOS DE DIVISIONALIZAÇÃO

A fim de evitar que a importância da forma M fosse diminuída com uma excessiva clas-

sificação de empresas divisionalizadas neste tipo, Williamson criou as demais categorias a se

aplicarem nas firmas. A seguir apresenta-se um resumo destes tipos e suas principais caracterís-

ticas:

• Unitária (forma U): forma tradicional de organização das firmas, sem divisões opera-

cionais, e o mais adequado para empresas de pequeno a médio porte (ou médio porte

com muitas interconexões). Pode exibir pequenas divisionalizações, mas será considerada

como forma U se mais que um terço de seu valor vier de uma divisão apenas.

• Holding (forma H): divisionalizada, mas sem aparato de controle interno. A relação das

divisões com a matriz é geralmente de subsidiária.

• Multidivisional (forma M): divisionalizada, com separação entre operações e planeja-

mento. O aparato de controle interno é empregado sistematicamente. Pode ser subdividida

em dois tipos, uma versão com produtos diversificados e outra com produtos em comum,

com alguma diferenciação. O segundo requer maior controle.

• M-Transicional (forma M’): quando uma empresa está se ajustando à forma M. Algum

tempo é necessário para os processos de aprendizado e adaptação organizacional.

• M Corrompida (forma M̄ ): ocorre quando os executivos-chefe de uma empresa de forma

M mantêm-se envolvidos em assuntos operacionais.
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• Mista (forma X): composição das formas M, M̄ e U. Em teoria, empresas deste tipo não

deveriam durar muito, ocorrendo a migração para um dos tipos acima.

O maior problema de ordem prática, ao se aplicar esta categorização, é descobrir qual o

nível de controle e envolvimento que os executivos-chefe têm nas divisões, pois esta informação

costuma ser restrita a divulgação interna da firma, já que esta classificação não depende apenas

da estruturação formal das unidades, mas da forma efetiva em que estas são gerenciadas pela

firma. Cabe assinalar que em texto crítico posterior, Hoskisson (Hoskisson et al, 1993), ao dis-

cutir a forma M, destaca o que poderíamos chamar adicionalmente de Forma M Cooperativa,

onde a organização em divisões tem como uma das suas principais características positivas uma

postura intradivisional cooperativa.

2.3 COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO NA FORMA M

2.3.1 AS CRÍTICAS AO MODELO DE WILLIAMSON

Markets and Hierarchies foi publicado por Williamson em 1975, e The Visible Hand em

1977, por Chandler; ambos no auge do poder econômico das organizações da forma M, o que

parece ter influenciado a opinião destes acadêmicos sobre a real eficiência deste modelo e suas

limitações.

Hoskisson (Hoskisson et al, 1993), ao elaborar seu artigo sobre a estrutura multidivi-

sional em 1993, já acompanhou o declínio do tamanho das firmas que usavam a forma M,

e mostrou as deficiências do modelo com base teórica e empírica, criticando o trabalho de

Williamson, e identificando especialmente três problemas centrais: a premissa da falha do mer-

cado de capitais como força de ajuste da firma pode ser injustificada; a adoção da forma M não

impede comportamentos ineficientes por suas divisões; e possíveis efeitos colaterais danosos da

forma M não foram considerados.

O mercado de capitais, segundo Williamson, limitava sua influência nas firmas ao fan-

tasma da tomada de controle (por aquisição ou outro instrumento disponível). Pequenos ajustes

de desempenho não podiam ser efetuadas pelas poucas informações disponíveis sobre o fun-

cionamento da firma, e o mercado restringia-se a efetuar mudanças drásticas quando a situação

da firma já estava suficientemente deteriorada para ser percebida por agentes externos.

Para Hoskisson, entretanto, evoluções do mercado de capitais na década de 80 diminu-

íram os custos dos mecanismos de controle, ao mesmo tempo em que investidores institucio-

nais concentravam cotas de ações das grandes firmas, adquirindo posições de destaque como
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acionistas. Com isso, mostraram-se com força suficiente para promover mudanças sutis nas

empresas onde tinham participação relevante no controle acionário e obtiveram acesso a mais

informações e de melhor qualidade que aquelas divulgadas a público.

Outra posição que se mostrou pouco sustentável foi a crença no efeito moral da com-

petição interna por recursos sobre os gerentes das divisões. Williamson acreditou que os pro-

blemas de agência entre gerentes e executivos-chefe estariam resolvidos porque os recursos

seriam disputados com outros gerentes, o que forçaria um comportamento de alto esforço pelos

gerentes para evitar que os recursos de sua divisão fossem derivados para outra de melhor de-

sempenho. Gerentes, entretanto, tendem por objetivo final a buscar maior remuneração, status,

poder e garantias, e não maiores lucros para a companhia. Evidências empíricas mostram que

este comportamento leva as empresas a buscarem diversificações cada vez maiores, mesmo que

ineficientes.

Supondo os dois problemas acima inexistentes, restam ainda os efeitos colaterais que afe-

tam o desempenho das firmas de forma M quando excessivamente diversificadas. Em cenários

onde os executivos-chefe devem analisar os dados de muitas divisões, problemas de sobrecarga

de informação como os observados na forma U voltam a acontecer. Em resposta a este pro-

blema, a análise de desempenho das divisões passa a considerar apenas indicadores financeiros,

mais rápidos de se entender e comparar, mas que desprezam informações importantes.

A consequência desta gestão por indicadores financeiros é um comportamento que busca

o lucro de curto prazo e aversão ao risco pelos gerentes das divisões. Por exemplo, ao saber que

sua divisão será analisada pelo retorno do investimento (ROI), um gerente pode decidir por cortar

investimentos em pesquisas, melhorando seu desempenho em curto prazo mas comprometendo

a capacidade da firma de se manter competitiva no longo prazo. Analogamente, investimentos

de risco como pesquisa podem ser vistos pelo gerente como um risco a sua carreira, pois o

insucesso ao desenvolver um novo produto – um custo necessário em processos inovadores –

será avaliado como mau desempenho da divisão.

É possível coibir estes comportamentos orientados a curto prazo com inspeções mais

detalhadas da equipe de apoio dos altos executivos. Pela impossibilidade de se monitorar todas

as divisões simultaneamente, contudo, as atitudes dos gerentes podem passar despercebidas,

mostrando que a teoria de Williamson seria adequada para firmas moderadamente diversificadas,

onde os altos executivos e suas equipes de apoio tenham condições de avaliar metas operacionais

além de financeiras e fiscalizar as operações das divisões individualmente.

O artigo de Hoskisson resume o resultado de outros estudos feitos para testar os ar-
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gumentos de Williamson sobre a forma M. Em dois deles (Cable e Dirrheimer, 1983; Cable

e Yasuki, 1985) analisaram-se a presença e competitividade das formas M na Alemanha e no

Japão, concluindo-se que elas não apresentam desempenho superior que as demais. Os estudos

apontam para a estrutura de governança do mercado de capitais como o motivador desta falha na

superioridade das formas M, pois nestes países os bancos têm um assento no Conselho de Ad-

ministração. O fato de pertencerem à firma, através do Conselho, reduz os problemas de fluxo

de informação e dá aos grandes investidores a oportunidade de fazer ajustes na empresa.

2.3.2 COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO

Firmas com integrações verticais, diversificações relacionadas e diversificações não rela-

cionadas têm necessidades organizacionais específicas. Nos dois primeiros modelos, assume-se

que as divisões da firma estejam firmemente conectadas, exibindo interdependências que difi-

cultam a separação dos seus resultados.

Embora nos três tipos acima seja recomendada a forma M, nas duas primeiras são ne-

cessárias a centralização de algumas atividades, como investimentos em benefício de mais de

uma divisão (como pesquisa), compartilhamento de recursos e investimentos complementares

entre divisões. Além desta centralização, é necessária uma coordenação entre divisões para se

permitir a transferência de habilidades e o fluxo de comunicação lateral.

Estes dois fatores – centralização de atividades e coordenação entre divisões – são sufi-

cientes para que a estrutura seja classificada por Williamson como forma M̄ (M Corrompida)

por haver envolvimento da estrutura central com questões operacionais e por não ser estimulada

a competição entre as unidades.

Organizações na forma M “pura” devem ter divisões independentes entre si competindo

pelos recursos da firma, e portanto para elas são um modelo estritamente competitivo. En-

quanto a forma M cooperativa beneficia-se de economias de escopo (empresas diversificadas

relacionadas) e ganhos de produtividade (empresas com integrações verticais), a forma M com-

petitiva (empresas diversificadas não relacionadas) beneficia-se da existência de um mercado

de capitais interno. A impraticabilidade de se fomentar concomitantemente a cooperação e a

competição entre as divisões torna os dois modelos mutuamente exclusivos.
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2.4 ECONOMIAS DE ESCOPO

As economias de escopo apontadas como vantagens da forma M cooperativa foram anali-

sadas por Teece (Teece, 1980), que utilizou a teoria dos custos de transação (Williamson, 1975)

para encontrar regras de eficiência que suportassem a existência de economias de escopo nas

firmas e como isso afetaria seu portfólio e tamanho.

De acordo com Teece, a teoria de custos de transação de Williamson aplicadas a inte-

grações verticais poderiam ser reaplicadas a diversificações, sendo a única diferença entre elas o

tipo de transações sendo internalizadas pela firma: na verticalização internaliza-se o suprimento

de itens tangíveis em um processo produtivo, na diversificação internalizam-se o conhecimento

e outros insumos comuns a dois ou mais processos produtivos.

Na definição apresentada, “economias de escopo existem quando para todos os produtos

y1 e y2 o custo de produção conjunta é menor que o custo de produzir cada produto separada-

mente” (Teece, 1980). Esta economia pode fazer com que a firma torne-se multiproduto ou

agregue uma nova linha à sua produção, ou pode ser aproveitada por firmas distintas dividindo

ativos através de transações de mercado. A escolha de um ou outro caminho dependerá de quão

difícil será estabelecer e manter as transações de mercado, quando comparados a processos in-

ternos da firma, ou quão superior a governança da firma se mostrará, quando comparada às

transações do mercado.

Duas classes de elementos são identificadas onde o mercado tende a falhar e em ordem

de se obter economia de escopo as empresas devem agregar produtos finais aos seus processos:

uma quando o insumo é o conhecimento produtivo e outro quando se trata de um ativo físico

indivisível.

Gerenciar a transmissão e compartilhamento de conhecimento é uma tarefa não-trivial

por uma série de fatores. O primeiro é como divulgar a informação, especialmente se ela for

proprietária, fruto de pesquisas internas da firma. Outro é o problema de revelação, resumido

no paradoxo fundamental da informação: “seu valor para um comprador não é conhecido até

que ele obtenha a informação, quando então ele a adquiriu sem custo”. Por fim, a informação

pode ser complexa demais para ser transmitida a uma pessoa só em um único evento, forçando

a criação de equipes para que a transferência seja satisfatoriamente concluída.

Ativos físicos, por outro lado, podem ser utilizados para prover economias de escopo

desde que sua função possa servir a mais de um processo produtivo. Em condições de mercado

ideais, os custos de transação para se compartilhar os recursos deste ativo seriam nulos – a
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firma detentora do ativo poderia alugá-lo em seu tempo ocioso a outra firma, por exemplo.

Em condições reais, entretanto, o ativo pode ser altamente especializado e o mercado para ele,

restrito, garantindo a uma parte excessiva influência e desestimulando a transação.

2.5 NOVAS TEORIAS: A FIRMA EVOLUTIVA E A FIRMA INOVADORA

Tanto para Chandler quanto Williamson a forma M era o último passo das firmas em

direção à eficiência gerencial. Williamson chegou a atribuir o bom desempenho das formas U à

“sorte”, embora admitisse (não sem alguma descrença) que um modelo melhor que a forma M

pudesse surgir de outras inovações gerenciais.

Com o passar do tempo, as grandes empresas de forma M começaram a perder espaço

no mercado e poder econômico, como já mencionado em Hoskisson (Hoskisson et al, 1993).

Muitas vezes superadas por concorrentes menores e altamente especializadas, as multidivisio-

nais deixavam lenta e irreversivelmente o posto de firmas mais eficientes na geração de caixa

e retorno, deflagrando tanto as falhas nas teorias das décadas de 60 e 70 como a necessidade

de se construírem novas teorias, que explicassem não só a ascensão e apogeu deste modelo

organizacional, mas também os motivos de sua queda.

Duas correntes de destaque são a teoria evolucionária, apoiada nos trabalhos de Nelson

e Winter (Nelson e Winter, 1982) e cujos fundamentos são sintetizados por Cohendet (Cohen-

det et al, 1998), e a firma inovadora, formulada por Lazonick (Lazonick, 2010). A primeira,

analogamente à evolução de organismos vivos, situa a firma em um contexto econômico e social

(o ambiente) onde suas respostas adaptativas às mudanças do meio (evolução) serão o fator de-

terminante de sua sobrevivência e crescimento. A segunda, mais recente e que pode ser pensada

como uma extensão da primeira, baseia-se no princípio de que a inovação é o principal gerador

de desenvolvimento econômico, portanto o crescimento das firmas está sujeito às respostas cria-

tivas (inovadoras) que elas darão às condições do mercado para criar valor e destacar-se sobre

seus concorrentes.

2.5.1 A FIRMA EVOLUTIVA

A perspectiva evolucionária vê a firma como um processador de informações e conheci-

mento. Ao receber sinais do ambiente, a firma processa as informações recebidas para identificar

uma reação ótima; ao acumular experiências, a firma constrói, seleciona, usa e desenvolve seu

conhecimento. A principal função da firma é promover a coordenação entre ações individuais
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de suas partes, para o que ela se apoia em três mecanismos centrais:

Cognitivos: responsáveis pelo desenvolvimento de uma base de conhecimento coletivo, aquisição

e trocas de informações internas e externas.

Incentivos: responsáveis por prover uma estrutura de compensações, incluindo sua monitoração

e o controle inerentes.

Coordenação: reúne ações individuais, processos de aprendizado locais e descentralizados.

Lamoreaux (Lamoreaux et al, 2002) tenta recontar a história da evolução das firmas e

negócios nos Estados Unidos através do olhar evolutivo, encaixando os modelos de sucesso

na conjuntura de sua época, buscando explicar como estas peças se encaixam em um contexto

histórico, social e tecnológico mais amplo. Esta abordagem rompe com o modelo teleológico

usado por Chandler e Williamson, que viam a forma organizacional de maior sucesso de sua

época como exemplo de eficiência máxima a ser explicada e estudada. Em outras palavras,

o esforço acadêmico atual concentra-se mais em identificar os motivos que levaram a firma a

ocupar uma posição de destaque do que provar por que seu modelo organizacional é superior a

todos os demais.

Neste artigo, a criação das firmas chandlerianas é vista como uma adaptação aos pro-

blemas da produção em larga escala e de produtos diversificados. Em primeiro lugar, as firmas

partiram para integrações verticais porque o mercado não era suficiente para suprir a tempo

e com qualidade sua demanda de matérias-primas e porque os distribuidores (atacadistas) evi-

tavam fazer investimentos para dar suporte a um produto ou marca em específico. Estas deficiên-

cias fizeram as firmas crescerem e se tornarem as formas U, alcançando economias de escala.

Posteriormente estas firmas diversificaram suas atividades, almejando economias de escopo, e

evoluíram para a forma M.

Ao fim da década de 60 e início de 70, as aquisições se tornaram tão comuns e fre-

quentes que as motivações racionais para sua execução passaram a ocupar o segundo plano. Os

executivos-chefe passaram a comprar empresas cujos negócios não tinham qualquer relação com

os seus, apenas para obter as vantagens do mercado de capitais interno. A quantidade de divisões

a se gerenciar causou um acúmulo de informações nos altos executivos que assemelhava-se ao

problema que enfrentavam as firmas de forma U no início do século XX. Sem condições de

avaliar profunda e detidamente os aspectos de cada empresa, o escritório central das empresas

de forma M passou a avaliar suas divisões em quesitos estritamente financeiros, o que levou à
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maximização dos resultados de curto prazo e perda de eficiência de longo prazo. Como evidên-

cia, o artigo relata que 60% das aquisições ocorridas entre 1970 e 1982 não relacionadas ao foco

das empresas compradoras haviam sido desfeitas em 1989.

As mudanças no ambiente também contribuíram para a perda de eficiência das grandes

corporações. Ao longo das décadas, mudanças nos gostos dos consumidores e na cadeia de

produção voltaram-se contra o tamanho das firmas M. Esta, por beneficiar-se das inovações tec-

nológicas para reduzir seus custos de transporte e comunicação, tornando mais barata a compra

de insumos de firmas especializadas que a produção interna. A comunicação, especialmente,

contribuiu para essa mudança quando integrações automatizadas e instantâneas entre firmas dis-

tintas geraram uma integração virtual entre fornecedores e compradores.

O gosto dos consumidores, de maior renda per capita e exigências que no início da

década, favorecia as empresas com maior capacidade adaptativa. As grandes multidivisio-

nais mostravam-se em plena desvantagem, com suas estruturas extensamente hierarquizadas

e equipamentos de produção de larga escala. Empresas menores e especializadas em nichos pas-

saram a participar de fatias de mercado cada vez maiores, marcando o fim da era da companhia

chandleriana.

A entrada de competidores internacionais nas décadas de 70 e 80 agravou este quadro,

com empresas estrangeiras produzindo itens de melhor qualidade, em menor tempo e com

menor custo. Um bom exemplo é a montadora de carros Toyota, que produzia veículos mais

baratos, que apresentavam menos defeitos de fábrica e com menor consumo de combustível que

as grandes montadoras americanas.

2.5.2 A FIRMA INOVADORA

Outra corrente teórica tenta explicar a firma não como um organismo vivo evolutivo,

mas como uma organização que se desenvolve através da inovação. Sua capacidade de inovar

estaria diretamente ligada ao seu tamanho, poder de mercado, estrutura de custos e capacidade de

adaptação e sobrevivência. A perspectiva de Chandler é analisada Lazonick (Lazonick, 2010),

que observou suas implicações na teoria da firma inovadora.

O conceito de empresa dado por Lazonick trata-a como uma entidade que busca trans-

formar recursos em produtos ou serviços vendáveis para garantir a geração de receitas. Para que

essa transformação ocorra são necessárias três condições sociais:

Controle Estratégico: confere aos decisores poder para alocar os recursos produtivos da firma

para confrontar as incertezas tecnológicas, mercadológicas e competitivas. Para que a alo-
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cação seja eficiente, são pré-requisitos que os decisores tenham conhecimento e incentivos

(que evitem o oportunismo).

Integração Organizacional: definida pelo conjunto de relações que incentiva as pessoas a

aplicar suas habilidades e esforços na busca dos objetivos da companhia e pelo sistema

de compensações que motivam os funcionários a se envolverem em processos de apren-

dizado coletivo.

Compromisso Financeiro: o conjunto de relações que garante alocação de fundos até que as

inovações em desenvolvimento gerem retornos financeiros.

As divisões de trabalho dentro da firma definem sua base de habilidades. Nesta base

estabelecem-se as competências e vantagens competitivas da firma, e ela é limitada pelos requi-

sitos de aprendizagem (custo de transferência de conhecimento) e alternativas de emprego de

seus componentes. O controle estratégico deve estruturar esta base e ser capaz de mudá-la para

responder a desafios competitivos.

Segundo Lazonick, o controle estratégico importa mais para a busca pela inovação que a

forma de propriedade da firma, e a qualidade das integrações organizacionais determinará suas

capacidades inovadoras.

A análise de Chandler deu foco na função da firma na alocação de recursos da economia

e na relação entre estratégia e estrutura para o crescimento da firma. Para Lazonick, a firma

multidivisional mostrava retornos maiores que o normal enquanto ela foi uma inovação, com

integrações organizacionais superiores às demais e controle estratégico aprimorado. Conforme

a adoção da forma M foi se espalhando pelo mundo, outros países inovaram sobre seus funda-

mentos e tornaram-se mais competitivos, iniciando o declínio da forma M nos Estados Unidos.

Na década de 70, o Japão aperfeiçoou a corporação chandleriana com – principalmente

– melhores integrações organizacionais em indústrias de produção em massa, passando os EUA

na produção de eletrônicos, veículos, maquinaria, aço e chips de memória. Na década de 80,

o início da prática de recompra de ações das grandes companhias diminuiu seu compromisso

financeiro, pois esta realocação de recursos (destinando os lucros da companhia para a compra

de suas próprias ações) enfraqueceu as disponibilidades para investimentos em inovações.

Na década de 90 amadurecia um novo modelo de negócios baseado em firmas altamente

especializadas, sistemas abertos e cadeia de suprimentos global, contrários ao modelo multidi-

visional diversificado, com sistemas proprietários e integrações verticais. Na década seguinte,

Lazonick afirma que a corporação de Chandler já não mais existia.
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3 HISTÓRICO DAS FIRMAS

Como apontado por Lamoreaux (Lamoreaux et al, 2002), as escolhas estratégicas que

uma empresa tem à sua disposição1 em um dado momento na História depende tanto das de-

cisões que ela tomou no passado quanto das opções disponíveis no presente.

Dessa forma, este capítulo resume a história das principais empresas de telecomuni-

cações em operação no Brasil com o intuito de auxiliar no entendimento das escolhas recentes

de fusões, aquisições e diversificação de produtos oferecidos.

Buscando as origens de cada uma, oferece-se uma visão abrangente das decisões de

investimento, crescimento, expansão e diversificação que as empresas adotaram desde sua pri-

vatização ou fundação, conforme o caso.

3.1 EMBRATEL

Todas as informações históricas sobre a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

(Embratel) foram retiradas de seu Relatório Anual 2007 (Caetano, 2007), exceto onde indicado

o contrário.

A Embratel constituiu-se como empresa pública em 16 de setembro de 1965 e adquiriu

o controle acionário da Companhia Telefônica Brasileira (CTB) em 1966. Há mais de quarenta

anos a tecnologia de comutação era basicamente manual, e baseava-se na troca de conexões

elétricas em um painel por uma telefonista (ou operadora). Um exemplo pode ser visto na

Figura 3.1. Uma ligação de longa distância poderia levar, costumeiramente, algumas horas para

ser completada, dependendo de quantas centrais houvesse entre o chamador e o receptor.

1Esta característica é chamada de dependência de rota (em inglês, path-dependence). Conforme Martin e Sun-
ley (Martin e Sunley, 2006), “um processo ou sistema dependente de rota é aquele cujo resultado evolui como uma
consequência da própria história do processo ou do sistema”; Lamberg e Tikkanen (Lamberg e Tikkanen, 2006)
conceituam dependência de rota como as restrições no comportamento futuro de uma firma devido a seus “investi-
mentos prévios e repertório de rotinas acumuladas”; de um ponto de vista evolucionário (Nelson e Winter, 1982),
“dependência de rota é uma condição necessária para acúmulo de recursos e sobrevivência”.
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Figura 3.1: Telefonistas da empresa Bell Telephone System em um painel de comutação manual.

Em 1969 a Embratel tornou-se responsável pelo controle e operação de todos os equipa-

mentos de telecomunicações interestaduais e internacionais do país, estado que se manteve até a

privatização em 1998.

Ainda em 1969 foi inaugurada a Estação Terrena de Comunicações de Tanguá, no Rio

de Janeiro, que permitiu a transmissão de sinais via satélite para todo o território nacional,

comprando capacidade dos satélites Intelsat (lançados por um consórcio de 11 países, do qual

o Brasil não fazia parte). No mesmo ano foi inaugurada a Discagem Direta a Distância (DDD)

entre São Paulo e Porto Alegre, dispensando a intervenção da telefonista.

Em 1971 é inaugurada a primeira central internacional semiautomática do país, e em

1975 entra em operação a Discagem Direta Internacional (DDI).

Na década de 80 houve várias implantações de grande importância tecnológica: logo no

início da década, em 1980, entrou em operação o cabo submarino BRUS, ligando Brasil aos

Estados Unidos, e o serviço de comunicação de dados Transdata, interligando Rio de Janeiro,

São Paulo e Brasília, com circuitos comutados de baixa capacidade. Em 1984 foi ativado o

RENPAC, também para comunicação de dados, mas dessa vez com comutação de pacotes, uma

tecnologia precursora das atuais redes IP. Em meados da década foram lançados os satélites

brasileiros Brasilsat A1 e A2 (1985 e 1986, respectivamente).

Na década de 90 a novidade era a fibra ótica. Foram ativados o primeiro trecho de fibra

ótica nacional, ligando Rio a São Paulo, em 93; os cabos submarinos de fibra ótica Américas I,

entre Brasil e Estados Unidos, o Columbus II, ligando o Américas I a Europa e Ásia, e o Unisur,
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ligando os países da América do Sul, todos em 94. O segundo trecho de fibra terrestre entrou em

operação em 95, ligando Rio a Belo Horizonte. Em 97, a rede de fibras óticas já possuía 8.500

quilômetros de extensão e ligava as principais capitais do país.

Ao longo da década de 90 deu-se o surgimento e crescimento da Internet no Brasil. A

Embratel, como detentora do serviço de transporte de dados interestadual, internacional e via

satélite, despontou naturalmente como provedora líder.

Em 1998 ela foi privatizada na condição de concessionária de ligações de longa distância

nacional e internacional. A empresa vencedora do leilão foi a estadunidense MCI Telecommuni-

cations Corp. Junto com a vitória havia metas de qualidade e universalização que demandariam

fortes investimentos nos anos seguintes.

Em 2000 duas atividades da empresa são separadas da companhia principal, tornando-

se subsidiárias: os serviços de teleatendimento (call center) passam a ser prestados pela Brasil

Center (subsidiária integral), enquanto a unidade de satélites é agrupada sob o nome de Star One

(controlada em conjunto com a GE Satellite Holdings, LLC, que detém 20% de suas ações).

Este ano também marcou o chamado “estouro da bolha de telecomunicações”, quando o

valor de mercado de empresas de tecnologia e Internet do mundo todo foi fortemente reduzido,

em um movimento de correção dos valores inflados pela euforia dos anos anteriores. A MCI

foi uma das empresas atingidas, sofrendo com a forte desvalorização e perda de receita. Nos

anos seguintes seu CEO foi acusado de desvio de verbas e alteração nos resultados divulgados

em seus balanços. Estima-se que, no fim de 2003, os ativos da companhia estariam inflados em

volta de US$ 11 bilhões (Pulliam e Solomon, 2002).

Enquanto isso, no Brasil, a Embratel lançava serviços de telefonia fixa com o nome de

Livre, em 2002, competindo diretamente com Telefônica, Telemar e Brasil Telecom (BrT). Em

2003 ela reforçou sua atuação na telefonia fixa local com a compra da Vésper, empresa criada em

1998 para atuar como competidora da Telemar e da Telefônica SP nas suas áreas de concessão.

E, nesse ano, estima-se que seu backbone de Internet era maior que sete vezes a soma de todos

os outros provedores atuantes no Brasil, com 3 Gbps.

Em 2004 a Embratel estava em séria crise financeira, com dívida superior a R$ 4,1 bilhõ-

es, dificuldades de liquidez, queda de receita e perda de mercado nas ligações de longa distância

nacional e internacional, quando foi vendida para a companhia mexicana Teléfonos de México

(Telmex).

O ano de 2005 foi marcado por mais aquisições e parcerias. A Embratel, com aporte de

R$ 2,6 bilhões da Telmex, passa a ter participação minoritária na empresa de TV a cabo NET
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Serviços de Comunicação S.A. (NET) e compra as empresas Telmex do Brasil (que possuía uma

rede própria na região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro) e PrimeSys (gerenciadora

de redes privadas, principalmente em condomínios empresariais).

A compra de participação na NET possibilitou à Embratel lançar um serviço conjunto de

TV por assinatura, conexão banda larga à Internet e telefonia fixa, conhecido no mercado como

triple play. O serviço, lançado com o nome comercial de NET Fone em março de 2006, atingiu

no fim do ano a marca de 182 mil assinantes. O Livre, no mesmo ano, tinha 940 mil usuários.

Em maio de 2006 a Telmex tentou fechar o capital da Embratel ao fazer oferta pública de

compra de ações. A oferta foi bem sucedida, e a Telmex passou a deter 96,4% do capital social

e 98,0% das ações ordinárias da Embratel Participações S.A., holding que controla a Embratel.

A Anatel, entretanto, determinou, em abril de 2008, que a Embratel deveria continuar como

companhia aberta.

A Embratel, através de sua subsidiária Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA, en-

trou no mercado de DTH (televisão por assinatura via satélite) ao conseguir a autorização da

Anatel em junho de 2008 para prestação deste serviço (Anatel, 2008), entrando em operação

sob o nome comercial de Via Embratel. Os dois maiores motivos para a entrada neste setor

foram o fato de já possuir satélites próprios, através da sua subsidiária Star One, e conhecimento

do mercado, através da parceria com a NET.

Em junho de 2010 o dono do Grupo Carso, Carlos Slim, anunciou mudanças em suas

controladas, América Móvil e Telmex (Jelmayer, 2010). A primeira, operadora de telefo-

nia móvel em vários países da América Latina, passaria a controlar também a segunda, cujas

operações baseiam-se em serviços de telefonia e comunicação de dados por rede fixa. Em

agosto a Embratel fez uma oferta pública pelas ações preferenciais remanescentes da NET

Serviços (Parra-Bernal e Barreto, 2010), enquanto a legislação impede a oferta pelas ações or-

dinárias.

Estes dois movimentos são de grande importância para o mercado brasileiro, pois a

América Móvil é dona da operadora de telefonia móvel Claro, a segunda maior em partici-

pação de mercado, enquanto a Telmex controla a Embratel. Um controle único permitirá que os

serviços de telefonia móvel sejam incorporados aos pacotes de serviços existentes, oferecendo

preços ainda mais competitivos. A oferta pela NET mostra intenção de unificar a operação das

empresas e formar um grupo de serviços convergentes.
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3.2 NET

As informações sobre o histórico da empresa NET Serviços de Comunicação S.A. (NET)

têm como fontes principais sua página institucional na Internet (NET, 2010c) e seu portal de

relacionamento com investidores (NET, 2010d), exceto onde indicado o contrário.

A NET iniciou suas operações em 1991 através da compra de algumas operadoras e

licenças em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o nome Multicanal Participações S.A. e

cerca de 100 assinantes.

A estratégia de crescimento da Multicanal baseia-se fortemente em aquisições de concor-

rentes de menor porte. Em 1992 e 1993 comprou mais sete operadoras ou licenças de operação,

sendo 6 em São Paulo e uma em Goiás. O crescimento exigiu a entrada de novos sócios como

forma de captação de recursos e profissionalização da gestão. Em 1993 a Globo Comunicações

e Participações entrou no bloco societário de controle.

Em 1997 adquire as empresas NET Belo Horizonte, NET Anápolis e NET Piracicaba e

aumenta sua participação na NET Rio. Em 1998 muda sua razão social para Globo Cabo S.A.

Em 2000 a Globo Cabo compra a Vicom, empresa que detinha e operava mais de 3

mil estações terrenas de comunicação satelital no Brasil. No mesmo ano, adquire a NET Sul,

segunda maior operadora de TV a cabo do país, com 374 mil assinantes.

Em 2002, em uma estratégia de reposicionamento de marca, muda seu nome para NET

Serviços de Comunicação S.A. Em dezembro do mesmo ano o pagamento de dívidas em aberto

foi paralisado, pois o crescimento por compras teve como consequência problemas de liqui-

dez e solvência. O endividamento suplantava a capacidade de geração de caixa da empresa,

obrigando-a a realizar uma reestruturação que só foi concluída em 2005.

Em 2004 vende sua participação na Vicom e inicia uma reestruturação financeira, fina-

lizada em 2005 com a entrada da Telmex. Neste ano fundou-se a GB Participações, Sociedade

de Propósito Específico formada por Globo Comunicações e Participações (Globopar, 51%) e

Telmex do Brasil (49%), que detém 51% das ações ordinárias da NET. A Telmex do Brasil, por

sua vez, foi incorporada pela Embratel, que possuía outros 2,1%; a Embratel Participações, mais

35,8% (NET, 2010b).

Os percentuais de controle foram definidos de modo que mais de 50% das ações or-

dinárias permanecessem em posse de uma empresa de capital brasileiro, de acordo com a legis-

lação vigente. Há na sociedade, entretanto, uma cláusula que prevê a venda da parte da Globo à

Embratel em caso de mudança na legislação.
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Além dos serviços de TV por assinatura e conexão à Internet (comercializado com o

nome de NET Vírtua), a NET passou a oferecer em 2006 o serviço de telefonia fixa local em

parceria com a Embratel, com o nome comercial de NET Fone. Dessa forma, voz, vídeo e dados

trafegam sob a mesma infraestrutura, em um pacote conhecido no mercado internacional como

triple play.

Em 2007 a NET comprou a Vivax, que tinha 328 mil assinantes de TV por Assinatura,

135 mil de Internet banda larga e concessão de operação em 34 cidades, quase todas no estado

de São Paulo. Em 2008 foi a vez da Big TV, com 111 mil assinantes de TV, 67 mil de Internet

banda larga e concessão em 12 cidades. Nesse ano, a NET contraiu um empréstimo com o

Banco Inbursa para melhorar seus resultados financeiros. O Banco Inbursa pertence ao Grupo

Carso, que inclui, entre outras empresas, a Telmex e a América Móvil.

Em 2009 foi a vez da ESC90, que tinha 30 mil assinantes de TV e 24 mil de banda larga

em duas cidades, Vitória e Vila Velha (ES). Em agosto de 2010 encontrava-se em tramitação no

senado o Projeto de Lei 116/2010 (PLC 116/2010) (Sen, 2010) que elimina restrições à presença

de capital internacional no controle de empresas de TV a cabo e ao número de empresas por

cidade (Bornhausen, 2010). Este projeto de lei, se aprovado, possibilitará o controle total da

NET pela Embratel, além de abrir espaço para que outros concorrentes lancem serviços de TV

a cabo nas mesmas cidades onde a NET opera.

Atualmente a Net Serviços de Comunicação S.A. é uma operadora de TV por assinatura

com presença em 93 cidades, com 90 outorgas de TV a cabo (TVC) e 3 de TV por rádio micro-

ondas (MMDS).

3.3 CLARO

Os dados históricos da Claro S.A. (Claro) foram retirados principalmente das páginas

institucionais da próprio operadora (Claro, 2010) e de sua controladora, América Móvil (América

Móvil, 2010a). Informações complementares estão identificadas ao longo do texto.

A banda B foi uma faixa de frequências de telefonia celular leiloada pela Anatel em

1997 com o objetivo de permitir a operação de empresas concorrentes às operadoras estatais,

que seriam privatizadas em 1998. A Tabela 3.1 mostra as operadoras da banda B que foram

consolidadas para formar a Claro (Germer, 1999; Teleco, 2005). A definição das áreas será dada

na seção de Telefonia Celular do capítulo 4, sobre a Evolução do Setor.

Todas começaram com redes digitais de tecnologia TDMA, em oposição às redes analó-

gicas predominantes nas operadoras estatais.
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Área Estado(s) Operadora Controladora Início da
Operação

1 São Paulo
(capital)

BCP Bell South 1998

2 São Paulo (ex-
ceto capital)

Tess Telia 1998

3 RJ e ES ATL Korea Mobile 1998
5 PR e SC Albra Telecom Américas 2003
6 RS Telet (Claro Digital) Bell Canada 1998
7 AC, RO, MT,

MT, GO, TO,
DF

Americel Bell Canada 1997

9 BA e SE Stemar Telecom Américas 2003
10 PI, CE, RN,

PB, PE, AL
BSE Bell South 1998

Tabela 3.1: Operadoras da Banda B em 1998.

Em 2000 a Telmex, maior empresa de telefonia fixa do México, separou sua unidade

de negócios de telefonia móvel, batizando-a de América Móvil. Com ela ficaram as partes que

cabiam à Telmex na joint venture Telecom Américas, formada com Bell Canada e SBC. Em

2001 a Telecom Américas adquire participação na Tess e compra a ATL.

Em julho de 2002 a América Móvil comprou a parte de suas sócias na Telecom Américas,

tornando-se proprietária de Telet e Americel. Em outubro ela participa do leilão de frequências

das bandas D e E, comprando licenças nas áreas 5 e 9. Na área 5 ela criou a operadora Albra

(banda D) e, na 9, a Stemar (banda E).

Em maio de 2003 a Telecom Américas adquire a operação brasileira da Bell South,

tornando-se dona da BSE. Em novembro, adquire 100% da BCP. Em dezembro, inicia as o-

perações de Albra e Stemar. Durante esse ano, todas as suas controladas começam a implantar

a tecnologia GSM, de segunda geração, substituindo aos poucos a TDMA. Aproveitando a mu-

dança de tecnologia, passa a utilizar a marca única Claro em suas empresas. O nome Claro,

posteriormente, seria adotado em outros países da América Latina onde a América Móvil tem

presença.

Em setembro de 2004 adquire licenças da banda E na área 4 (estado de MG, exceto

triângulo mineiro), começando a operar no fim de 2005.

Em novembro de 2007 começou a operar a tecnologia 3G, que permite acesso à Internet

banda larga através da rede celular.
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3.4 OI

Os dados históricos da Tele Norte Leste Participações S.A. (referidas, ao longo do texto,

conjuntamente com suas subsidiárias e controladas, como Oi ou Grupo Oi) estão disponíveis em

seu portal de relação com investidores (Oi, 2010e) e em folhas de dados (Fact Sheets) divulgados

por ela desde 2008 (Oi, 2009, 2010d,c). Eventuais fontes alternativas serão citadas quando

conveniente. Apresentam-se, em paralelo, os dados históricos da Brasil Telecom S.A., de sua

criação à incorporação pela Oi.

A Telemar foi formada em 1998 pelo grupo vencedor da privatização das empresas

prestadoras de telefonia fixa da Região I, que englobava dezesseis estados: AM, AP, ES, MG,

PA, RJ, RR e os nove estados da região Nordeste. A Brasil Telecom (BrT) vem da privatiza-

ção das empresas de telefonia fixa da Região II, que compreendia AC, RN, TO e as regiões

Centro-Oeste e Sul. Tanto na região I quanto na II cada estado era atendido por uma operadora

distinta.

Em 2000 a Brasil Telecom fez a primeira aquisição do grupo, comprando da Telefónica

e Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), que operava no Rio Grande do Sul.

Neste ano a BrT consolidou as dez empresas controladas em uma empresa única e a Telemar

criou a Contax, empresa que trabalhava como central de atendimento (Call Center) tanto de sua

proprietária quanto de terceiros.

No ano seguinte foi a vez da Telemar fazer a unificação de suas 16 controladas, e ambas

as empresas lançarem serviço de conexão à Internet banda larga com tecnologia ADSL, que

utiliza os fios de cobre da rede do serviço telefônico para transmitir dados. A Telemar batizou

seu produto de Velox e a Brasil Telecom de BrTurbo. A BrT faz nova aquisição, comprando a

Vant Telecomunicações, empresa com rede própria dedicada ao segmento corporativo, da AES

(provedora de energia elétrica no estado de São Paulo).

Em 2002 Telemar e Brasil Telecom participaram do leilão de frequências das bandas D

e E de telefonia celular promovido pela Anatel com o intuito de lançar operadoras móveis em

suas respectivas regiões de atuação. A Tele Norte Leste, controladora da Telemar, conseguiu

seu objetivo ao comprar licenças para a Banda D em toda a região I e criando a Oi. A BrT

teve problemas devido ao fato de participar de seu bloco de controle a Telecom Itália, dona da

operadora móvel TIM, que já atuava no PR e SC e, neste mesmo leilão, adquiriu licenças para

RS, Centro-Oeste, AC e RN. Em acordo com acionistas, a Telecom Itália deixou o controle da

BrT, favorecendo a TIM, mas a BrT continuou impedida de lançar seu serviço móvel por haver



39

exigências não cumpridas no contrato de concessão de 1998.

No âmbito das aquisições, em 2002 a Brasil Telecom comprou a GlobeNet, que finalizara

em princípio de 2001 um anel de cabos submarinos ligando Brasil, Venezuela e Estados Unidos,

com redundância fechada pelo Oceano Atlântico. A Telemar adquiriu a Pegasus Telecom, que

possuía rede de dados própria e clientes corporativos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 2003 a BrT comprou a MetroRed e o iBest. A primeira era dona de rede de dados in-

terligando São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e alguns outros centros urbanos atendendo,

também, o mercado corporativo, enquanto a segunda destacava-se como provedor de conteúdo

para acesso à Internet. A Telemar adquiriu o controle da Oi da Tele Norte Leste (TNL).

Em 2004, a BrT comprou outro portal de conteúdo de Internet, o iG, e conseguiu fi-

nalmente lançar sua empresa de telefonia móvel, a BrT GSM. A Oi já contava com 8 milhões

de usuários e 27% de participação de mercado, com estratégia de promoções agressivas para

ligações entre aparelhos da Oi e da Telemar que aproveitava a sinergia e redução de custos

intrarrede. A BrT terminou o ano com pouco mais de 600 mil usuários.

Em 2005 a Oi detinha a maior participação de mercado da região I, com 29,4% e 11,6

milhões de usuários, enquanto a BrT contava com 8,6% e 2 milhões de usuários na região II. A

Telemar lançou seu provedor conteúdo para Internet, o Oi Internet.

A empresa de atendimento Contax é separada do grupo Telemar, tornando-se uma em-

presa negociada em bolsa independentemente.

A Oi entrou para o ramo de TV por assinatura com a compra, em 2006, da Way TV,

empresa de TV a cabo (TVC) que atendia as cidades de Belo Horizonte, Poços de Caldas,

Uberlândia e Barbacena. A controladora anterior da Way TV, Infovias, a ofereceu em leilão

na Bovespa. A TNL PCS, do Grupo Telemar, foi a única participante. Foi lançado também

o serviço Oi Paggo, que permite a utilização do aparelho móvel como cartão de crédito, em

parceria com a Paggo Empreendimentos.

Em 2007 a Telemar assumiu uma postura de empresa única e renomeou todos os produtos

e empresas da companhia para Oi: Oi Fixo, Oi Móvel, Oi Velox e adquiriu a Paggo Empreendi-

mentos. Usando sua marca única, lançou o pacote de serviços denominado Oi Conta Total, que

agrupava na mesma cobrança os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e acesso à Internet

(discada ou banda larga). Este pacote oferecia desconto sobre o total da soma dos serviços indi-

viduais como atrativo para oferecer novos serviços aos clientes existentes - crescendo a base de

assinantes de telefonia móvel e acesso à Internet através da grande capilaridade de sua rede fixa.

Em março de 2007 a Anatel indeferiu o pedido de anuência para a compra da Way TV,
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pois a Oi era também concessionária de telefonia fixa nas cidades de operação da TV. Em outu-

bro do mesmo ano, entretanto, a anuência foi aprovada sob alegação que a Oi havia sido a única

interessada no leilão. Para evitar concentração excessiva de mercado e concorrência desleal, a

compra foi aprovada com uma série de restrições (Teleco, 2010d). A Way TV passou então a se

chamar Oi TV.

A Brasil Telecom, em vez de comprar uma operadora de TV por assinatura, preferiu

lançar o IPTV, serviço de venda de vídeos sob demanda (video on demand - VOD) trafegados

em sua rede de Internet.

No segmento de telefonia móvel, a Oi adquiriu mais licenças para estender sua cobertura,

oferecer serviços 3G e atuar no estado de SP (interior e capital). Anunciou também a compra da

Amazônia Celular.

Em abril de 2008 a Oi fez uma oferta de compra para a Brasil Telecom, embora a legisla-

ção vigente proibisse que um mesmo acionista detivesse controle de mais de uma concessionária

das regiões definidas no Plano Geral de Outorgas, publicado na privatização. Para demonstrar

sua vontade em levar o negócio a cabo, ofereceu multa compensatória de R$ 490 milhões à BrT,

caso a aprovação da Anatel não fosse concedida até 19 de dezembro. A Anatel emitiu anuência

prévia à operação em 18 de dezembro, publicando o ato 7828 no dia 19. Entre as exigências

para aprovação estavam a doação de equipamentos e serviços para fins de segurança nacional,

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e manutenção dos postos de trabalho até 25 de

abril de 2011.

Na telefonia móvel, iniciou sua operação em São Paulo, assumiu o controle da Amazônia

Celular e lançou os serviços 3G na região I. A BrT GSM também iniciou os serviços 3G em

2008.

Em novembro de 2008 a TNL PCS S.A. adquiriu também autorização de DTH para todo

o território nacional (ANATEL, 2008).

Em janeiro de 2009 o controle de BrT foi transferido para a Oi. Com essa manobra, a

Oi passou a ter presença nacional em telefonia celular (incluindo serviços 3G, lançados em São

Paulo neste ano), e presença nas regiões I e II (que constituem todo o Brasil, exceto o estado de

SP) com telefonia fixa e acesso à Internet banda larga fixa.

Em julho de 2010 a Oi assinou um termo de compromisso com a Portugal Telecom,

egressa de uma sociedade com a Telefónica na qual mantinha 50% da empresa que controlava a

operadora Vivo. Pelo acordo, a Portugal Telecom terá direito a comprar participações acionárias

na Telemar Participações (Tmar) e duas de suas controladoras, a AG Telecom e a LaFonte Tele-
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com. Com isso, ela terá 22,38% de participação direta e indireta na Tmar.

3.5 TELEFÔNICA SP

Os dados apresentados a seguir sobre a Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telefônica

SP, ou Telesp) foram extraídos de seu relatório anual apresentado aos acionistas (TELESP, 2009)

e do informativo trimestral de junho de 2010 (TEL, 2010).

Na privatização do Sistema Telebrás, a Telefónica de Espanha foi a vencedora no lance

para a Região III, que consistia na maior parte do estado de São Paulo (TelespPar e Compa-

nhia de Telecomunicações da Borda do Campo - CTBC Borda), excetuando-se Ribeirão Preto

(atendido pela Companhia de Telecomunicações de Ribeirão Preto - Ceterp) e algumas cidades

próximas à divisa com Minas Gerais, como Franca e Guaíra (atendida pela Companhia de Tele-

comunicações do Brasil Central, CTBC Telecom). Ceterp e CTBC Telecom não pertenciam

à Telebrás, permanecendo como companhias privadas. Em 2008, o total de linhas ativadas na

região de São Paulo operada pela CTBC Telecom correspondia a 1,5% das linhas e 2,2% da

população do estado.

Em abril de 1999 a Assist Telefônica (subsidiária da Telefônica, e posteriormente reno-

meada para A. Telecom) iniciou a venda de aparelhos e outros equipamentos telefônicos. Em

novembro a TelespPar foi reestruturada e passou a se chamar Telecomunicações de São Paulo

S.A. (Telesp), atuando sob o nome de Telefônica. Em dezembro a Telefônica comprou a Ceterp.

A oferta de conexão banda larga à Internet através de linhas telefônicas com tecnologia

ADSL também se iniciou em 1999, com o nome comercial de Speedy.

Em 2000 houve a incorporação da Ceterp e a criação de uma empresa subsidiária dedi-

cada ao atendimento de clientes corporativos, a Telefônica Empresas.

A Telefônica Empresas foi cindida da companhia principal e tornou-se uma entidade

independente em 2001, sendo renomeada para Telefônica Data Brasil. Neste ano entrou em ope-

ração o cabo submarino SAM 1, da empresa Emergia (posteriormente renomeada para TIWS),

também controlada pela Telefónica de Espanha. Este cabo circunda as três Américas através

dos oceanos Atlântico e Pacífico, funcionando em topologia de anel, que garante redundância

em caso de rompimento ou falha em uma parte do sistema. Todo o tráfego internacional da

Telefônica é transmitido pelo SAM 1.

Em 2002 a Telefônica conseguiu autorização da Anatel para oferecer ligações de longa

distância nacional e internacional em todo o Brasil, iniciando sua operação no mesmo ano.

Lançou também o serviço I-Telefônica, provendo acesso grátis à Internet discada.
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Em 2003 a Telefônica conseguiu autorização para prestar Serviços de Comunicações

Multimídia (SCM) em todo o território nacional, o que possibilitou que ela vendesse serviços de

transmissão de voz e dados dentro e fora de sua área de concessão de telefonia fixa. Conseguiu

também autorização para oferecer telefonia fixa fora de sua região de concessão, atendendo a

algumas cidades do ES, PR, RJ, RS, SC e SE.

Em 2004 a Telefônica adquiriu controle indireto da Atrium Telecom, empresa especiali-

zada em prover e gerenciar serviços de telecomunicações a edifícios e condomínios corporativos,

e expandiu sua área de atuação em telefonia local nos estados do AC, AP, MA, PA, RO, RR e

TO.

Em 2005 a telefonia fixa da Telefônica chegou às capitais de AM, BA, CE, MS, MT e

PE. Em 2006, entraram na rede Telefônica o Distrito Federal e Goiânia.

A licença de SCM da Telefônica e o escopo de atuação da Telefônica Empresas (Tele-

fônica Data) permitiam sobreposições, o que levou a Telefônica a reestruturar suas atividades de

SCM e reincorporar a Telefônica Data, que ocorreu em julho 2006.

Em 2006 a Telefônica entrou no ramo de TV por assinatura por duas frentes distintas ao

associar-se à DTH Interactive, que fornecia serviços de TV por satélite, e ao Grupo Abril, dono

da TVA Sistema de Televisão S.A. (TVA), segunda maior operadora de TV por Assinatura do

Brasil. A associação ao Grupo Abril, na verdade, traduzia-se como a compra das operações de

TV por assinatura via rádio e conexão à Internet Banda Larga (Ajato) da TVA, além de parte das

empresas de TV a cabo controladas pelo Grupo Abril. Por se tratar de empresas de TV a cabo

em na região onde a Telefônica era concessionária, houve impedimentos por parte da Anatel

semelhantes aos apresentados à Oi na compra da Way TV.

Em março de 2007 a Anatel concedeu à A. Telecom S.A. (subsidiária integral da Tele-

fônica SP) licença para operar TV por assinatura via satélite em todo o Brasil, comercializada

como Telefônica TV Digital. O serviço entrou em operação em agosto (Anatel, 2007; Telefônica,

2010), inicialmente apenas no estado de São Paulo. Em outubro de 2007 a Anatel aprovou a as-

sociação entre a Telefônica SP e o grupo Abril.

Em fevereiro de 2008 a Telefônica lançou um projeto piloto no bairro de Jardins, na

cidade de São Paulo, que consistia em oferecer mais velocidade de acesso à Internet e serviços

diferenciados para clientes residenciais através do cabeamento de fibra ótica até o usuário final,

em topologia conhecida como FTTH (Fiber to the Home). Em julho, entretanto, o serviço de

acesso à Internet e transmissão de dados apresentou lentidão e indisponibilidade durante os dias

dois e três, afetando grande parte dos usuários do Speedy, órgãos públicos e pelo menos 3.500
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empresas. Em dezembro a conexão ADSL contava com 2,55 milhões de assinantes.

Em fevereiro de 2009 a Telefônica lançou um pacote de alto valor com Internet 30Mbps,

telefone e vídeo sob demanda (IPTV) sob o nome de xTreme. Durante o ano, entretanto, a

Telefônica passou por sérias dificuldades técnicas. Em fevereiro, um incêndio em um de seus

data centers em Barueri (SP) interrompeu o serviço de Internet e transmissão de dados para

clientes residenciais e corporativos. Panes generalizadas voltaram a afetar estes serviços, cau-

sando lentidão, dificuldade ou ausência de conexão em março (dia 6), abril (dos dias 6 a 11),

maio (dias 18 e 19) e julho (dias 2 e 29) (Lang, 2010).

O serviço de telefonia fixa também apresentou problemas de ausência de conexão de 9

de junho e 8 de setembro, neste último afetando inclusive serviços essenciais como a Polícia

Militar e Corpo de Bombeiros (Folha Online, 2009). Em resposta à sucessão de problemas, a

Anatel proibiu a venda do Speedy em 19 de junho, condicionando sua retomada à apresentação

e execução de um plano de melhorias na rede de Internet (Anatel, 2009). Em 26 de agosto a

comercialização do Speedy foi liberada. Em 18 de novembro a Telefônica concorda em realizar

um projeto social como compensação pela pane de junho de 2008 (Pavarin, 2009; IDeC, 2009).

O serviço Speedy terminou o ano com 2,63 milhões de assinantes.

Em novembro de 2009 a Telefônica obteve junto à Anatel anuência prévia para a compra

da GVT, empresa de telefonia fixa e conexão à Internet que operava nas principais capitais

das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A empresa, entretanto, acabou sendo comprada pela

francesa Vivendi.

Também é de grande interesse da Telefônica a aprovação do PLC 116/2010, pois pelas

regras atuais apenas uma empresa pode deter direitos de exploração de TV por assinatura a cabo

por cidade. Através da TVA, a Telefônica já tem pedidos de concessão na Anatel para 25 cidades

onde já existe TV a cabo (Possebon, 2010).

3.6 TVA

As informações a seguir têm como principal fonte a seção institucional de página da TVA

Sistema de Televisão S.A. (TVA) na Internet (TVA, 2010). Informações complementares estão

indicadas através de suas respectivas fontes.

A TVA, pertencente ao Grupo Abril de Comunicações, iniciou suas operações em 1991

com a transmissão de apenas 5 canais, sendo 2 em UHF e 3 via rádio (MMDS).

Em 1994 adotou novas tecnologias de transmissão, iniciando sua operação com TV a

cabo (TVC) e por satélite (TVA DIGISAT).
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Em 1999 lançou seu serviço de conexão banda larga à Internet, o Ajato, iniciando assim

uma plataforma multisserviços.

Em 2004 lançou a TVA Digital, primeira oferta no Brasil a utilizar tecnologia digital na

transmissão de TV por assinatura via cabo.

Em 2005 a empresa incluiu em seu pacote o serviço de telefonia com o TVA Voz Resi-

dencial, que utiliza-se da transmissão de voz sobre a rede IP (VoIP). Embora de escopo similar

e lançado antes que seu concorrente NET Fone, apresentou menor impacto nos resultados da

empresa.

A Telefônica entrou para o ramo com a compra, em 2006, da TVA, que detinha licenças

de TVC em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu e MMDS também em São Paulo,

além de Rio de Janeiro, Niterói, e Balneário Camboriú. O fato de ser a empresa concessionária

de telefonia local em São Paulo fez com que a Anatel exigisse que não houvesse controle soci-

etário ou acionário da Telefônica Espanha sobre a operação de TVC nesta cidade. Sob o ponto

de vista tecnológico, a novidade foi a transmissão de conteúdo em alta definição.

Em julho de 2007, quando a compra foi aprovada pela Anatel, a TVA contava com apro-

ximadamente 360 mil assinantes de TV paga (sendo 240 mil apenas na cidade de São Paulo) e

70 mil assinantes do Ajato, serviço de conexão à Internet Banda Larga.

Assim como a NET, a TVA oferece conexão banda larga à Internet e um pacote de

serviços de voz através da rede da Telefônica.

3.7 VIVO

A principal fonte de informações da sobre a formação da Vivo Participações S.A. (Vivo)

utilizada nesta seção é o portal de relações com investidores da companhia (Vivo, 2010b). Fontes

alternativas serão citadas quando conveniente.

A Vivo foi formada principalmente pelas operadoras de telefonia celular do antigo sis-

tema Telebrás.

A Portelcom Participações S.A., consórcio formado pela a Portugal Telecom (64,2%) e

pela Telefónica (35,8%), foi vencedora do leilão pela Telesp Celular Participações, que atendia

o estado de São Paulo (exceto Ribeirão Preto, atendido pela Ceterp, e algumas cidades na divisa

com MG, atendidas pela CTBC). A Telefónica Móviles, operação móvel da Telefónica de Es-

paña, foi a vencedora da Tele Leste Celular (que atendia Bahia e Sergipe), Tele Sudeste (Rio de

Janeiro e Espírito Santo) e Celular CRT (Rio Grande do Sul).

Em novembro de 2000 Telefónica e Portugal Telecom participaram de uma troca de
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ações. A Telefónica abriu mão de seus 35,8% na Portelcom em troca de 23% que a Portugal

Telecom possuía indiretamente na operadora de telefonia fixa Telefônica SP. Assim, a Tele-

fónica passou a deter controle total da Telefônica SP enquanto a Portugal Telecom tornou-se

controladora da Telesp Celular.

No mesmo mês, a Telesp Celular comprou a Ceterp, que provia telefonia celular em

Ribeirão Preto.

Em 2001 Telefónica e Portugal Telecom firmaram um acordo estratégico para criar uma

empresa que reuniria todo o controle de telefonia celular de ambas no Brasil. No mesmo ano,

a Telesp Celular adquiriu o controle da Global Telecom, operadora celular da banda B atuante

nos estados do Paraná e Santa Catarina, ao comprar 49% de suas ações ordinárias.

Em 2002, dando continuidade ao acordo, Telefónica e Portugal Telecom criaram a Brasil-

cel N.V., e transferiram todas as participações (diretas e indiretas) que detinham em companhias

de telefonia celular no Brasil para esta nova empresa, cujo controle era dividido por participação

acionária equânime.

No final de 2002, com aprovação da Anatel, a Telesp Celular adquiriu os 51% restantes

da Global Telecom.

Em abril de 2003 a Telesp Celular adquiriu 64% das ações ordinárias da Tele Centro

Oeste Celular (TCO), operadora da banda A (ex-Telebrás) atuante nos estados do Acre, Goiás,

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito Federal. A TCO foi a vencedora do

leilão pela Norte Brasil Telecom, operadora de banda B da região Norte (Amazônia, Amapá,

Maranhão, Pará e Roraima). Dessa forma, a Telesp Celular aumentou sua cobertura para toda a

região Norte e Centro Oeste.

A Anatel permitiu também em 2003 o lançamento de um código de seleção de prestadora

para que as operadoras de telefonia móvel do grupo terminassem chamadas de longa distância

através de sua rede. Essa permissão foi concedida pela antecipação e cumprimento das metas de

qualidade definidas na privatização.

Em 2004 as empresas do grupo começaram a ofertar serviços de conexão de dados 3G,

seguindo a linha de evolução tecnológica da plataforma existente.

Em 2005 foi aprovada a reestruturação societária que transformou a Telesp Celular par-

ticipações em Vivo Participações. Todas as outras empresas do grupo (Tele Leste, Tele Sudeste,

TCO e CRT) foram incorporadas e extintas, enquanto as empresas operacionais tornaram-se

subsidiárias integrais da Vivo.

Em 2006 a Vivo decidiu implantar uma rede celular GSM sobreposta à rede existente,
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acompanhando assim a decisão das demais operadoras em adotar a tecnologia europeia de trans-

missão celular (Vivo, 2006).

Em 2007 a Vivo conseguiu cobertura nacional ao comprar frequências para operação no

Nordeste e ao adquirir da Telpart Participações o controle da Telemig (em MG) e da Amazônia

Celular (com atuação em vários estados da região Norte). Por já possuir licenças na região Norte

(através da Norte Brasil Telecom, subsidiária da TCO) a Anatel exigiu que a Amazônia Celular

ficasse fora do negócio. Em posterior acordo, a Oi comprou a Amazônia Celular da Vivo, e a

Anatel autorizou a compra (Vivo, 2008).

Em julho de 2010, após uma série de investidas, a Telefónica comprou a parte da Portugal

Telecom na Brasilcel por 7,5 bilhões de euros (Por, 2010), tornando-se a única controladora da

Vivo.

3.8 TIM

As informações históricas referentes à companhia TIM Participações S.A., que com-

preendem TIM Celular S.A. e Intelig Telecomunicações LTDA, podem ser encontradas, em sua

maioria, na seção de Informações Corporativas de seu portal de Relações com Investidores (TIM,

2010b). Outras fontes serão citadas ao longo do texto.

A Telecom Itália Móbile (TIM) iniciou sua operação no Brasil no leilão das privatizações,

quando adquiriu a Tele Celular Sul (operadora do PR e SC), CTMR (que atendia Pelotas e mais

três cidades vizinhas no RS) e Tele Nordeste Celular (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco,

Piauí e Rio Grande do Norte). Todas eram operadoras da banda A.

Em 2000 a TIM comprou a Maxitel, operadora da banda B atuante na Bahia, Minas

Gerais e Sergipe (Teletime, 2000).

Em 2001 a TIM comprou licenças para operação nas regiões Centro Oeste e Norte, além

dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo a primeira

prestadora de telefonia móvel a atingir cobertura nacional.

As áreas atendidas pelo leilão de 2001 iniciam suas operações com tecnologia GSM em

2002. Neste mesmo ano, uma reestruturação transforma a CTMR e a Telesc (Santa Catarina)

em subsidiárias da Telepar (Paraná).

Em 2003 a TIM lança seu código de seleção de prestadora e a Telepar é renomeada para

TIM Sul.

Em 2004 a Telpe (Pernambuco), parte da Tele Nordeste, incorporou todas as outras ope-

radoras e foi renomeada para TIM Nordeste. A Tele Celular Sul passa a se chamar TIM Partici-
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pações.

Em 2005, a totalidade das ações da TIM Sul e TIM Nordeste passam a pertencer à TIM

Participações.

Em 2007 a TIM adquiriu licença para prestação de serviço de telefonia fixa em todo

o território nacional, usando para isso sua infraestrutura de telefonia móvel. No mesmo ano,

adquiriu novas frequências em leilão da Anatel para fornecimento de serviços de conexão de

dados 3G em todo o país.

No âmbito internacional, em outubro deste ano a Telco adquiriu 23,6% do capital votante

da Telecom Itália. A Telco é um consórcio formado, entre outros integrantes, pela Telefónica de

España (TIM, 2010a). Esta movimentação fez que a Anatel lançasse o Ato no 68.276/2007 a fim

de impedir que a Telefónica, já controladora da Vivo no Brasil, conseguisse através da Telecom

Itália o controle também da TIM, o que iria de encontro à regulamentação em vigor.

Em 2009 a TIM lançou dois planos de voz baseados no tráfego intrarrede, o Infinity e o

Liberty. O primeiro consiste em cobrar apenas o primeiro minuto de ligações para terminais da

rede TIM, enquanto o segundo cobra uma taxa mensal e isenta o usuário de pagar o minuto de

tais ligações. Como ambos os planos desconsideram a distância entre chamador e receptor, era

de se esperar que o tráfego interestadual de voz sofresse grande incremento.

Para suportar o tráfego das promoções Infinity e Liberty, a TIM fez oferta de compra

para a Intelig, operadora de telefonia fixa de longa distância criada para ser a competidora da

Embratel no período pós-privatização. O pedido foi analisado e deferido pela Anatel no mesmo

ano, sendo a compra concretizada em 2009. Além do suporte ao tráfego interestadual, a com-

pra da Intelig permitiu à TIM entrar no mercado corporativo com Internet banda larga e redes

privadas virtuais pela rede de fibra ótica e carteira de clientes existentes.

A Figura 3.2 mostra a composição acionária do grupo após a compra da Intelig (TIM,

2010d).
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Figura 3.2: Composição Acionária TIM Participações S.A.
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4 EVOLUÇÃO DO SETOR

Buscando uma compreensão maior sobre o ambiente no qual estão inseridas as empresas

de telecomunicações brasileiras, o presente capítulo mostra a evolução do setor no país dividido

em áreas de atuação, iniciando com a privatização e mostrando em que pontos a ação da agência

reguladora interferiu no desenrolar destes eventos.

A empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) foi fundada em 1972 como

empresa estatal e adquiriu, através de suas subsidiárias (chamadas coletivamente de Sistema

Telebrás), o controle ou a propriedade de quase todas as empresas prestadoras de telefonia,

tornando-se efetivamente monopolista na prestação deste serviço (TELESP, 2009).

Em 1998, o Sistema Telebrás foi reestruturado e dividido em novas companhias holding.

Suas ações foram a leilão, transferindo o controle da telefonia pública - tanto fixa quanto móvel

- para o setor privado. Concomitantemente, criou-se uma agência reguladora para supervisionar

a qualidade dos serviços prestados e zelar pela distribuição de recursos (como o espectro de

frequências para serviços sem fio). A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é o

órgão que regulamenta, fiscaliza e controla todos os serviços de telecomunicações prestados em

território nacional.

Este capítulo descreve a evolução dos principais produtos e serviços, de acordo com a

classificação da Anatel, e também do mercado brasileiro para este segmento.

4.1 TELEFONIA FIXA

O Serviço de Telefonia Fixo Comutado, como definido pela Anatel, é “o serviço de

telecomunicação realizado através da transmissão de voz e de outros sinais destinados à comu-

nicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia.” Categorizando-as

pela distância, este serviço inclui as chamadas telefônicas Local, de Longa Distância Nacional
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(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) (ANATEL, b).

À época da privatização do setor de telecomunicações do Brasil, em 1998, pela venda do

Sistema Telebrás, dividiu-se o território nacional em três macrorregiões, de acordo com o Plano

Geral de Outorgas da União (Figura 4.1) (ANATEL, a).

Figura 4.1: Mapa de Regiões do PGO.

Pelo PGO, cada região deveria ter uma empresa Concessionária, resultante da privatiza-

ção do sistema Telebrás, e pelo menos uma Autorizatária, o que evitaria o monopólio. A Tabela

4.1 mostra quem eram as concessionárias e autorizatárias de cada região.

Região Concessionária Autorizatária
I Telemar Vésper
II Brasil Telecom GVT
III Telefônica SP Vésper SP

Tabela 4.1: Concessionárias e Autorizatárias em 1998.

Cabe ressaltar duas exceções. Na região do Triângulo Mineiro e alguns outros municí-

pios do interior de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás a Companhia de

Telecomunicações do Brasil Central (CTBC), pertencente ao grupo Algar, entrou como Con-

cessionária, sendo a única a atuar nas três regiões (CTBC, 2010). Nas cidades de Londrina e

Tamarana (PR) manteve-se a Sercomtel, controlada pela Prefeitura de Londrina e pela Com-

panhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), sendo a única localidade onde os serviços de
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telefonia fixa continuaram sob controle do poder público (Sercomtel, 2010).

A Embratel, então recém-adquirida pela MCI Communications, tornou-se Concessionária

do serviço de LDN, tendo como espelho a Intelig Telecom. Posteriormente a Embratel foi com-

prada pela Telmex, enquanto Vésper e Vésper SP foram compradas pela Embratel, que passou

assim a ter concessão também para oferecer telefonia Local (Teleco, 2010b).

A partir de 2002 a Anatel suspendeu a restrição quanto ao número de empresas autoriza-

tárias com o objetivo de aumentar a concorrência. Atualmente qualquer empresa pode requerer

licença de prestação de serviços de telefonia fixa, atendendo desde uma única cidade (ou loca-

lidade) até todo o território nacional. A lista consolidada de prestadoras de STFC em julho de

2009 contava com 94 empresas (ANATEL, 2010), incluindo as concessionárias e autorizatárias

originais. Esta suspensão permitiu a tanto a entrada de pequenas empresas, de âmbito local,

quanto das prestadoras de telefonia móvel no mercado de telefonia fixa.

Em abril de 2008 a Telemar (já sob o nome comercial de Oi) anunciou publicamente a

intenção de compra da Brasil Telecom através de proposta de compra do seu controle acionário

(como descrito no Capítulo 3). Esta compra necessitou de uma mudança no cerne do PGO, que

não permitia a uma mesma empresa o controle ou a operação em mais de uma região. Após

consulta pública, a Anatel aprovou um novo PGO e, em dezembro do mesmo ano, autorizou a

compra através do ato 7.828 de 19/12/2008. Como contrapartida, a Oi teve que cumprir mais e-

xigências para o desenvolvimento das telecomunicações (especialmente telefonia fixa e Internet)

em sua área de operação.

A Tabela 4.2 (ANATEL, 2010a) mostra a quantidade de linhas de acesso fixo (incluindo

telefonia fixa residencial e empresarial) em serviço entre 2005 e 2008, divididas entre conces-

sionárias e autorizatárias.

2005 2006 2007 2008
Concessionárias 37.551 35.699 35.016 34.576

Autorizadas 2.293 3.101 4.384 6.5682
Total 39.844 38.800 39.400 41.145

Participação das autorizadas 5,8% 8,0% 11,1% 15,9%

Tabela 4.2: Acessos Fixos em Serviço (em milhares).

Pode-se perceber, pelo dado acima, que após dez anos da privatização a telefonia fixa

no Brasil encontra-se ainda bastante concentrada nas empresas cuja origem está nas estatais do

sistema Telebrás. Parte dessa concentração é devida à impossibilidade de empresas iniciantes,

com capital privado, competirem com a rede de comunicações das concessionárias, implantadas



52

pelo governo com dinheiro público e com uma extensa base de assinantes consolidada. O custo

de se duplicar a abrangência destas redes – seja pelas tecnologias sem fio, ou por cabos de cobre

e fibra ótica – impele as autorizatárias a concentrar seus investimentos nas localidades mais

rentáveis, tornando-as competidoras de nicho.

A Tabela 4.3 (ANATEL, 2010e) mostra este cenário de outra forma. Analisando a par-

ticipação percentual das operadoras nos acessos fixos em serviço chega-se à conclusão que as

empresas-espelho conquistaram uma parte ínfima do número de acessos, com apenas 6% do

total.

Participação PercentualEmpresa Janeiro/2008 Dezembro/2008 Junho/2009
Oi 35,85% 33,91% 33,06%

Telefônica 30,19% 28,38% 27,56%
BrT 20,13% 19,55% 19,26%

Embratel 7,20% 12,27% 13,82%
Outras 4,78% 3,69% 3,83%
GVT 1,85% 2,20% 2,46%

Tabela 4.3: Participação Percentual dos Acessos Fixos em Serviço.

A Tabela 4.4 (ANATEL, 2010d) mostra a participação de mercado das operadoras nos

minutos tarifados em ligações de Longa Distância Nacional, onde se percebe que a quantidade

de acessos não é o fator determinante para mensurar a participação de cada empresa no mercado

nacional. A líder em número de acessos, por exemplo, ocupa quarta colocação em quantidade de

minutos tarifados, indicando que sua rede tem menor ocupação e, consequentemente, menores

rentabilidade e receita média por usuário.

Participação PercentualEmpresa Janeiro/2008 Dezembro/2008 Junho/2009 Dezembro/2009
Telefônica 25,76% 27,46% 24,31% 17,09%
Embratel 24,34% 23,99% 27,02% 24,85%

BrT 18,07% 17,86% 17,19% 11,47%
Oi 19,86% 17,16% 16,83% 13,08%

TIM 5,57% 6,90% 4,95% 26,80%
Outras 4,38% 4,17% 7,12% 4,29%
GVT 2,01% 2,46% 2,58% 2,43%

Tabela 4.4: Participação de Mercado - Minutos Tarifados - LDN.

A TIM assumiu a liderança em minutos tarifados de longa distância nacional após o

lançamento das promoções Liberty e Infinity, em 2009 (TIM, 2010c). Tais promoções baseiam-

se em oferecer chamadas locais de longa distância intrarrede ilimitadas cobrando apenas uma
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mensalidade fixa (Plano Liberty) ou o primeiro minuto da ligação (Plano Infinity).

O fato da Telefônica destacar-se mostra que deve-se levar em conta também a densidade

demográfica e o PIB das áreas atendidas ao se avaliar o valor da rede, reforçando a hipótese que a

entrada de novos competidores se dará preferencialmente nas regiões de maior poder econômico.

Convém ressaltar que esta tabela não apresenta nenhum dado sobre a receita destas

empresas, embora tenha uma relação direta com ela. O valor da receita poderia ser estimado

caso fosse divulgada adicionalmente informação sobre o valor médio dos minutos trafegados,

mostrando a importância da região atendida sobre o modelo de gestão e estratégia da empresa.

A Tabela 4.5 (ANATEL, 2010c) permite a mesma análise sob a ótica do tráfego inter-

nacional. Neste cenário destaca-se a participação da Embratel, primeira a operar um cabo de

fibra ótica entre Brasil e Estados Unidos, e a única da tabela detentora de cabos submarinos

para Europa e Ásia. Telefônica e TIM, através de suas controladoras, têm acesso a cabos interli-

gando Brasil, América Central e EUA. A Oi, através da Brasil Telecom, usa os cabos do sistema

GlobeNet, adquirido em 2002, e que interliga as três Américas através do Atlântico (Palacios e

Espírito Santo, 2003).

Participação PercentualEmpresa Janeiro/2008 Dezembro/2008 Junho/2009
Embratel 55,50% 53,99% 56,67%

Telefônica 19,54% 22,21% 21,47%
Oi 9,99% 8,41% 8,74%

BrT 4,82% 4,47% 4,48%
TIM 4,49% 4,01% 4,17%

Outras 2,64% 3,50% 1,98%
Intelig 3,02% 3,43% 2,48%

Tabela 4.5: Participação de Mercado - Minutos Tarifados - LDI.

4.2 TELEFONIA CELULAR

Pela definição da Anatel, os serviços de telefonia móvel são compostos de Serviço Móvel

Pessoal (SMP), Serviço Móvel Especializado (SME) e Serviço Especial de Radiochamada (SER).

O SER consiste no serviço popularmente conhecido como Pager, enquanto o SME trata

da comunicação via rádio-despacho, em que apenas um usuário pode falar por vez, apertando

um botão específico do seu aparelho (também conhecido como PTT, ou Push-to-Talk). O SMP,

como definido pela Resolução 477 da Anatel (ANATEL, 2007), é “o serviço de telecomuni-

cações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis
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e de estações móveis para outras estações”. Neste trabalho, sempre que for feita referência à

telefonia móvel ou telefonia celular, será subentendido que se trata do SMP.

Em 1996 o Sistema Telebrás de Telefonia Celular foi dividido em 10 áreas, como mostrado

na Figura 4.2 (Cavalcanti, 2009), preparando-a para o leilão que privatizaria estas empresas em

1998. No ano anterior ao leilão o governo organizou a licitação das frequências da banda B em

todo o Brasil, permitindo a entrada da iniciativa privada na prestação de telefonia celular, até

então monopolizada pelo Estado. Houve exceções similares às da telefonia fixa, nas cidades ou

regiões cujo sistema de telefonia não pertencia à Telebrás: o Triângulo Mineiro, que continha

partes das áreas 2, 4 e 7, ficou com a CTBC Celular; as cidades de Londrina e Tamarana, dentro

da área 5, com a Sercomtel Celular; e Pelotas, na área 6, com a TIM Sul (Germer, 1999). As

demais áreas serão vistas com mais detalhes posteriormente.

Figura 4.2: Privatização do Sistema de Telefonia Celular.

Durante a década que se passou, uma série de processos de fusões, compras e parcerias

aconteceu, consolidando o cenário em quatro grandes empresas, Vivo, Claro, TIM e Oi, e três

empresas menores, CTBC Celular, Sercomtel Celular, e Aeiou. Em 2008 o leilão do espectro

de frequência restantes do SMP (frequências que poderiam ser usadas para prestação de SMP,

mas que foram deixadas de fora da privatização) permitiu que as quatro maiores empresas ex-

pandissem sua área de atuação a todo o Brasil, levando a competição a nível nacional. CTBC e
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Sercomtel atuam nas mesmas regiões que suas contrapartes de telefonia fixa, enquanto a Aeiou

tem atuação restrita à região metropolitana de São Paulo (código DDD 11) (ANATEL, 2009a).

A Tabela 4.6 mostra a quantidade de linhas telefônicas ativas por operadora em agosto

de 2009 e quanto isso representa no mercado brasileiro (ANATEL, 2009b, 2010b). O estudo

deste trabalho será dirigido principalmente para as quatro operadoras de maior expressão, visto

que a soma das demais é inferior a meio por cento do mercado existente.

Celulares Participação deOperadora (Milhares) Mercado (%)
Vivo 47.566 29,38
Claro 41.055 25,45
TIM 38.457 23,83
Oi 34.242 20,97

CTBC 493 0,31
Sercomtel 91 0,06

Aeiou 20 0,01

Tabela 4.6: Total de Linhas Ativas (mil) e Participação de Mercado Nacional (%).

As história das quatro primeiras colocadas está diretamente ligada a suas colocações.

Vivo e TIM são formadas basicamente por empresas do antigo sistema Telebrás, e após a priva-

tização encontravam-se em posição dominante em suas áreas de atendimento. A grande difer-

ença entre Vivo e TIM está na quantidade e qualidade das regiões que a primeira comprou, pois

a primeira conseguiu seis das dez áreas leiloadas, incluindo as quatro com maior densidade de

linhas ativas por habitante (Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).

Em 1997, um ano antes do leilão das privatizações, o governo abriu licitação para venda

de frequências da banda B, permitindo o início da concorrência na telefonia celular. As vence-

doras da licitação não puderam participar da privatização nas áreas em que houvessem ganho

frequências, garantindo assim que houvesse pelo menos duas empresas atuantes em cada área.

Em 1999, um ano após a privatização, portanto, a concentração de mercado nas opera-

doras oriundas do sistema Telebrás configurava um monopólio em praticamente todas as áreas,

exceto na área 1 (região metropolitana de São Paulo). Isso mostra que o modelo adotado pelo

governo, durante o início da privatização, foi ineficaz em promover a livre competição.

A Tabela 4.7 mostra a empresa vencedora do leilão de 1998 (Operadora), sua participação

de mercado em fevereiro de 1999 e a ganhadora da licitação de 1997 (Concorrente) agrupado de

acordo com as áreas de concessão (Germer, 1999; Teleco, 2005). Por motivo de clareza, foram

usados os nomes atuais das empresas, em vez das denominações utilizadas em 1999.

Telemig e Amazônia Celular, ambas controladas pela Telpart Participações, mantiveram
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Operadora Participação de ConcorrenteÁrea Estados (Banda A) Mercado (%) (Banda B)
SP (região

1 metropolitana) Vivo 55 Claro

2 SP (interior) Vivo 97 Claro
3 RJ e ES Vivo 79 Claro
4 MG Telemig 95 TIM
5 PR e SC TIM 99 Vivo
6 RS Vivo 100 Claro
7 Centro-Oeste Vivo 76 Claro
8 Amazônia Amazônia Celular 100 Vivo
9 BA e SE Vivo 73 TIM

10 Nordeste TIM 80 Claro

Tabela 4.7: Participação de Mercado após a Privatização (Agrupado por Áreas).

suas operações restritas à sua área de atuação inicial até serem compradas pela Vivo em 2007.

Como ela já tinha concessão para atendimento na região 8, a Anatel obrigou-a a se desfazer da

Amazônia Celular como condição para autorizar a compra. No mesmo ano a Vivo vendeu a

Amazônia Celular para a Oi, e tanto a Telemig quanto a Amazônia Celular foram incorporadas

à suas novas controladoras em 2008.

A Figura 4.3 mostra a evolução da participação de mercado das operadoras de telefonia

celular de 2003 a 2009 (ANATEL, 2010).

Figura 4.3: Participação de Mercado na Telefonia Móvel Nacional - 2003 a 2009.

Para o gráfico da Figura 4.3 cabem as seguintes explicações:
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• Dados coletados até agosto de 2009;

• A participação de mercado de Telemig e Amazônia Celular, a partir de 2008, passam a

integrar os números de suas compradoras;

• Brasil Telecom iniciou suas operações na telefonia móvel (BrT GSM) em setembro de

2004;

• A Oi começou a operar em junho de 2002 como a vertente de telefonia móvel da Telemar;

• A compra da Brasil Telecom pela Oi, em 2008, incluiu também a telefonia celular, e por

isso a participação de mercado da BrT GSM foi somada à da Oi em 2009;

• Por questões de clareza, foram omitidas as participações de CTBC, Sercomtel e Aeiou do

gráfico.

A Tabela 4.8 mostra os dados numéricos da Figura 4.3.

Participação Percentual
Telemig/Ano Vivo Claro TIM Oi Amazônia BrT GSM
Celular

2003 45,15 20,43 17,92 8,36 7,28 0
2004 40,46 20,75 20,73 10,36 6,15 0,92
2005 34,54 21,64 23,42 11,99 5,30 2,57
2006 29,08 23,90 25,45 13,09 4,65 3,38
2007 27,68 24,99 25,85 13,21 4,39 3,52
2008 29,84 25,71 24,17 16,19 0 3,72
2009 29,38 25,45 23,83 20,97 0 0

Tabela 4.8: Participação de Mercado na Telefonia Móvel Nacional - 2003 a 2009.

O fato de todas as concessionárias de telefonia fixa terem entrado na telefonia celular

merece um pouco mais de investigação.

A Telefónica da Espanha, ao vencer o leilão tanto da Região III do PGO quanto da Telesp

Celular (esta, em uma parceria com a Portugal Telecom), garantiu sua presença no estado de São

Paulo na telefonia fixa e celular. Oi e BrT, entretanto, decidiram entrar no mercado de telefonia

móvel quatro e seis anos, respectivamente, após vencerem o leilão para as regiões em que se

tornaram concessionárias.

Um dos motivos é a sinergia proporcionada pelo custo de interconexão. Quando o

usuário de uma operadora (seja de telefonia fixa ou móvel) chama o usuário de outra operadora
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(fixa ou móvel) há uma tarifa especial cobrada entre as operadoras chamada tarifa de inter-

conexão, que também é regulamentada pela Anatel. Uma concessionária de telefonia fixa, ao

incluir em seus produtos serviços de telefonia móvel, pode oferecer ao seu usuário final preços

menores que suas concorrentes para ligações entre telefones de sua rede. Corrobora este pen-

samento o fato de todas as concessionárias terem optado por entrar no SMP pela sua região de

atuação, para depois buscar outros mercados.

Outro fator relevante é o crescimento da receita operacional líquida advinda do STFC

e do SMP. A Figura 4.4 mostra esta receita de forma absoluta, e a Figura 4.5 seu crescimento

anual (Schettino, 2008). Vê-se que a receita total das prestadoras de SMP superou a das presta-

doras de STFC pouco mais de 10 anos após a primeira ligação entre terminais móveis ter sido

completada no Brasil, e o crescimento anual manteve-se consistentemente acima de 10% durante

todo o período.

Figura 4.4: Receita Operacional Líquida do STFC e do SMP.

Por fim, há de se considerar que o mercado de telefonia móvel ainda tinha espaço para

acomodar novos competidores. Segundo o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), usado pela Ana-

tel para avaliar a concentração do mercado, cenários com HHI menor que 1000 revelam com-

petição; entre 1000 e 1800, concentração moderada; acima de 1800, concentração intensa. A

Tabela 4.9 mostra a evolução do HHI para o Brasil entre 2000 e 2006 (ANATEL, 2007).

4.3 TV POR ASSINATURA

O termo TV por Assinatura engloba, no Brasil, quatro tecnologias de distribuição de

conteúdo audiovisual a uma base de usuários contratantes do serviço: TV a cabo, MMDS, DTH
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Figura 4.5: Crescimento Anual da Receita Operacional Líquida (STFC e SMP).

Ano HHI (Brasil)
2000 3317
2001 3391
2002 3213
2003 2900
2004 2643
2005 2388
2006 2269

Tabela 4.9: HHI para o Mercado de SMP no Brasil.

e TVA. A diferença básica está no meio utilizado por cada uma delas para transportar o sinal da

central de dados da operadora (headend) até o usuário final (Lucas, 2010).

A TVC (TV a cabo) utiliza-se de cabos coaxiais e fibra ótica para distribuir o sinal de

vídeo (Figura 4.6). No ponto de recepção do sinal o cabo coaxial é ligado em um aparelho

decodificador que, como o nome indica, tem a função de decodificar o sinal para ser exibido

pelo aparelho televisor. Além da transmissão do conteúdo de vídeo da central para o usuário,

o cabo também permite transmissão no sentido inverso, do usuário para a operadora, além de

tráfego de dados, usado para provisionamento do serviço de acesso à Internet.

O MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) é semelhante à TV a cabo,

com a diferença de utilizar antenas de micro-ondas para transporte do sinal em vez de cabos

(Figura 4.7), o que torna sua instalação menos complexa e dispendiosa. Também permite trans-

missão bidirecional e acesso à Internet. A antena, colocada geralmente no topo do edifício ou,

menos frequentemente, da residência do usuário final, é terminada em um cabo coaxial que faz

a distribuição do sinal dentro do edifício. O cabo, por sua vez, é conectado no decodificador, de

modo que o usuário raramente percebe a diferença entre os serviços de TV a cabo e MMDS.
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Figura 4.6: Topologia do sistema de TV a cabo.

Figura 4.7: Topologia do sistema MMDS.

O DTH (Direct to Home) é um sistema no qual o conteúdo é distribuído da operadora

diretamente para o usuário final através de uma conexão via satélite (Figura 4.8). Uma antena de

recepção individual, geralmente de 45 ou 60 cm de diâmetro, é colocada no imóvel, ligada a um

decodificador e então no televisor. Ao contrário dos modelos acima, não permite transmissão de

dados no sentido do usuário para a operadora, impossibilitando também o serviço de acesso à

Internet.

Tanto na TV a cabo quanto no MMDS o headend deve ficar próximo dos usuários finais,

devido à degradação sofrida pelo sinal ao atravessar grandes distâncias, seja pelo cabo ou pelo

ar. O DTH não está sujeito a esta limitação, pois toda sua área de cobertura é projetada para

receber o sinal com a mesma qualidade.

A TVA é um serviço especial de telecomunicações, que transmite conteúdo através de

apenas um canal UHF. Por ser de pouca importância econômica (participação de mercado infe-

rior a 0,5% (Lucas, 2010)), destoar dos demais em abrangência e conteúdo oferecido, o serviço
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Figura 4.8: Topologia do sistema DTH.

TVA não será abordado com mais detalhes neste trabalho. Portanto, daqui em diante, o termo

TVA será utilizado para identificar o grupo dos serviços de TV por assinatura mais comuns (TV

a cabo, MMDS e DTH).

Em 1988 foi assinado o Decreto n.o 95.444, que regulamentava o serviço de TV por

assinatura no Brasil (ANATEL, 1988). No ano seguinte o serviço foi iniciado de fato, ainda sob

o nome de Serviço de Distribuição de Sinais por Meios Físicos (DISTV). Em 1995 o Decreto

virou a Lei 8.977, conhecida como Lei do Cabo. Em 1994 foi regulamentado o MMDS e, em

1997, o DTH.

A Lei do Cabo apresenta diferenças significativas em relação ao MMDS e DTH. Entre

elas, as principais são (do Nascimento, 2007):

• as licenças de TV a Cabo possuem caráter local, limitadas a um município;

• a exploração do serviço é concedida somente a pessoa jurídica de direito privado que tenha

sede no Brasil;

• pelo menos 51% do capital social, com direito a voto, deve pertencer a brasileiros natos

ou naturalizados há mais de dez anos.

Ao se criarem restrições específicas ao serviço de TV por assinatura por cabo desrespeita-

se o princípio da neutralidade tecnológica, criando distorções que podem favorecer um grupo em

específico.

A Lei Geral das Telecomunicações de 1997, além de estabelecer as regras para a pri-

vatização do sistema Telebrás, regulamentou o serviço de TV por assinatura. Ela proibiu que
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empresas concessionárias de STFC local operassem TV a cabo nas suas respectivas áreas de

concessão, buscando evitar o monopólio na rede de acesso.

Ao contrário do STFC e SMP, o serviço de TV por assinatura não tem metas de univer-

salização definidas pela Anatel, o que contribui para que sua prestação seja restrita aos grandes

centros urbanos ou regiões de maior importância econômica.

A Tabela 4.10 mostra a participação de mercado por tecnologia em julho de 2009, en-

quanto a Tabela 4.11 mostra a participação de mercado por operadora.

Participação deTecnologia Mercado (%)
TVC 60,16

MMDS 5,48
DTH 34,01

Tabela 4.10: Participação no Mercado de TVA por Tecnologia.

Participação deTecnologia Mercado (%)
Net 51,4

SKY 32,0
Telefônica 7,2

Oi TV 0,9
Outras 8,5

Tabela 4.11: Participação no Mercado de TVA por Operadora.

A SKY, principal operadora de DTH no Brasil, foi criada como uma joint venture entre

News Corporation, Organizações Globo e a Tele-Communications International, com controle

da Globopar e suas afiliadas (52%) (NET, 2010b). Em 2004 Globopar e DirecTV anunciaram

um acordo para a fusão da SKY, líder de mercado DTH no Brasil, com a DirecTV, segunda

colocada.

Em junho de 2004 a SKY possuía 805,8 mil clientes e a DirecTV 428 mil. Juntos re-

presentavam 97% do mercado de DTH (Teleco, 2010c). Após a fusão, apesar de ser mantido

o nome comercial da SKY, o controle passou para a DirecTV, com 72% do capital, ficando os

28% restantes com a Globopar.

Por limitações técnicas, provedores de DTH como a SKY não conseguem prover acesso

à Internet, como suas concorrentes de MMDS e TVC.

Percebe-se, com os exemplos da NET e TVA, que o serviço de TV por Assinatura

começou a ser explorado por empresas de comunicações e mídia (Organizações Globo e Grupo
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Abril, respectivamente) e posteriormente se tornaram alvo de aquisição das empresas de teleco-

municações através de compra direta ou controle indireto, por questões da legislação.

Esta mudança de interesses tem motivos inerentes ao próprio modelo de negócios das

operadoras de TVA. No princípio, grupos que já atuavam na área de comunicações - TV aberta,

publicidade, filmes, publicações impressas, entre outros - viram a oportunidade de prover serviços

direcionado para as classes A e B, público-alvo deste tipo de serviço, e também distribuir con-

teúdo produzido por eles.

No princípio da década de 2000, entretanto, este modelo mostrou-se ineficiente. O custo

do serviço era alto demais para a maioria da população, e a base de assinantes ficou estagnada,

chegando a reduzir-se no período de 2001 para 2002 (ABTA, 2009, 2006) (Figura 4.9).

Figura 4.9: Assinantes de TVA por tecnologia.

O cenário foi alterado com a mudança da oferta de serviços de TV paga para multisser-

viços, com inclusão de acesso banda larga à Internet e telefonia. O preço final dos serviços,

quando contratados em conjunto, tornava o produto mais acessível, popularizando a TV por

assinatura através do serviço de conexão à Internet, principalmente.

Outro fator que explica o sucesso desse produto é que a maioria das conexões à Inter-

net no começo da década eram através de linha discada, com velocidades muito baixas e que

ocupavam a linha telefônica enquanto o usuário utilizava o serviço. A conexão à Internet das

operadoras de TV a cabo tinham maior velocidade e não afetavam o uso dos outros serviços (TV

ou telefone). Dessa forma, as operadoras de TV por assinatura se tornaram competidoras diretas
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das operadoras de telefonia.

Estas últimas, em resposta à mudança de posicionamento das primeiras, partiram para

a aquisição (ou controle) delas. Esta estratégia permitiu não só diminuir a competição entre os

setores como também aproveitar as sinergias existentes no fornecimento do serviço de conexão

à Internet.

4.4 INTERNET BANDA LARGA

Segundo a Lei Geral das Telecomunicações, entendem-se os Serviços de Conexão à In-

ternet como a troca de dados com a rede mundial de computadores, categorizada como um

Serviço de Valor Adicionado (SVA) (Senado, 1997). O transporte destes dados do usuário final

até o backbone da rede, por outro lado, é considerado um Serviço de Telecomunicações, e exige

concessão, autorização ou permissão da Anatel, sendo a mais comum a autorização de Serviço

de Comunicação Multimídia (SCM).

Ao contratar um serviço de acesso à Internet, o usuário implicitamente contrata as duas

modalidades acima. Por determinação da Anatel, as concessionárias de telefonia fixa têm a

obrigação de separar estes dois serviços, oferecendo ao usuário a possibilidade de escolher o

provedor de sua preferência. Outras empresas podem oferecer ambos os serviços como um

pacote único, tornando esta divisão transparente para o usuário final.

Neste trabalho, sempre que for citado o acesso à Internet, subentende-se que a referência

seja ao Serviço de Telecomunicações nele incluso.

Os principais meios de acesso à Internet são:

• o acesso discado, que transmite dados através da linha telefônica, usando a mesma faixa

de frequências que as chamadas de voz;

• as tecnologias xDSL, que também utilizam os cabos de cobre da rede telefônica, mas em

frequências mais altas que o acesso discado, o que permite maiores taxas de transmissão

e uso independente de chamadas de voz;

• o FTTx, que consiste em estender redes de fibra ótica da operadora até o usuário final;

• o cable modem, que permite acesso à Internet através da rede de cabos dos serviços de

TVC (ou antenas, no caso do MMDS);

• os serviços de radiofrequência, onde o provedor instala antenas de micro-ondas no edifí-

cio do usuário final; e
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• as redes de dados da telefonia móvel, especialmente o 3G.

A quantidade de domicílios conectados à Internet vem crescendo a uma taxa pequena,

porém constante. A Tabela 4.12 mostra a porcentagem de domicílios com conexão à Internet

sobre o total de domicílios no país (CETIC, 2008a).

DomicíliosAno Conectados (%)
2005 12
2006 13
2007 18
2008 21

Tabela 4.12: Percentual de domicílios com acesso à Internet via um computador doméstico.

A Pesquisa TIC, do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comu-

nicação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CETIC - CGI), apresenta mais dados sobre a

divisão dos tipos de acesso à Internet (Tabela 4.13) (CETIC, 2008b). Por ela percebe-se que

a maioria dos usuários utiliza banda larga, em detrimento ao previamente dominante acesso

discado, e também que a tendência é que esta diferença se acentue nos próximos anos.

Acesso BandaAno Discado (%) Larga (%) Outros (%)

2006 49 40 11
2007 42 50 8
2008 31 58 11

Tabela 4.13: Tipo de Conexão para Acesso à Internet no Domicílio.

Na tabela 4.13, por motivos de clareza, acessos do tipo xDSL, cable modem, conexões

via rádio e satélite foram agrupadas como Banda Larga enquanto conexões mais comuns ao

mercado corporativo (SDH, ATM, Frame Relay e ISDN, por exemplo) foram agrupadas como

Outros.

O tipo de acesso disponibilizado por cada operadora está diretamente ligado ao tipo de

serviço oferecido. Concessionárias de telefonia fixa, por administrarem uma extensa malha de

cabos de cobre, trabalham principalmente com acesso discado nas áreas menos urbanizadas ou

periferias de áreas urbanas, e ADSL (e suas variações) nas regiões de maior interesse econômico.

Nem todas as localidades atendidas por telefone fixo têm disponibilidade de acesso banda larga,

pois há um considerável investimento a ser feito para adequar as redes de telefonia à transmissão

de dados.
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A tecnologia ADSL pode ser usada para prover acesso desde 128 kbps até 24 Mbps

e tem o revés de ter a velocidade máxima inversamente proporcional à distância do usuário

final à central de dados, tornando-o uma opção pouco viável em áreas de urbanização dispersa.

Comercialmente está disponível até 20 Mbps.

A GVT, por contar com uma rede mais nova e moderna, implantou VDSL2, o mais

avançado protocolo da família xDSL, que permite taxas teóricas de 250 Mbps junto ao equipa-

mento de transmissão, ou taxas práticas de até 100 Mbps a meio quilômetro de distância. Com

isso sua estrutura torna-se competitiva tanto no mercado residencial, por ter custos compatíveis

com o ADSL, quanto no mercado corporativo, por ter acesso de velocidade comparável ao

acesso de fibra ótica. Oferece de 3 a 100 Mbps nas cidades atendidas.

A Telefônica também concentra seus acessos nas modalidades discada e ADSL, embora

já tenha feito testes na cidade de São Paulo com as tecnologias FTTH (Fiber to the Home) e

WiMax (sem fio).

As operadoras de telefonia celular puderam, a partir das licitações de frequência das ban-

das C, D e E (2002), oferecer transmissão de dados através dos aparelhos celulares. As primeiras

versões (cdmaOne e GSM), similarmente ao acesso discado da telefonia fixa, ocupavam o canal

de voz e permitiam taxas reduzidas de transmissão, da ordem de 10 kbps.

Com a implantação de evoluções da tecnologia móvel, as operadoras passaram a oferecer

GPRS (taxa de transmissão teórica de 171,2 kbps, prática de 40 kbps), EDGE (teórica 473,6

kbps, prática 100 kbps). A Vivo, em 2004, começou a oferta de dados celular de terceira geração

(3G), seguida pela Claro em 2007 e as demais operadoras em 2008, com limite teórico de 2 Mbps

e taxa de transmissão média de 250 kbps.

As operadoras de telefonia móvel concorrem mais diretamente com as de telefonia fixa

através da venda de cartões PCMCIA e modems USB, que permitem a computadores e note-

books ter acesso à Internet através da rede celular. Por haver grande discrepância entre a ve-

locidade de acesso das operadoras fixas e móveis, esta é usada principalmente como solução de

conectividade para usuários em deslocamento ou em regiões urbanas não atendidas por ADSL.

Empresas de TV por assinatura usam o acesso ao usuário final para prover acesso à

Internet com o auxílio de cable modems. A velocidade máxima disponibilizada pelos maiores

provedores desta modalidade são 12 Mbps (NET) e 16 Mbps (TVA). Apesar de estar abaixo

do limite teórico do ADSL, o limite máximo de transmissão permanece o mesmo para todos

os usuários, independente da distância à central da operadora. Esta vantagem faz com que, na

maioria das vezes, o usuário atendido por telefonia fixa e TV por assinatura tenha nesta última a
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melhor opção para acesso à Internet, tanto em velocidade quanto em custo.

A Figura 4.10 mostra como o faturamento de acesso à Internet tem crescido em im-

portância sobre o faturamento total das empresas de TVA. No final de 2008 a mensalidade do

serviço de TV por assinatura correspondia a 55% do faturamento bruto, enquanto o acesso à

Internet contava com 34% do total (ABTA, 2009, 2006, 2005, 2007, 2004, 2008).

Figura 4.10: Assinantes de TVA por tecnologia.

Durante o terceiro trimestre de 2009 a Telefônica foi proibida pela Anatel de comer-

cializar sua Internet Banda Larga por problemas de qualidade do serviço. Por consequência

houve uma queda no número de assinantes, como esperado. Este foi o primeiro trimestre em

que se registrou uma queda na quantidade total de assinantes de banda larga da Telefônica. Um

efeito colateral foi a também primeira queda trimestral do número total de assinantes de TV por

assinatura desde que a Telefônica começou a operar este serviço, em agosto de 2007, mostrando

quão integrada é a demanda destes serviços.

Completando o quadro da competição pelo fornecimento de Internet Banda Larga estão

as operadoras de rádio, geralmente pequenas empresas que detêm apenas licença de Serviços de

Comunicação Multimídia (SMC), não sendo autorizadas portanto a operar telefonia (móvel ou

fixa) ou TV por assinatura. Estas empresas fornecem unicamente o acesso à Internet e possivel-

mente serviços de valor agregado, comprando a conexão de outras operadoras. Elas competem

diretamente com o ADSL e os cable modems, com preços menores e velocidade de acesso entre

500 kbps e 10 Mbps. As operadoras de rádio SMC estendem a capilaridade do acesso à Internet

Banda Larga e estimulam a concorrência em suas regiões de operação.

Outra tecnologia, ainda emergente, deve contribuir para aumentar tanto a capilaridade do

acesso à Internet quanto a velocidade máxima disponível para o usuário final: a PLC.
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A PLC (Power Line Communications), que implementa o acesso à Internet através das

redes de energia elétrica, foi regulamentada em 2009 tanto pela Anatel quanto pela Aneel (Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica). Em março deste ano a Copel instalou o primeiro projeto pi-

loto do Brasil, em caráter de teste, na cidade de Santo Antônio da Platina, norte paranaense. O

atendimento é feito em velocidade de 10 Mbps para usuários finais (COPEL, 2010).

A Resolução 375 da Aneel, que regulamenta o PLC do ponto de vista do setor elétrico,

define que a prestação deste serviço deverá ser feita por uma empresa de telecomunicações,

podendo esta ser uma subsidiária da distribuidora de energia elétrica detentora da rede. Sob

estas regras, portanto, as distribuidoras alugam sua infraestrutura para a prestadora do serviço,

que o comercializa (Aneel, 2009).

O artigo 8 desta Resolução, contudo, trouxe preocupações às distribuidoras. Ele deter-

mina que a distribuidora deve conceder a infraestrutura para a empresa que oferecer o maior

valor no contrato inicial, como se fosse uma licitação pública. Isto vai contra os interesses das

distribuidoras, que pretendiam comercializá-los sob égide própria. Ademais, permite-se com

isso que concorrentes no serviço de conexão à Internet (em especial as empresas de telefonia

fixa, concorrentes diretas com a tecnologia xDSL e geralmente de porte econômico muito supe-

rior) vençam a licitação e não desenvolvam o serviço ou o façam com preços abusivos, a fim de

proteger seu nicho de mercado.
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5 EVOLUÇÃO FINANCEIRA DOS GRANDES GRUPOS

Como visto no capítulo sobre a história das firmas, existem hoje três grandes grupos

de telecomunicações em operação no Brasil. Neste capítulo será apresentada uma análise sis-

temática destes grupos, permitindo comparação histórica e entre si.

A metodologia aplicada consiste em avaliar indicadores financeiros de eficiência, de li-

quidez e de avaliação de valor pelo mercado.

Os indicadores de eficiência escolhidos foram o Retorno sobre Patrimônio (Return on

Equity - ROE), Retorno sobre Capital Investido (Return on Invested Capital - ROIC), margem

de lucro líquida e margem de lucro antes de juros e impostos (Earnings before Interest and Taxes

- EBIT), esta última utilizada como aproximação da margem operacional. O resultado esperado

da análise de eficiência é encontrar em quais firmas a estratégia de consolidação apresentou

resultados favoráveis, desfavoráveis ou neutros.

Para análise de liquidez foram escolhidas a Liquidez Corrente e a Dívida sobre Patrimônio.

A função destes indicadores na análise é descobrir se a estratégia de consolidação foi executada

com base em endividamento ou se, por outro lado, as empresas consolidadas conseguiram amor-

tizar dívidas anteriores com os resultados posteriores.

O valor de mercado de cada firma, considerando a soma do valor de todas as ações

emitidas, e o valor da firma, tomado como a soma de seu valor de mercado à dívida líquida, são

tabelados para mostrar criação (ou destruição) de valor ao longo do tempo e suas alterações após

os eventos relevantes descritos.

Por último, as relações de preço da ação sobre lucro por ação (P/L)1 e valor de ação sobre

1O preço sobre lucro (P/L) é calculado como a razão entre o preço da ação de uma companhia e seu lucro líquido
dividido pelo total de ações emitidas. É usado por investidores para avaliar comparativamente a outras empresas
do ramo ou setor, com base no lucro do período precedente, se o preço de sua ação no mercado é compatível com
os resultados apresentados. Representa quantos anos seriam necessários para que o investidor obtivesse retorno de
100% do valor despendido com a compra da ação caso todo o lucro da companhia fosse distribuído em dividendos.
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valor patrimonial por ação (V/VP)2 são tabelados para os últimos anos para buscar indícios de

como o mercado avalia estas empresas, comparando os resultados anteriores e posteriores às

suas fusões e consolidações, quando aplicável.

5.1 GRUPO AMÉRICA MÓVIL

O Grupo América Móvil compreende todas as suas empresas subsidiárias ou por ela con-

troladas. O grupo pertence ao empresário mexicano Carlos Slim, e controla diversas empresas

de telefonia móvel nas Américas. Entre suas subsidiárias está a Teléfonos de México (Telmex),

que controla principalmente empresas de comunicações por rede fixa.

No Brasil, a Embratel Participações S.A. (Embrapar) é controlada pela Telmex e a em-

presa de telefonia móvel Claro pela América Móvil.

5.1.1 EMBRAPAR

A Embrapar controla ou tem participação nas seguintes empresas:

Embratel: provê telefonia fixa local, nacional e longa distância, acesso à Internet via ADSL

(nas cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre) e comunicação de dados para clientes

corporativos.

GB Empreendimentos e Participações: consórcio entre Telmex e Globo Comunicações e Par-

ticipações formado para viabilizar o controle da NET, que fornece serviço de TV por assi-

natura (TVC e MMDS), Telefonia IP (NET Fone) e acesso à Internet (NET Vírtua) em

suas áreas de concessão.

Telmex do Brasil: antes de comprar a Embratel, a Telmex tentou entrar no mercado brasileiro

de forma independente, comprando os ativos da AT&T, que se retirou do mercado na-

cional, mas acabou optando por um movimento mais agressivo comprando participação

majoritária na Embrapar. A Telmex do Brasil, então, foi 100% comprada pela Embrapar.

Provê comunicação de dados para clientes corporativos na cidade de São Paulo.

Via Embratel: empresa de DTH, com concessão para todo o território nacional.

Click 21: provedora de conteúdo e acesso discado à Internet.

2A razão entre o preço das ações e seu valor patrimonial por ação (P/VP), assim como o P/L, é usado como
parâmetro de avaliação de firmas e comparação com outras empresas de seu ramo ou setor. Valores maiores que a
unidade indicam percepção por parte dos investidores que o valor da firma é maior que seu valor patrimonial.
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Star One: operadora de serviços de comunicações via satélites.

Brasil Center: prestadora de serviços de teleatendimento, como terceirização de agentes de

call center.

Primesys: prestadora de serviços de instalação e manutenção em equipamentos de telecomuni-

cações.

A diretiva estratégica da Embrapar é ser a “operadora líder em soluções e serviços de

telecomunicações integrados atendendo os mercados de empresas e de residências em todo o

Brasil”, com serviços de “redes administradas, transmissão de dados em alta velocidade, Inter-

net, redes corporativas, voz avançada e telefonia internacional, nacional e local”, operados em

uma “rede própria no estado-da-arte com cobertura nacional e presença nas principais áreas

metropolitanas do Brasil” (Embratel, 2010).

A Figura 5.1 mostra a estrutura societária simplificada da Embrapar, evidenciando as

empresas e relações supracitadas.

Figura 5.1: Estrutura Societária da Embratel Participações.

Pode-se ver na Figura 5.2 a variação de alguns indicadores financeiros do grupo desde

2002, quando houve o estouro da bolha das telecomunicações, até 2009, o último ano com

resultados consolidados.



72

Figura 5.2: Indicadores Embrapar: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida.

O ano de 2004, o último com prejuízo líquido apurado, marcou a passagem de controle

da americana MCI para a Telmex, que implantou seu modelo de gestão de custos rigoroso. Já

no ano seguinte houve melhora de todos os indicadores, especialmente a margem de lucro e

endividamento.

Fato notável no mesmo período é a redução da dívida bruta (Figura 5.3), que era pouco

maior que todo o patrimônio da empresa (1,06, em dezembro de 2002) e hoje está em pouco

mais de um quinto (0,21, em dezembro de 2009). Excetuando-se o aumento da dívida em 2006,

explicado pela compra da NET e da Telmex do Brasil, percebe-se que sua redução é gradativa e

contínua.

Figura 5.3: Indicadores Embrapar: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio.



73

Outro fator relevante na recuperação das finanças do grupo foi o controle da NET, em

2005, e oferecimento de serviços de telefonia, TV por assinatura e acesso à Internet em pacotes

(triple play), em 2006. A parceria mostrou-se estrategicamente correta para ambos, permitindo

crescimento na base de assinantes de TV por assinatura após três anos de estagnação do setor e

no faturamento de minutos em ligações de longa distância, em queda por igual período.

As tabelas 5.1 e 5.2 mostram a reação do mercado de capitais a estes fatos. Na Tabela

5.1 vê-se o registro histórico do valor de mercado e de firma de 2002 a 2009, com o baixo valor

do ano de 2002 e decréscimo registrado em 2004, anos em que a empresa teve prejuízo líquido

apurado. Em 2009 houve um salto de quase 100% no valor de mercado em relação a 2007,

apoiado pelo expressivo resultado deste ano e também pela crise das bolsas mundiais em 2008,

que aumentou a diferença entre os dois exercícios.

Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2002 2,67 6,77
2003 8,18 11,06
2004 5,12 7,72
2005 5,54 6,55
2006 6,47 8,48
2007 6,28 8,16
2008 8,04 10,54
2009 15,19 16,15

Tabela 5.1: Indicadores Embrapar: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões).

A Tabela 5.2, de forma semelhante, exibe na relação de P/L que o valor de suas ações

estava sobreprecificado até 2007, sob o ponto de vista do lucro auferido, especialmente em

2006, ano de pior resultado desde a aquisição da Telmex, em 2004. Sob o ponto de vista do

Valor Patrimonial, contudo, percebe-se na relação P/VP que o valor de mercado manteve-se

constantemente abaixo dele, mostrando que se os preços das ações estavam caros em relação

aos pequenos lucros apresentados, eles ainda estavam baratos em relação ao valor patrimonial

da firma.

5.1.2 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

As metas estratégicas da NET, segundo seu portal de Relações com Investidores (NET,

2010a), consistem em quatro pontos básicos: “(i) manter a posição de líder no Brasil de serviços

de TV paga; (ii) continuar a expandir seu negócio de banda larga; (iii) desenvolver ainda
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P/L P/L P/VP P/VPAno (EBTP3) (EBTP4) (EBTP3) (EBTP4)
2002 -4,23 -4,31 1,59 1,59
2003 39,93 32,93 0,97 0,96
2004 -17,53 -12,48 0,79 0,78
2005 30,81 32,86 0,90 0,86
2006 62,63 59,45 0,73 0,78
2007 7,50 7,43 1,31 0,94
2008 13,20 13,05 1,83 1,51
2009 11,74 11,76 0,56 0,57

Tabela 5.2: Indicadores Embrapar: P/L e P/VP (para EBTP3 e EBTP4).

mais sua oferta de serviços de voz conhecida como ‘NET Fone via Embratel’; e (iv) realizar

aquisições estratégicas de outras empresas de serviços de banda larga e TV a cabo”.

A NET Serviços, antes da formação da GB Empreendimentos, passava por um momento

conturbado. No final de 2004, era uma empresa com capital social de R$ 2,7 bilhões e patrimônio

líquido negativo em R$ 200 milhões.

Com um Ativo Circulante de R$ 613 milhões e Passivo Circulante de R$ 1,9 bilhão (dos

quais R$ 1,1 bilhão estava em empréstimos e financiamentos), as obrigações financeiras daquele

ano chegaram a 50,38% do Resultado Bruto. Com efeito, sua margem de lucro anualizada

apresentou o primeiro resultado positivo (do universo amostral da pesquisa, de 2002 a 2009)

no primeiro trimestre de 2005, com o pior resultado registrado no ano de 2002, com 97% de

margem de prejuízo: R$ 1,4 bilhão de receita bruta converteu-se em R$ 1,1 bilhão de prejuízo

líquido.

A Figura 5.4 mostra a evolução da margem de lucro, da guinada de 2004/2005 até o pata-

mar saudável de 16% em 2009. O ROE aparece fora de escala em 2003 e 2002 devido ao baixo

valor do patrimônio naquele caso e ao patrimônio negativo neste. A margem líquida não está

visível no gráfico por ter sido excessivamente negativa (-21,55% e -97,80%, respectivamente).

A recuperação do EBIT e ROIC (de quase zero a 15% e 12%) também é observável nesta figura.

A soma das dívidas fica ainda mais evidente na análise dos indicadores de liquidez

(Figura 5.5). A dívida bruta, a exemplo do ROE da Figura 5.4, extrapolou o limite do grá-

fico em 2002 (chegando a 12,36) e ficou negativo nos anos 2003 e 2004 devido ao patrimônio

líquido negativo (um resultado que, embora matematicamente correto, não expressa correlação

com a realidade). Após 2005 vê-se a dívida reduzindo e aproximando-se de 0,5, enquanto a

liquidez corrente cresce e encerra 2009 em 1,72.

Mesmo com dívidas e fundamentos longe de ideais, o mercado continuou precificando a
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Figura 5.4: Indicadores NET: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida.

Figura 5.5: Indicadores NET: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio.

NET bastante acima de seu patrimônio, e mesmo acima de seu capital social (Tabela 5.3).

Na Tabela 5.4 omitiram-se os campos em que os indicadores P/L e P/VP eram negativos

(o que englobou todo o período 2002-2004 e 2008). A análise destes números mostra que, apesar

dos avanços de 2005 em diante, as ações da NET ainda estão com valor elevado.

Tanto para a Tabela 5.3 quanto para a Tabela 5.4 foram ajustados os valores das ações

para refletir os desdobramentos (splits) de 1 para 15 dos papéis NETC4 e NETC3 em 1 de agosto

de 2006 e de 1 para 10 da NETC3 em 17 de junho de 2002.

5.1.3 CLARO S.A.

A Claro S.A. é a operação brasileira da América Móvil, que possui operações em 18

países, todos nas Américas. A marca Claro é utilizada em 13 deles (El Salvador, Nicarágua,
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Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2003 4,32 5,47
2004 3,29 4,58
2005 5,38 5,85
2006 8,29 8,70
2007 6,21 6,80
2008 4,18 5,21
2009 7,77 9,22

Tabela 5.3: Indicadores NET: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões).

P/L P/L P/VP P/VPAno (NETC3) (NETC4) (NETC3) (NETC4)
2005 40,53 43,80 8,20 8,86
2006 100,45 101,59 6,64 6,71
2007 21,65 42,71 1,38 2,72
2008 * * 1,30 1,72
2009 9,32 11,18 2,00 2,41

Tabela 5.4: Indicadores NET: P/L e P/VP (para NETC3 e NETC4).

Honduras, Porto Rico, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Peru, Brasil, Chile, Argentina,

Paraguai e Uruguai) (América Móvil, 2010b).

Apenas duas operadoras da Claro divulgam resultados na Bovespa, Americel e Telet,

motivo pelo qual os dados da Tabela 5.5 são os fornecidos à Anatel. Embora mais precisos para

obter-se uma perspectiva da empresa, eles são menos detalhistas que os informes de legislação

societária.

Milhares 2005 2006 2007 2008 2009
Linhas Ativas 18.659 23.881 30.228 38.731 44.401
% Pré-Pago 84,1% 83,4% 81,0% 79,8% 80,5%
ARPU (R$) 25,8 25,3 27,3 25,5 22,8
MOU (minutos) 81 70 77 92 84
Churn mensal 2,7% 2,8% 2,5% 2,7% 2,8%

Tabela 5.5: Dados Operacionais Claro S.A.

Como fatores positivos, pode-se destacar o crescimento da base de assinantes ano após

ano e a diminuição da proporção de celulares pré-pagos, que têm receita e fidelização menores

que os assinantes da base pós-paga.

Por outro lado, a receita média por usuário (Average Revenue per User, ARPU) teve

queda considerável em 2009, assim como os minutos de uso (Minutes of Use - MOU) por
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usuário. Na prática, estes números dizem que os usuários da Claro, em média, estão usando

menos a rede e pagando menos por isso, o que diminui a rentabilidade da empresa.

Em linha com a diminuição da porcentagem de linhas pré-pagas está a estabilidade do

churn, que mede a razão de desligamentos ou cancelamentos sobre a base de assinantes, e vem

se mantendo estável desde 2005, ficando com o segundo melhor resultado entre as operadoras

de telefonia celular (atrás da Vivo, com 2,5%).

Na Tabela 5.6 vê-se a evolução do faturamento de 2005 a 2009. Convém frisar que em

2005 e 2006 a Claro não divulgou seu lucro líquido; de 2007 a 2009 usou-se como base as

demonstrações financeiras da Claro Telecom Participações, empresa de capital fechado; e em

2008 e 2009 o lucro inclui créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos. Estes

créditos, em 2009, somaram R$ 1,2 bilhão.

2005 2006 2007 2008 2009
Receita Bruta 8.969 11.668 12.557 15.074 15.789
Receita Líquida 6.549 8.372 9.988 11.528 12.016
EBITDA (208) 1.065 2.501 2.724 2.906
Margem EBITDA (3,2%) 12,7% 25,0% 23,6% 24,2%
EBIT (1.752) (560) 327 495 476
Margem EBIT (26,8%) (6,7%) 3,3% 4,3% 4,0%
Lucro Líquido N.D. N.D. 201 977 1.735

Tabela 5.6: Faturamento Claro S.A. 2005 - 2009 em milhões de reais.

5.1.4 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA

A Tabela 5.7 agrupa alguns dados de faturamento da Embrapar. A variação do lucro

líquido, maior que 100%, é corroborada pelo aumento da margem de lucro de 6% para 12% da

Figura 5.2, e aumento da receita bruta em 8,59%. Também chama a atenção a queda brusca da

dívida líquida.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Bruta 13.431 14.585 8,59%
Receita Líquida 9.777 10.602 8,44%
EBITDA 2.460 2.809 14,19%
Margem EBITDA 25,20% 26,50% 1,30%
Lucro (prejuízo) Líquido 613 1.293 110,93%
Dívida Líquida 2.497 965 -61,35%
Investimentos 1.803 1.522 -15,59%

Tabela 5.7: Faturamento Embrapar 2008/2009 em milhões de reais.
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O faturamento por linhas de produto é apresentado na Tabela 5.8. O lucro da telefonia

LDI continua caindo, pela concorrência das outras operadoras e, principalmente, pelos serviços

de telefonia VoIP. O serviço de DTH foi lançado oficialmente em dezembro de 2008, não apre-

sentando faturamento naquele ano. Em 2009, o serviço contava com 317 mil assinantes.

Variação4T08 4T09 (Anual)
Longa Distância Nacional 1.140 1167 2,30%
Longa Distância Internacional 127 103 -19,00%
Comunicação de Dados 690 781 13,20%
Serviços Locais 476 579 21,70%
DTH - 48,2 -
Outros 149 90 -39,70%
Total 2.582 2767 7,20%

Tabela 5.8: Faturamento Embratel por linha de produto em milhões de reais.

Os resultados da NET também apresentaram considerável melhoria, conforme a Tabela

5.9, especialmente o lucro líquido. A dívida, embora tenha crescido, está sob controle, sendo

pouco maior que 25% da receita líquida do período.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Operacional Bruta 4.853 6.070 25,08%
Receita Líquida 3.690 4.613 25,01%
EBITDA 979 1.242 26,86%
Margem EBITDA 26,5% 26,9% 0,40%
Lucro (Prejuízo) Líquido 20 736 3580%
Dívida Líquida 1.023 1.183 15,64%

Tabela 5.9: Faturamento NET 2008/2009 em milhões de reais.

A maior receita da NET é, sem dúvida, a assinatura dos serviços de TV e Internet (Tabela

5.10), pois nesta modalidade está o foco deste modelo de prestação de serviços. A separação

das mensalidades de acesso à Internet e TV por assinatura seria conveniente para o estudo mais

a fundo do impacto do triple play em suas finanças, mas este dado não é divulgado pela empresa

e torna-se difícil estimá-lo por ser quase sempre oferecido como pacote.

Por fim, a Tabela 5.11 resume os resultados da Claro. O mais expressivo deles é o lucro

líquido, cujo resultado foi inflado por créditos diferidos de exercícios anteriores. Em um quadro

geral, é perceptível que a Claro está distante do bom momento por que passam Embratel e NET,

o que pode ser explicado por seu distanciamento do grupo de controle. Embora pertençam ao

mesmo dono, elas estão sob grupos distintos, que ainda não traçaram uma estratégia em conjunto
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Variação4T08 4T09 (Anual)
Mensalidade 1.178 1.409 19,60%
Adesão 26,5 34,1 28,80%
Pay per View 20,8 22,9 10,10%
Outras 117 154,7 32,20%

Tabela 5.10: Faturamento NET por linha de serviço em milhões de reais.

para aproveitar as sinergias de uma integração fixo-móvel.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Operacional Bruta 4.853 6.070 25,08%
Receita Líquida 3.690 4.613 25,01%
EBITDA 979 1.242 26,86%
Margem EBITDA 26,5% 26,9% 0,40%
Lucro (Prejuízo) Líquido 20 736 3580%
Dívida Líquida 1.023 1.183 15,64%

Tabela 5.11: Faturamento Claro S.A. 2008/2009 em milhões de reais.

5.2 GRUPO OI

Diferentemente do Grupo América Móvil, que se constitui de várias empresas ligadas

por relações de controle e parceria, a Oi é uma empresa única com diversos ramos de atuação,

com origem na telefonia fixa da Região I e posterior diversificação e expansão.

Atualmente a estratégia da companhia está diretamente ligada a esta diversidade de pro-

dutos e serviços oferecidos (Oi, 2010b), buscando a venda de pacotes integrados como meio de

fidelização do usuário e aumento da receita média gerada, com foco na telefonia móvel e acesso

à Internet banda larga.

Outro desafio à empresa é a alocação eficiente de recursos em suas linhas de negócios

para obter eficiência operacional, redução de custos e economia de escala (Oi, 2010b).

5.2.1 TELEMAR NORTE LESTE S.A.

O quadro abaixo (Figura 5.6) (Oi, 2010a) mostra a composição acionária da Oi, com

as companhias de capital aberto marcadas por células escuras. A Telemar Norte Leste S.A.

corresponde à empresa operacional centralizadora do grupo e, portanto, sobre ela será feita a

análise financeira que se segue, em detrimento da Tele Norte Leste Participações S.A.
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Figura 5.6: Composição Acionária Oi.

O fato mais relevante para esta análise é a compra da Brasil Telecom, que alçou a compa-

nhia à posição de monopolista em número de usuários em telefonia fixa. O aumento repentino,

entretanto, não foi saudável para a empresa, como se indica pela Figura 5.7. A margem EBIT

e o ROIC, que já apresentaram queda em 2008, caíram ao menor patamar do período estudado,

chegando a 14,31% e 8,43%, respectivamente. O lucro líquido de 2008, de R$ 1,52 bilhão,

foi substituído por prejuízo líquido de R$ 594,83 milhões, levando margem de lucro e ROE a

patamares negativos, únicos no período considerado, de -2% e -6,3%.

Entre os fatores que ajudam a explicar os índices descendentes em 2008 e 2009 incluem-

se a concessão da Anatel em prover serviços DTH, que implica em investimentos necessários

ao início de comercialização e operação de um serviço a nível nacional, o início das operações

da Oi Móvel no estado de São Paulo e a incorporação da Amazônia Celular, que apresentava

contínua redução de patrimônio, os três ocorridos em 2008. No segundo trimestre de 2009, a

Brasil Telecom reservou R$ 2,6 bilhões para provisões de contingência, valor nove vezes maior

que o valor médio contabilizado trimestralmente como “Outras Despesas Operacionais”. Este
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Figura 5.7: Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro
Líquida.

último apresenta-se como principal responsável pelo resultado negativo daquele ano, e inclui

provisões para pagamento de ações judiciais de uma de suas sociedades incorporadas (Brasil

Telecom, 2009).

A Figura 5.8 mostra o patrimônio e o lucro líquidos da Amazônia Celular até 2008, em

milhões de reais. Percebe-se que não houve, no período considerado, crescimento do patrimônio,

mostrando sua depredação para cobrir o caixa negativo.

Figura 5.8: Patrimônio e Lucro Líquidos Amazônia Celular (em R$ milhões).

A Figura 5.9 mostra o impacto da aquisição nos ativos, passivos e patrimônio da Telemar

comparando os resultados do último balanço de 2008 com o primeiro de 2009, que foi também

o primeiro a mostrar os resultados consolidados Oi/BrT. Os pontos mais notáveis são o aumento
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do ativo permanente e do passivo em proporção muito maior que a registrada no ativo, especial-

mente o passivo circulante que, com acréscimo de R$ 6,11 bilhões, superou a soma dos ativos

circulante e de longo prazo, que totalizam R$ 5,36 bilhões. Nota-se também a participação de

acionistas não controladores, variando de R$ 25 milhões para R$ 4,64 bilhões, e a variação quase

nula do patrimônio líquido, de apenas R$ 9 milhões.

Figura 5.9: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido Telemar em bilhões de reais após a aquisição
da Brasil Telecom.

O resultado mais facilmente perceptível do aumento do passivo é visto no gráfico da

Figura 5.10. A liquidez corrente apresentou avanços de 2002 a 2007, pequena redução em

2008 (4,33%) e queda acentuada em 2009 (40,1%). A relação dívida sobre patrimônio seguiu

o caminho inverso, reduzindo-se paulatinamente de 2003 a 2007 e explodindo em 2008 e 2009

(235% e 50%, respectivamente).

Figura 5.10: Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre
Patrimônio.

Outra consequência do alto endividamento é a diferença notada na Tabela 5.12 entre o

valor de mercado e o valor da firma. Enquanto aquele teve aumento modesto de 3,5% de 2008
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para 2009, este apresentou 52% de valorização.

Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2002 5,45 10,94
2003 7,55 16,06
2004 9,81 17,26
2005 11,90 18,04
2006 11,17 15,41
2007 15,46 18,90
2008 14,52 25,85
2009 15,03 39,28

Tabela 5.12: Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$
bilhões).

A Tabela 5.13 mostra a série histórica das relações de preço sobre lucro e preço sobre

valor patrimonial para as ações TMAR3 (ordinária), TMAR5 e TMAR6 (preferenciais A e B).

P/L P/L P/L P/VP P/VP P/VPAno TMAR3 TMAR5 TMAR6 TMAR3 TMAR5 TMAR6
2002 8,30 7,62 8,59 0,54 0,49 0,56
2003 9,88 9,94 11,34 0,72 0,72 0,82
2004 11,04 10,41 10,74 1,00 0,94 0,97
2005 8,77 5,43 6,53 1,40 0,87 1,04
2006 9,57 4,76 6,07 1,30 0,64 0,82
2007 7,59 4,24 5,31 1,48 0,83 1,04
2008 11,31 8,14 5,97 1,72 1,24 0,91
2009 -25,70 -24,98 -18,29 1,62 1,58 1,15

Tabela 5.13: Indicadores Telemar Norte Leste S.A.: P/L e P/VP (para TMAR3, TMAR5 e
TMAR6).

5.2.2 BRASIL TELECOM

Nesta seção apresentam-se os indicadores da Brasil Telecom para comparação com os

números apresentados pela Telemar.

Em 2005 pagamentos de debêntures e outras despesas não-operacionais da ordem de R$

1 bilhão foram os maiores responsáveis pelo prejuízo auferido (Figura 5.11), enquanto em 2009

os resultados deveram-se principalmente à provisão de R$ 2,6 bilhões supracitada. Estes eventos

indicam que os resultados têm interferências pontuais que, se desconsideradas, indicariam um

caminho de recuperação e crescimento gradual para a margem de lucro de 2003 a 2009.
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Figura 5.11: Indicadores Brasil Telecom S.A.: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida.

No tocante à liquidez corrente e à relação dívida sobre patrimônio (Figura 5.12) a Brasil

Telecom mantinha patamares muito próximos à Telemar, embora com maior estabilidade (o

desvio padrão da liquidez corrente da Brasil Telecom no período amostrado foi 0,13 e da relação

dívida/patrimônio, 0,15 ; o da Telemar, 0,44 e 0,88). A grande queda na dívida em 2009 é

devido à passagem da responsabilidade de pagamento da Brasil Telecom à Telemar, como parte

do acordo de compra.

Figura 5.12: Indicadores Brasil Telecom S.A.: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre
Patrimônio.

A Tabela 5.14, com valores de mercado e da firma, nos permite concluir que a Telemar,

ao anunciar a intenção de compra da Brasil Telecom, partiu para a aquisição de uma firma de

tamanho semelhante ao dela própria. Este fato ajuda a explicar o endividamento resultante desta

ação.
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Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2002 5,31 8,97
2003 7,45 10,66
2004 6,92 9,80
2005 7,15 10,32
2006 9,15 11,98
2007 12,91 14,91
2008 16,74 20,15
2009 12,29 15,21

Tabela 5.14: Indicadores Brasil Telecom S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$
bilhões).

5.2.3 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA

Comparados o faturamento da Telemar Norte Leste em 2008 e 2009 (Tabela 5.15), é

possível perceber que a Telefonia Fixa, principal produto da Telemar (tanto em quantidade de

clientes quanto faturamento) apresentou estabilidade na receita bruta, crescendo menos que 1%.

A telefonia móvel, por outro lado, continua apresentando crescimento em dois dígitos percentu-

ais.

O fato da empresa ter apresentado prejuízo no período, mesmo com o crescimento da

receita bruta, mostra o quanto as finanças da Telemar foram prejudicadas com o endividamento

da compra da Brasil Telecom. Os investimentos, que deveriam suportar a integração das compa-

nhias e nivelamento das tecnologias existentes, diminuiu em 24,54%, em outro reflexo do aperto

no caixa.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Bruta Total 43.962 45.708 3,97%
Receita Bruta Tel. Fixa 35.250 35.588 0,96%
Receita Bruta Tel. Móvel 8.712 10.120 16,16%
Receita Líquida 29.947 29.882 -0,22%
EBITDA 10.011 7.315 -26,93%
Margem EBITDA 33,40% 24,50% -8,90%
EBIT 5.099 1.610 -68,43%
Margem EBIT 17,00% 5,40% -11,60%
Lucro (prejuízo) Líquido 1.087 -436 -140,11%
Investimentos 3.550 2.679 -24,54%
Divida Líquida 11.078 22.429 102,46%

Tabela 5.15: Faturamento Telemar Norte Leste 2008/2009 em milhões de reais.
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A Brasil Telecom, seguindo o caminho inverso, teve aumento na receita bruta de telefonia

fixa e queda na de telefonia móvel (Tabela 5.16). Outro ponto de destaque é a variação de lucro

de R$ 1 bilhão positivo para R$ 1,1 bilhão negativo, devido à mudança contábil da gestão de sua

nova controladora, que a fez reservar como provisão de contingência R$ 2,6 bilhões em 2009.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Bruta Total 17.007 17.772 4,50%
Receita Bruta Tel. Fixa 14.446 15.217 5,34%
Receita Bruta Tel. Móvel 2.561 2.555 -0,23%
Receita Líquida 11.581 10.879 -6,06%
EBITDA 4.057 710 -82,50%
Margem EBIDTA 35,00% 6,50% -81,43%
Lucro Líquido 1.030 -1.143 -210,97%

Tabela 5.16: Faturamento Brasil Telecom 2008/2009 em milhões de reais.

As tabelas a seguir apresentam o número de usuários e receita média mensal de cada um

para o Oi Fixo (cujo produto de Banda Larga chama-se Oi Velox - Tabela 5.17) e o número de

usuários de TV por Assinatura, englobando TV a cabo e DTH (Oi TV - Tabela 5.18). Nestes dois

casos, a Anatel não obriga as prestadoras do serviço a divulgar o faturamento da linha de negócio

separadamente. Chama a atenção, no fornecimento de Banda Larga, que o crescimento da base

de assinantes mantém-se alto, mas a receita por usuário está caindo devido à concorrência nas

maiores cidades.

Variação2008 2009 (Anual)
Usuários Banda Larga (mil) 3.821 4.211 10,21%
ARPU (R$ por mês) 46,5 43,2 -7,10%
Receita estimada (R$ milhões, ano) 2.014 2.090 3,77%

Tabela 5.17: Usuários, ARPU e Receita de Banda Larga Oi Fixo.

O serviço de TV por assinatura da Oi passou a contar com DTH em julho de 2009, o que

explica o salto no número de assinantes nesse ano. Comparando este número de assinantes com

o da Embratel no fim de 2009, 317 mil, desconsiderando os usuários de TV a cabo (61 mil) e

considerando o número de meses em que o serviço esteve em operação, chega-se ao número de

26 mil usuários ativados por mês pela Embratel e 28 mil pela Telemar, dando pequena vantagem

ao ritmo de ativação desta última.

A Tabela 5.19 compara o faturamento do último trimestre dos anos de 2008 e 2009 das

principais componentes da receita de telefonia fixa. Fica evidente neste comparativo que todas
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TV por Assinatura Variação
(inclui DTH) 2008 2009 (Anual)
Usuários (milhares) 61 234 283,61%

Tabela 5.18: Assinantes Oi TV 2008/2009.

as receitas ligadas a transmissão de voz (local, LDN e LDI, tanto fixo-fixo quanto fixo-móvel)

tiveram redução no período. A queda pode ser explicada por vários motivos: barateamento das

ligações entre terminais móveis, concorrência de outras operadoras de telefonia, popularização

de tecnologias de transmissão de voz pela Internet (Skype, SIP, entre outros) e início da porta-

bilidade numérica.

Variação4T08 4T09 (Anual)
Receita Bruta Tel Fixa 9.008 8.908 -1,10%
Serviço Local (Fixo - Fixo) 3.378 3.236 -4,20%

Assinatura 2.811 2.694 -4,20%
Tráfego Local 564 541 -4,10%

Habilitação 21 34 61,80%
A Cobrar 2 1 -33,30%

Outras Receitas 1 4 528,60%
Longa Distância (Fixo - Fixo) 1.146 1.143 -0,30%
Longa Distância Internacional 24 19 -18,70%
Serviço Fixo-Móvel 1.599 1.444 -9,70%

VC1 1.228 1.094 -10,90%
VC2 e VC3 372 350 -5,90%

TUP 267 132 -50,50%
Comunicação de Dados 2.024 2.277 12,50%
Uso da Rede (Interconexão) 243 275 13,00%

Tabela 5.19: Receita Detalhada Oi Fixo - comparativo de trimestres 2008/2009.

A telefonia móvel, por outro lado, cresceu em quase todos os segmentos, com dois dígitos

nos serviços de voz e três nos de dados (Tabela 5.20). Pela queda na receita de chamadas

originadas e aumento no uso da rede infere-se que cada vez mais a receita da Oi vem de ligações

feitas para seus assinantes, e não por eles.

Outra importante fonte de receita são a transmissão de dados e valor adicionado, incluindo-

se nesta categoria mensagens de texto (SMS) e acesso à Internet pela rede 3G (implantada em

maio de 2008).

A diminuição de receita na venda de aparelhos pode ser entendida pela estratégia da Oi

de vender aparelhos desbloqueados, sem contrato de fidelidade e, portanto, sem subsídio, e de

vender chips para serem usados com aparelhos de outras operadoras.
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Variação4T08 4T09 (Anual)
Receita Bruta de Tel. Móvel 2.404 2.707 12,60%
Receita de Serviços 2.273 2.610 14,80%

Assinatura 512 604 17,90%
Chamadas Originadas 953 903 -5,20%

Roaming 34 39 15,60%
Uso de Rede 564 622 10,50%

Dados/Valor Adicionado 210 441 109,80%
Revenda de Aparelhos 131 96 -26,40%

Tabela 5.20: Receita Detalhada Oi Móvel - comparativo de trimestres 2008/2009.

5.3 GRUPO TELEFÓNICA

O grupo Telefônica é composto no Brasil, basicamente, pela Telefônica SP (conces-

sionária de telefonia fixa do estado de São Paulo) e a Vivo (operadora de telefonia móvel).

Controladas pela Telefônica há também as seguintes empresas:

Atento : fornece soluções de terceirização de Contact Center.

A.Telecom : agrupa diversos segmentos, entre eles a gestão de infraestrutura de telecomuni-

cações em condomínios empresariais e o fornecimento de DTH.

Terra : portal de conteúdo e acesso à Internet.

TGestiona : empresa com foco em logística e terceirização de serviços econômico-financeiros.

TESB : assessoria para assuntos de segurança física e da informação.

Telefônica Data : atua no segmento corporativo com comunicação de dados e telefonia.

TIWS : A TIWS, ou Telefónica International Wholesale Services, é uma empresa voltada para

o atendimento a outras operadoras de serviços de telecomunicações.

A estratégia do grupo Telefónica é baseado em três pilares, inovação (para crescer), exe-

cução eficaz e transformação (para melhoria da eficiência), com o objetivo de se tornar o prove-

dor líder de comunicações. Sob inovação estão as metas de capturar o crescimento móvel, liderar

a conectividade de banda larga e desenvolver serviços de valor agregado; sob transformação es-

tão a integração operacional e simplificação de processos e ofertas; sob execução, reinvenções

no projeto e entrega dos serviços, além da segmentação da base de clientes (Telefónica, 2010).



89

5.3.1 TELEFÔNICA SP

A Figura 5.13 mostra a composição acionária da Telefônica São Paulo, ou Telecomuni-

cações de São Paulo S.A. Controladas pela Telefônica estão, em regime de capital fechado, a

Telefônica Sistema de Televisão S.A. (bem conhecida no mercado pela sua razão social, TVA),

a A. Telecom, a Telefônica Data e a Ajato Telecomunicações (fornecedora de acesso à Internet

banda larga). Em regime de capital aberto ou parcerias há ainda as companhias AIX e ACT de

participações e a Aliança Atlântica Holding (com sede na Holanda) (TeleSP, 2010).

Figura 5.13: Composição Acionária Telefônica SP (Telesp).

A Figura 5.14 mostra que, quando comparada com suas rivais Embratel e Oi, a Telefônica

teve margens e retornos mais estáveis e saudáveis que as concorrentes, estando sempre com

níveis positivos e com crescimento acelerado no período 2002 - 2006. As quedas em 2007

e 2009 podem ser explicadas, respectivamente, pelo desembolso correspondente à ativação do

serviço de DTH e pelos investimentos compulsórios e interrupção de venda do serviço de banda

larga fixa associado à linha telefônica, o Speedy.

A comercialização do Speedy foi proibida em 22 de junho de 2009, sendo liberada em

26 de agosto do mesmo ano após atendimento de métricas de qualidade estabelecidas pela Ana-

tel e apresentação de planos de investimento para garantia da manutenção destes níveis míni-

mos (Pavarin, 2009; IDeC, 2009). Os resultados do terceiro trimestre refletiram esta proibição,

com a NET passando à primeira colocação em quantidade de assinantes entre os provedores de

acesso à Internet no Brasil. A medida causou perda de 149 mil usuários entre o fechamento do

segundo e terceiro trimestres, embora não tenha impedido que o saldo do ano fosse positivo em

81 mil assinantes - pouco, se comparado ao saldo de 487 mil novos contratos líquidos fechados



90

Figura 5.14: Indicadores Telefônica SP: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida.

em 2008.

Outro indicador que posiciona a Telefônica em vantagem em relação às suas concorrentes

é mostrado na Figura 5.15. A liquidez corrente está em patamar semelhante aos seus pares de

telefonia fixa, mas a relação de dívida sobre patrimônio mostra um controle mais rígido sobre

o endividamento e a capitalização da companhia, estando abaixo de 0,40 em todo o intervalo

analisado.

Figura 5.15: Indicadores Telefônica SP: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio.

O incidente com qualidade do acesso banda larga parece não ter tido tanto impacto no

valor de mercado (Tabela 5.21). Chama a atenção também seu crescimento entre 2002 e 2006,

maior que três vezes o valor inicial, e a contínua redução da diferença entre ele e o valor da

firma, fruto do controle da dívida.

Nos múltiplos P/L e P/VP (Tabela 5.22) mais uma vez a Telefônica mostra indicadores

de maior constância e melhores resultados que suas competidoras. Os índices apresentam cresci-
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Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2002 6,16 10,31
2003 10,64 13,48
2004 14,23 16,83
2005 13,98 15,99
2006 18,75 20,87
2007 17,93 20,35
2008 18,54 20,62
2009 19,50 20,88

Tabela 5.21: Indicadores Telefônica SP: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$ bilhões).

mento moderado e constante, em oposição a grandes saltos e variações bruscas observados nos

concorrentes.

P/L P/L P/VP P/VPAno TLPP3 TLPP4 TLPP3 TLPP4
2002 3,71 6,73 0,28 0,50
2003 5,15 7,48 0,67 0,97
2004 5,55 7,01 1,06 1,34
2005 4,41 6,04 1,10 1,51
2006 5,92 7,03 1,57 1,87
2007 7,62 7,57 1,82 1,81
2008 6,57 8,21 1,58 1,98
2009 8,15 9,39 1,76 2,03

Tabela 5.22: Indicadores Telefônica SP: P/L e P/VP (para TLPP3 e TLPP4).

5.3.2 VIVO PARTICIPAÇÕES

A Vivo Participações controla a operação da Vivo e da Telemig Celular, sendo por sua

vez controlada pela Brasilcel, joint venture da Telefónica da Espanha com a Portugal Telecom

em partes iguais. A Figura 5.16 mostra uma composição acionária resumida da Vivo Partici-

pações. Em julho de 2010 a Portugal Telecom concordou em vender sua parte na Brasilcel para

a Telefónica, tornando-se esta a única controladora da Vivo quando o negócio for concluído (Por,

2010).

A estratégia da Vivo baseia-se na busca por excelência na prestação de serviços sobre

a melhor e maior rede 3G do país, bem como a qualidade no contato com o cliente (Vivo,

2010c). A taxa de usuários desligados da rede no último trimestre de 2009 parece estar em linha

com este plano de ação: 2,5%, o menor índice entre as quatro grandes operadoras de telefonia
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Figura 5.16: Composição Acionária Resumida Vivo Participações S.A.

móvel (Vivo, 2010a).

Este sucesso, entretanto, criou atritos entre Telefónica e Portugal Telecom; a primeira

fez várias ofertas de compra pela parte que cabia à segunda, iniciando suas investidas com 3

bilhões de euros em julho de 2007 e aumentando sua oferta para 5,7 bilhões em janeiro de 2010,

6,5 bilhões em junho de 2010 (posteriormente revisado para 7,15 bilhões). Este último valor foi

aceito pelos acionistas mas rejeitado pelo governo português, que tem direito a veto nas decisões

da Portugal Telecom (Reuters, 2010; Teleco, 2010a). O negócio foi fechado, finalmente, pelo

valor de 7,5 bilhões de euros, oferta final feita em julho de 2010 (Por, 2010).

No centro deste impasse estava a importância da Vivo para os dois disputantes. A Tele-

fónica necessitava do controle para unificar as operações móvel e fixa, de modo a oferecer

serviços convergentes e preços mais competitivos, enquanto Portugal Telecom não desejava

retirar-se do lucrativo mercado brasileiro nem conceder a perda da empresa responsável por

quase metade do seu faturamento total: em 2009, dos 6,78 bilhões de euros de receita bruta

demonstrados, 3,14 bilhões de euros (ou 46,3%) foram devidos à participação na Vivo (con-

siderando taxa de câmbio média de R$ 2,7674 = 1 euro) (Portugal Telecom, 2010).

Na Figura 5.17 vê-se a constituição do bloco de controle (ainda com a Portugal Telecom).

A Brasilcel é uma empresa constituída na Holanda, com sede em Amsterdã, e controla a Vivo
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Participações por possuir 88,91% de suas ações ordinárias.

Figura 5.17: Composição Acionária do Grupo Controlador da Vivo, Brasilcel NV

O gráfico abaixo (Figura 5.18) mostra os indicadores da Vivo Participações a partir de

2006, ano em que se deu a aprovação pelos acionistas das empresas TCP, TCO, Tele Sudeste

Celular, Tele Leste Celular e Celular CRT da reestruturação societária que a originou (Vivo,

2010d).

Figura 5.18: Indicadores Vivo Participações: ROE, EBIT, ROIC e Margem de Lucro Líquida.

Por ser uma empresa oriunda basicamente de operadoras da banda A de telefonia celular,

muito de sua tecnologia estava baseada no padrão americano (CDMA), enquanto todas as outras

operadoras usavam o padrão europeu (GSM). Esta falta de interoperabilidade foi entendida como
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prejudicial à empresa, pois causava impacto nos aparelhos (ao exigir uma tecnologia distinta para

transmissão em sua rede), nos custos (pela menor escala, quando comparada à soma das outras)

e na cobertura (usuários fora da área da Vivo não conseguiam usar o sinal das concorrentes em

modo roaming).

Por estes motivos, em 21 de junho de 2006 foi anunciado em fato relevante que a Vivo

iniciaria a implantação de uma rede GSM, com tecnologia EDGE para transporte de dados, em

sobreposição à CDMA existente, e possibilidade de escalonamento para transmissão de dados

em WCDMA (3G). O investimento total foi estimado em R$ 1,08 bilhão (Vivo, 2006).

Em 2007 outros gastos pontuais causaram impacto nos resultados do grupo. Com o

objetivo de conquistar cobertura nacional, e implantar uma rede 3G, a Vivo desembolsou R$

1 bilhão na compra da Telemig Celular e R$ 1,2 bilhão no leilão das sobras do espectro de

frequências do SMP promovido pela Anatel (Vivo, 2008).

A Figura 5.19 exibe a constância da liquidez corrente nos quatro anos de existência

da Vivo Participações (valor máximo 1,00 em 2006, valor mínimo 0,95 em 2008) e a brusca

variação na dívida em 2008, quando ela praticamente dobrou (de 4,38 para 8,01 bilhões de

reais).

Figura 5.19: Indicadores Telefônica SP: Liquidez Corrente e Dívida Bruta sobre Patrimônio.

Na Tabela 5.23 vê-se um dos motivos do interesse da Telefónica em adquirir o controle

total da Vivo. Seu valor de mercado foi maior que o da Telemar, por exemplo, em três dos seus

quatro anos de atividades, mostrando que, nas empresas de telefonia móvel, o crescimento pode

ser ainda mais importante que o faturamento.

As margens de lucro mostradas na Figura 5.18 explicam os resultados de P/L das ações

ordinárias VIVO3 e preferenciais VIVO4 (Tabela 5.24) em 2006 - lucro quase nulo levando o

P/L a valores muito altos - e 2007 - onde o prejuízo líquido tornou o índice negativo. O indicador

P/VP, por outro lado, mostra que nem a ausência de lucro prejudicou o valor das ações, quando
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Valor de Valor da
Ano Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
2006 15,90 18,95
2007 16,07 18,27
2008 10,49 16,31
2009 20,89 24,76

Tabela 5.23: Indicadores Vivo Participações S.A.: Valor de Mercado e Valor de Firma (em R$
bilhões).

comparado ao seu valor patrimonial.

P/L P/L P/VP P/VPAno (VIVO3) (VIVO4) (VIVO3) (VIVO4)
2006 1.319,53 791,77 2,58 1,55
2007 -202,92 -140,26 2,43 1,68
2008 27,02 26,86 1,27 1,27
2009 24,31 24,39 2,05 2,05

Tabela 5.24: Indicadores Vivo Participações S.A.: P/L e P/VP (para VIVO3 e VIVO4).

5.3.3 FATURAMENTO RESUMIDO POR EMPRESA

A Telefônica SP, assim como a Telemar, teve aumento da receita bruta e diminuição

da receita líquida (Tabela 5.25). Ao contrário da concessionária das regiões I e II, esta queda

gerou apenas redução das margens de lucro (como mostrado pelo EBITDA, que perdeu 3% de

margem). Este movimento explica-se pela acentuada competitividade da telefonia fixa, que vem

transformando a voz em um produto básico, com características de commodity.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Bruta 23.020 23.156 0,59%
Receita Líquida 15.978 15.796 -1,14%
EBITDA 6.555 5.877 -10,34%
Margem EBITDA 41,0% 37,2% -3,80%
Lucro (prejuízo) Líquido 2.420 2.173 -10,21%
Dívida Líquida 1.937 1.274 -34,23%
Investimentos 2.343 2.221 -5,21%

Tabela 5.25: Faturamento Telefônica SP 2008/2009 em milhões de reais.

A Vivo apresentou leve crescimento tanto em receita bruta quanto líquida. O fato da

primeira ter crescido menos que a segunda indica que houve redução de custos, mas este item

sozinho não é suficiente para explicar a duplicação do lucro - como visto na Tabela 5.26. Pode-se
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ver, contudo, que houve forte redução nos investimentos (R$ 449 milhões a menos) e na dívida

líquida (menos R$ 1,51 bilhão), que implica em menos obrigações financeiras.

Variação2008 2009 (Anual)
Receita Bruta 22.212 22.872 2.97%
Receita Líquida 15.819 16.363 3.44%
EBITDA 4.868 5.218 7.19%
Margem EBITDA 30.8% 31.9% 1.10%
EBIT 1.837 1.961 6.75%
Lucro (prejuízo) Líquido 390 858 120.00%
Dívida Líquida 2.818 2.369 -15.93%
Investimentos 5.302 3.786 -28.59%

Tabela 5.26: Faturamento Vivo Participações 2008/2009 em milhões de reais.

No comparativo entre trimestres da Telefônica SP (Tabela 5.27) percebem-se muitos

pontos em comum com a Oi:

1. o maior faturamento é devido à assinatura do serviço de telefonia fixa;

2. todas as principais linhas de produto apresentaram queda de faturamento (tráfego longa

distância, serviço fixo-móvel, tráfego local e assinatura);

3. serviços coligados ou de menor importância ainda têm crescimento (habilitação, cessão

de meios), mas são insuficientes para manter o fluxo de caixa estável;

4. serviços de TV por assinatura (incluindo-se aqui DTH e MMDS) apresentaram bom cresci-

mento de 2008 para 2009.

A receita de conexão à Internet está incluída no campo “Comunicação de Dados”, junto

com a receita de transmissão de dados do segmento empresarial. A Telefônica não apresenta

distinção entre estes dois tipos de cliente em sua divulgação de resultados.

O crescimento de TV por assinatura da Telefônica em 2009 foi menos expressivo que o

de suas concorrentes porque, enquanto elas estavam lançando o serviço e criando uma base de

assinantes em 2008, a Telefônica já o havia feito em 2007. Na Tabela 5.28 tem-se a comparação

de número de assinantes de TVA e Internet Banda Larga no fechamento de 2008 e 2009.

Também a Vivo mostra-se com problemas em manter o faturamento de suas principais

linhas de serviços (Tabela 5.29). Percebe-se claramente que a diminuição de receita dos itens

de maior impacto (assinatura e uso de rede) foi compensada pelo aumento de receita de Dados
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Variação4T08 4T09 (Anual)
Receita Bruta Total 5.956 5.722 -3.90%
Serviços de TV 134,6 151,7 12.70%
Receita Bruta de Telefonia Fixa 5.822 5.570 -4.30%
Serviço Local (Fixo - Fixo) 2.025 1.915 -5.40%

Assinatura 1.387 1.300 -3.70%
Habilitação 20 30 47.80%

Serviço (pulsos) 618 586 -10.60%
Longa Distância (Fixo - Fixo) 1.004 989 -1.50%
Longa Distância Internacional 31 26 -10.90%
Serviço Fixo-Móvel 1.115 993 -17.60%
Uso da Rede (interconexão) 116 142 22.00%
TUP 105 75 -29.00%
Comunicação de Dados 1.025 997 -2.70%
Cessão de Meios 99 140 41.80%
Outros 302 294 -2.60%

Tabela 5.27: Receita Detalhada Telefônica SP - comparativo de trimestres 2008/2009.

Variação2008 2009 (Anual)
Banda Larga (ADSL/MMDS) 2.555 2.636 3,17%
TV por Assinatura 472 487 3,18%

Tabela 5.28: Assinantes de Internet Banda Larga e TVA Telefônica SP.

(especialmente SMS e Internet 3G), o que permitiu um fechamento positivo. A receita detalhada

de dados não foi divulgada pela Vivo em 2008.
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Variação4T08 4T09 (Anual)
Assinatura e Utilização 1.804 1.712 -5,10%
Uso de Rede 1.563 1.540 -1,40%
Dados e SVA’s 379 625 64,80%

SMS/MMS * 282 -
Internet * 303 -

Outras Receitas de dados e SVAs * 40 -
Outros Serviços 43 40 -6,60%
Receita Líquida de Serviços 3.789 3.917 3,40%
Receita de Venda de Celulares 480 403 -16,00%
Receita Líquida Total 4.268 4.320 1,20%

Tabela 5.29: Receita Detalhada Vivo - comparativo de trimestres 2008/2009.
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6 ANÁLISE COMPARATIVA

Ao longo deste trabalho foram apresentadas diversas confirmações que a convergência

tecnológica e, consequentemente, de serviços, está ocorrendo de forma acelerada em todas as

empresas do setor, conforme será destacado abaixo.

O serviço de acesso à Internet no Brasil teve seu início através das redes telefônicas,

com conexões discadas, sendo posteriormente oferecido pelas empresas de TV por assinatura,

pelas empresas de telefonia fixa, então com acesso ADSL, que não concorria com o serviço de

voz, até finalmente ser oferecido pelas empresas de telefonia móvel, popularizando-se com o

3G. A grande demanda por este serviço, com velocidades cada vez maiores, aliado à economia

gerada pelo compartilhamento de infraestrutura, foi o impulsionador das transformações que

culminaram na convergência total de dados, voz e vídeo.

No Capítulo 3, onde resumiu-se o histórico das firmas, pôde-se acompanhar a troca de

plataforma das diversas operadoras, todas migrando de um serviço único (telefonia fixa, móvel

ou TV por assinatura) para multisserviços, sendo o primeiro passo o fornecimento de Internet

Banda Larga, e o segundo, a integração com os demais serviços. É possível fazer um resumo

da linha evolutiva dos principais grupos e companhias do setor, baseado nas informações deste

capítulo, como se segue.

A Oi, concessionária de telefonia fixa oriunda da privatização do Sistema Telebrás em

1998, já oferecia acesso à Internet discada. Em 2001 incluiu o serviço Velox de acesso à Internet

Banda Larga Oi, lançando uma operadora de telefonia móvel no ano seguinte. Em 2006 comprou

a Way TV e passou a oferecer TV por assinatura na região de Belo Horizonte. Em 2007 começou

a oferecer acesso móvel à Internet através da Oi e, em 2008, lançou seu serviço de TV por

assinatura em todo o país, por DTH (Figura 6.1).

A partir de 2006, a Oi já tinha a possibilidade de oferecer serviços convergentes de voz

(fixa e móvel), vídeo e dados com a compra da Way TV.
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Figura 6.1: Convergência de Serviços Oi - Linha do Tempo.

As origens do grupo controlado hoje pela América Móvil estão divididos entre a origem

da Embratel, da NET e da Claro. A primeira é a concessionária de telefonia fixa de longa

distância, de abrangência nacional, privatizada em 1998, e oferecia voz (especialmente ligações

de longa distância nacional e internacional) e Internet discada. A segunda começou a operar

em 1991 e em 1998 já era a maior operadora de TV por assinatura em número de assinantes.

A terceira tem sua origem também na privatização da Telebrás, embora seu nome atual tenha

surgido apenas em 2003. Um resumo desta evolução é mostrado na Figura 6.2.

Destaca-se a importância da compra da Embratel e da NET pela Telmex (diretamente

ou através de participação acionária) em 2004 como o primeiro passo para a convergência de

serviços entre duas empresas. Em 2000 a NET passou a oferecer também acesso à Internet

Banda Larga, o que deu novo crescimento à empresa e retirou-a da estagnação na base de assi-

nantes, como mostrado no Capítulo 4. O NET Fone, lançado em 2005, viria a tornar-se o serviço

convergente de voz, vídeo e dados mais bem aceito no mercado brasileiro.

O desenvolvimento da Telefónica no Brasil foi similar à da América Móvil, com a

ressalva que maioria dos movimentos da mexicana foram precedidos pela espanhola. A en-

trada no mercado de telefonia fixa e móvel deu-se na privatização, em 1998, com criação da

Telefônica SP e do que viria a se tornar a Vivo, respectivamente. A oferta de acesso fixo à

Internet Banda larga ocorreu em 1999 com o Speedy, e o móvel em 2004 com o Vivo 3G.

Os dois eventos de maior destaque na cronologia da Figura 6.3 são o TVA Voz Residen-

cial, de 2005, e o FTTH, de 2009. Embora de menor importância comercial, quando comparado

com o NET Fone, o TVA Voz Residencial foi a primeira oferta comercial com convergência de

voz, vídeo e dados no mercado brasileiro. Já o FTTH representa a mudança das redes legadas
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Figura 6.2: Convergência de Serviços América Móvil - Linha do Tempo.

baseada em cabos de cobre para uma rede totalmente convergente baseada em fibra ótica, indi-

cando o próximo possível passo do mercado rumo à convergência completa.

A Tabela 6.1 compila os principais serviços comercializados pelos maiores grupos de

telecomunicações em atividade, permitindo uma comparação do portfólio de cada grupo. A

similaridade dos produtos e serviços oferecidos mostra uma homogeneidade entre os com-

petidores deste mercado, reflexo do modelo de negócios escolhido e das opções tecnológicas

disponíveis.

Telefonia Acesso Fixo Telefonia Acesso Móvel TV porGrupo Fixa à Internet Móvel à Internet Assinatura
Oi Oi Oi Velox Oi Móvel Oi 3G Oi TV (TVC e DTH)

América Livre, NET Virtua Claro Claro 3G NET (TVC e MMDS)
Móvil NET Fone Via Embratel (DTH)

Telefônica Vivo Speedy Vivo Vivo 3G TVA (TVC e MMDS)
Telefônica TV
Digital (DTH)

TIM TIM Fixo Apenas TIM TIM 3G Não possui
corporativo

Tabela 6.1: Comparativo de Serviços por Grupo.

Diante destes dados, é seguro afirmar que todos os grandes operadores do mercado de

telecomunicações optaram pela convergência tecnológica como forma de atraírem novos assi-
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Figura 6.3: Convergência de Serviços Telefónica - Linha do Tempo.

nantes e aumentar sua receita, através da oferta de serviços adicionais ou de pacotes.

Além de permitir economias de escopo, o oferecimento de serviços integrados é usado

como ferramenta de marketing e no aprovisionamento de pacotes de serviços de telecomuni-

cações. O cliente, ao contratar mais de um dos serviços fornecidos por cada operadora, recebe

um desconto sobre o total. Com esta ferramenta, as operadoras atraem clientes e conseguem

mantê-los em sua base de assinantes por mais tempo e com maior receita média por usuário,

refletindo-se na participação de mercado (tanto em termos absolutos do número de assinaturas

quanto percentuais sobre o total do mercado) e rentabilidade.

6.1 RAZÕES ESTRATÉGICAS PARA AS CONSOLIDAÇÕES NO SETOR DE TELE-

COMUNICAÇÕES

As evidências apresentadas neste trabalho apontam que as consolidações do mercado de

telecomunicações no Brasil têm ocorrido pelos seguintes motivos, discutidos no que se segue:

• Busca de competitividade e redução de custos intrarrede através da operação de uma única

rede nacional ou regional;

• Proteção contra compras agressivas e tomadas de controle por outras empresas;
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• Aumento da barreira de entrada para novos competidores;

• Economias de escala na compra de equipamentos e serviços de terceiros;

• Economias de escopo no oferecimento de serviços convergentes;

• Oferecimento de pacotes de serviços para crescimento e manutenção de participação no

mercado.

O custo de interconexão parece ter sido o primeiro fator a impulsionar o crescimento das

operadoras de telefonia celular, através de compras de licenças em leilões, ou sua consolidação,

com a fusão das companhias que atendiam áreas distintas do SMP ou compra de competidores

menores. O oferecimento de tarifas interurbanas e de roaming mais baixas e promoções de

minutos para ligações da mesma operadora foram usados como atrativos para a aquisição de

novos clientes, oriundos das operadoras concorrentes. O melhor exemplo desta estratégia foi

mostrado no Capítulo 4 com as promoções Liberty e Infinity da TIM, que lançaram a operadora

ao primeiro lugar em minutos de tráfego longa distância nacional, posto disputado antes apenas

entre Embratel e Telefônica.

Entre empresas de telefonia fixa este fenômeno é menos observável devido aos limites

geográficos de prestação do serviço impostos pela Anatel e pela menor quantidade de empresas

no mercado, mas evidencia o motivo das operadoras de telefonia fixa terem optado por entrar

no mercado de telefonia móvel. O impacto das tarifas de interconexão na telefonia fixa pode

ser visto no gráfico da Figura 4.4. O valor das interconexões chegou a representar 22% do

faturamento total em 2002, mostrando que boa parte da receita de voz poderia ser recuperada ao

se as chamadas fossem terminadas dentro da mesma rede que as originou.

Nas operadoras de TV por assinatura e Internet banda larga este motivo não apresenta

relevância, dado que o serviço não tem custos dependentes da distância do conteúdo acessado.

A proteção contra troca de controle também é bem exemplificada pelas operadoras de

telefonia móvel. Após a primeira onda de consolidações em 2001 e 2002, as empresas restantes

tinham a opção de se unirem ou serem adquiridas pelas recém-formadas. A resultante deste

movimento foi a troca de um duopólio local, com duas operadoras atuando em cada área do SMP,

para um oligopólio nacional, onde quatro operadoras atuam em todo o território país (exceto

poucas exceções). Na telefonia fixa, mais uma vez, as restrições regulatórias impediram um

movimento mais ousado das operadoras, embora o exemplo da Telefônica SP, comprando a

Ceterp ainda no seu primeiro ano de operação, tenha mostrado o apetite das concessionárias
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para a compra de empresas menores. Na TV por assinatura a estratégia da NET está excluída

deste cenário, por ser motivada pelo expansionismo e não por proteção.

Uma importante exceção deve ser registrada no caso da compra da Brasil Telecom pela

Oi. Ambas apresentavam valor de mercado semelhantes em 2008, o que não impediu a última de

fazer uma oferta pela primeira, bem sucedida, apesar das restrições legais vigentes no momento

da proposta - conforme mostrado no Capítulo 5, Tabelas 5.12 e 5.14.

Abaixo sumariza-se a informação destas duas tabelas para o ano de 2007 na Tabela 6.2,

último anterior à oferta de compra. A diferença no valor destas companhias não justificaria a

compra da Telemar, considerando-se apenas os aspectos financeiros.

Valor de Valor da
Empresa Mercado Firma

(R$ bilhões) (R$ bilhões)
Telemar Norte Leste S.A. 15,46 18,90

Brasil Telecom S.A. 12,91 14,91

Tabela 6.2: Valor de Mercado e Valor de Firma, Telemar Norte Leste S.A. e Brasil Telecom S.A.
em 2007.

A criação de empresas de alcance nacional e grandes grupos também servem como bar-

reira de entrada para novos competidores. Uma empresa que deseje iniciar sua operação no

mercado brasileiro, para entrar em igualdade de condições, deverá ter alcance nacional de tele-

fonia móvel e, pelo menos nas maiores cidades, telefonia fixa, TV por assinatura e Internet. Um

investimento inicial desta magnitude é impraticável, restando como opção prática iniciar seu

serviço em locais selecionados, com portfólio restrito, como a Aeiou na telefonia celular e as

pequenas empresas autorizatárias de telefonia fixa, que hoje se constituem como competidores

de nicho.

Esta barreira se mostrou - e aumentou - quando a Vivendi entrou no mercado brasileiro,

disputando a GVT com a Telefônica SP. Uma possível estratégia para a Vivendi, na época,

seria adquirir a GVT na rede fixa e a TIM na rede móvel, entrando no mercado como o quarto

grande grupo de serviços convergentes. A compra da Intelig, neste contexto, impediu avanços

da Vivendi e deu tamanho à TIM para continuar no mercado e reduzir especulações sobre sua

venda.

A formação de grandes grupos, apesar de ter se firmado como o modelo predominante

no Brasil na segunda metade da década de 2000, não é homogêneo ou exclusivo. Pequenas

operadoras - notadamente, CTBC Telecom e Sercomtel - mostram a viabilidade do negócio com

abrangência geográfica limitada e economias de escala reduzidas, quando comparadas com os
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grandes grupos. A CTBC oferece telefonia fixa, móvel, Internet e TV por assinatura apenas em

sua área de operação, que manteve-se inalterada desde 1998. A Sercomtel atua em apenas treze

cidades no Paraná e não possui TV por assinatura. Mesmo assim, ambas continuam indepen-

dentes dos grandes grupos e, até onde pôde ser apurado por fatos de mercado, não têm intenções

de participarem de fusões ou ofereceram-se a compra.

6.2 ECONOMIAS DE ESCALA E ESCOPO

A economia de escala em telecomunicações difere um pouco do conceito acadêmico de

utilização máxima de recursos para produção em grande escala. Sendo estas empresas prestado-

ras de serviços, as vantagens econômicas de ser grande (em número de usuários e faturamento)

estão mais voltadas para as possibilidades de redução de custos por negociações com fornece-

dores de equipamentos de infraestrutura e de serviços terceirizados de manutenção e reparo do

que para redução do custo unitário de servir cada assinante. Ao se formar um ramo de poucos

competidores de mesmo tamanho, esta vantagem converte-se em necessidade.

As economias de escopo também têm aplicação, nesta área, distinta das definições apre-

sentadas por Teece (Teece, 1980), que fundamentou sua análise na divisão de informações e

na compra de ativos que pudessem ser utilizados na produção de dois ou mais itens sem gerar

congestionamento de recursos. O estudo das empresas de telecomunicações mostra, entretanto,

a utilização dos mesmos ativos fixos para a prestação de serviços, não para produção de itens

físicos. A convergência tecnológica possibilitou o uso da mesma infraestrutura - equipamentos

nas centrais, cabeamento das centrais aos assinantes e equipes de operação e manutenção - para

prover os serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e acesso à Internet. Os equipamentos

de transmissão de grande porte, usados entre centrais e para transmissão de longa distância,

também podiam ser compartilhados com o serviço de telefonia móvel.

Estas redes, mais flexíveis nos serviços ofertados, possuem custos de implantação, oper-

ação e manutenção mais caros que as redes legadas, quando analisadas individualmente, mas um

custo total menor se comparado à soma das outras. Esta condição é suficiente para caracterizar

a economia de escopo se mudarmos a proposição original para definir que economias de escopo

existem quando para todos os produtos ou serviços y1 e y2 o custo de produção ou prestação

conjunta é menor que o custo de o fazer separadamente.
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6.3 A ORGANIZAÇÃO DAS FIRMAS E GERAÇÃO DE VALOR APÓS AS CON-

SOLIDAÇÕES

O modelo de organização das firmas de telecomunicações passou por algumas mudanças

conforme as integrações, fusões, aquisições e consolidações foram acontecendo. Algumas pas-

saram a exibir estruturas assemelhadas à firma multidivisional, enquanto outras estenderam sua

hierarquia de matriz e subsidiárias.

O grupo América Móvil é o que mais se aproxima do modelo multidivisional. Cada uma

das principais empresas do grupo - Embratel, NET e Claro - conta com estruturas operacional e

gerencial completamente independentes entre si, e são responsáveis por seus resultados perante

o grupo controlador. A Figura 6.4 mostra esta relação de forma simplificada, mostrando todo

o grupo de controle (que inclui América Móvil, Telmex, o Banco Inbursa, entre outros) como

Grupo Carso e omitindo-se as relações entre as empresas do grupo (como a participação da

Embratel na NET).

Figura 6.4: Estrutura Divisional Simplificada - Embratel, NET e Claro.

Corroboram para a identificação da forma M o direcionamento estratégico centralizado

no Grupo Carso, a replicação de departamentos comuns em todas as empresas - financeiro,

Recursos Humanos, administração - e a descentralização de decisões operacionais nas empresas

controladas. Quanto às decisões financeiras, cada empresa tem total controle para reinvestir seus

lucros, o que fere o princípio de realocação de recursos para a atividade de maior retorno. Por

outro lado, os dividendos da Embratel (Embrapar) e da NET são enviados ao grupo controlador,

que decide como reinvesti-lo. Dessa forma, as empresas do grupo têm à disposição uma fonte

de capital pela qual devem competir, implicando em uma estrutura que indiretamente provê as

funções de realocação competitiva de recursos. Como outro exemplo de alocação de recursos
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dentro do grupo, pode-se citar o empréstimo do Banco Inbursa à NET, visto no Capítulo 3.

As características dos serviços oferecidos, altamente complementares e relacionados,

exigem intensos esforços de coordenação e alocação de recursos entre as empresas e aproximam-

se mais do modelo de firma M cooperativa de Hoskisson do que da forma M de Chandler.

Outra sutileza que aproxima o grupo da América Móvil no Brasil de uma forma M é a

alocação eficiente de custos. A partir do momento que um ativo grande e indivisível é usado

como plataforma para a prestação de múltiplos serviços, sendo cada um deles especialidade de

uma empresa diferente, e a alocação dos custos de aquisição e depreciação deste ativo devem

ficar sob o balanço de apenas uma delas, a escolha de qual empresa arcará com esta despesa é

uma decisão estratégica, pois permite aferição de maiores lucros às demais. Assim, mais uma

vez, o sistema de alocação de recursos age de forma indireta ao distribuir custos.

O melhor exemplo para a visualização desta alocação é o NET Fone. Para oferecer

telefonia sobre uma rede de vídeo e dados é necessária a troca dos equipamentos do usuário

final e das centrais de serviço, localizados nas dependências físicas da operadora de TV por

assinatura. Os benefícios e lucros da oferta serão compartilhados entre Embratel e NET, mas os

custos devem ser atribuídos principalmente a uma delas - no caso, a NET.

Os resultados da Embratel e da NET após a entrada da Telmex mostram claramente uma

grande vantagem gerada para ambos em receita e número de assinantes. Nos dados do Capítulo

5 veem-se duas empresas com dificuldades de manutenção de suas operações. A Embratel apre-

sentou prejuízo líquido em dois dos três anos anteriores à sua compra. A NET, em pior situação,

estava com seu patrimônio comprometido e sem capacidade de pagar suas dívidas, com endivi-

damento superando 12 vezes o patrimônio e margem de lucro líquido negativa em quase 100%.

No ano seguinte à compra, ambas as empresas já apresentavam lucro líquido.

Os dados financeiros também sustentam a hipótese de que a cooperação na prestação de

serviços convergentes seja benéfica para ambos os envolvidos. No ano seguinte ao lançamento

do NET Fone, que ocorreu em 2006, Embratel e NET reportaram pequeno aumento na margem

de lucro líquido com substancial aumento em 2009. O resultado atípico de 2008 teve grande in-

fluência da crise econômica global, pois ambas as companhias tem dívida internacional atrelada

ao dólar.

Os dois benefícios apontados são descritos na literatura como relacionados à adoção da

forma M: a gestão mais profissionalizada do grupo controlador e das economias de escopo entre

atividades cooperativas e relacionadas.

A Claro, na telefonia móvel, não apresentou as mesmas sinergias que as outras duas em-
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presas pois, apesar de pertencente ao grupo, atuou de forma isolada até 2010. Os dados coleta-

dos não apontam diferenças bruscas no período analisado, indicando continuidade dos negócios

à revelia das mudanças ocorridas com as outras empresas brasileiras do grupo. Espera-se que

as recentes mudanças estratégicas no México, que colocaram a Telmex, controladora das redes

de comunicações fixas do grupo, sob controle da América Móvil, até então atuante no controle

apenas das operadoras de redes móveis, crie pacotes de serviços de telefonia móvel, fixa, TV por

assinatura e acesso à Internet (móvel, pelo aparelho celular, e fixo, pelo cabo da TV) e econo-

mias de escopo antes relacionadas. Os resultados desta integração devem aparecer nos balanços

e demonstrativos dos próximos anos, tão logo a integração operacional e de infraestrutura seja

concluída.

A entrada de TV por assinatura via satélite no portfólio da Embratel pode ser considerada

uma economia de escopo, levando-se em conta que o ativo compartilhado foi tanto infraestrutura

quanto conhecimento. Se, por um lado, a Embratel é a maior operadora de transmissão de dados

via satélite do Brasil, por outro a NET tinha experiência com compra de conteúdo, operação

e venda de serviços de TV por assinatura. A combinação das duas torna a operação de DTH

uma alternativa rentável para diversificação relacionada. O grande crescimento no número de

assinantes e o faturamento de R$ 50 milhões já no primeiro ano de operação mostrados no

Capítulo 5 parecem confirmar esta eficiência.

A Oi seguiu um caminho diferente, criando ou comprando as empresas para fornecer os

serviços que hoje compõem seu portfólio, e administrando todas sob uma estrutura única. A

estrutura de controle da Oi tem as características da forma U com subsidiárias, como mostrado

simplificadamente na figura 6.5. As características dessa forma, com a estrutura de comando e

controle centralizada, são evidenciadas pelo modelo organizacional apresentado. A Tele Norte

Leste (TNL) age como investidora e a Telemar Norte Leste (TMAR) como empresa operacional,

sendo a única acionista da Oi Móvel e das outras empresas do grupo, exceto a Brasil Telecom,

que ainda mantém o registro de empresa aberta. A TMAR presta a maior parte dos serviços do

grupo, como telefonia fixa, acesso à Internet Banda Larga e TV por assinatura via satélite. Suas

subsidiárias integrais fornecem telefonia móvel e serviços adjuntos, como a Oi Paggo.

A escolha de seu modelo Unitário pode ser inferida como resultado de dois fatores prin-

cipais. O primeiro é o seu processo de formação: enquanto o grupo Embratel/NET/Claro foi

composto basicamente por compras de empresas já estabelecidas, a Oi iniciou suas operações

com a privatização de telefonia fixa, desenvolvendo internamente novos serviços ou comprando

(e integralizando) empresas menores, restando sempre uma única empresa no controle. Dessa
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Figura 6.5: Estrutura Divisional Simplificada - Oi.

forma, a troca para o modelo M representaria passar por modificações complexas, custosas e

lentas, as quais a empresa não deve estar disposta a efetuar.

O segundo motivo, como descrito por Hoskisson (Hoskisson et al, 1993) e apontado

no Capítulo 2, está relacionado às assimetrias de informações entre acionistas, investidores,

empregados e financiadores. Como mostrado no Capítulo 5, a composição acionária da Telemar

Participações inclui a Fundação Atlântico (11,50%), que é o fundo de pensão dos funcionários da

empresa, e o BNDESPar (16,86%), que faz parte do BNDES, maior financiador da companhia.

Tendo os empregados e seu principal financiador condições de eleger membros para o conselho

de administração, diminuem os incentivos para adoção da forma M, visto que comportamentos

oportunistas podem ser mais facilmente coibidos. Segundo Hoskisson, motivo similar preservou

a forma U em firmas alemãs e japonesas.

Começando como operadora de telefonia fixa e internet discada, a Oi:

• agregou serviços de acesso à Internet (Velox, em 2001);

• criou uma operadora de telefonia móvel (Oi Móvel, em 2002)

• criou uma prestadora de serviços de call center (Contax, em 2000, que posteriormente foi

transformada em uma empresa independente, em 2005);

• comprou operadoras de telefonia celular para aumentar sua abrangência;

• comprou a operadora de TV por assinatura Way TV (em 2006);

• comprou a Brasil Telecom (em 2008); e

• iniciou operações de DTH (em 2008), entre outras aquisições menores.
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Percebe-se o forte perfil centralizador da empresa, que implementou todos os serviços

sob a empresa existente. A cisão da Contax também serve como exemplo deste modelo: a

TMAR preferiu cindi-la completamente a ter uma divisão independente sob seu controle.

Esta estratégia, contudo, nem sempre gera resultados positivos. Após o anúncio da com-

pra da Brasil Telecom, o valor de mercado da Oi diminui em quase R$ 1 bilhão (Tabela 5.12), e

após a efetivação da compra os indicadores de eficiência (Figura 5.7) e de liquidez (Figura 5.10)

degradaram-se em grande magnitude. A dívida bruta, que entre 2002 e 2007 manteve-se com

valor entre metade e uma vez o patrimônio líquido da empresa, superou três vezes o valor do

patrimônio em 2009. A margem de lucro e o ROE caíram para patamares negativos, enquanto a

margem EBIT retornou ao nível de 2002.

A Oi Móvel ficou, entre as quatro maiores operadoras de telefonia móvel, com a menor

participação no mercado e com maior percentual de pré-pagos (modalidade menos rentável)

em sua base em 2009 (Figura 4.3, Capítulo 4). O endividamento da sua controladora pode

ter contribuído para esta condição, devido à redução de investimentos (Tabela 5.15, Capítulo

5), enquanto a falta de um posicionamento estratégico específico para este mercado pode ter

influenciado na perda de mercado para seus competidores, inclusive, nas regiões onde ela opera

rede fixa e onde ela já chegou a ocupar posição de liderança.

O tamanho de sua rede fixa e os incentivos para contratação de pacotes, grandes diferen-

ciais competitivos, parece não ter gerado o retorno esperado para as operações móveis ou fixas.

O ano de lançamento do Oi Conta Total, 2007, foi também o de maior variação positiva na

margem de lucro do período avaliado, de 9,57% para 15,32% (Figura 5.7). Nos anos seguintes,

entretanto, apresentaram queda contínua desta margem - resultado contrário ao que se espera

com as sinergias de uma plataforma multiproduto.

A entrada no mercado de TV por assinatura se deu com a compra de uma operadora

de TV a cabo e posterior lançamento de DTH. Sob o ponto de vista das economias de escopo,

a compra da Way TV representa uma boa oportunidade, por ser uma operadora de TV a cabo

e provedora de Internet, dois serviços complementares em infraestrutura ao de telefonia fixa.

Os resultados podem ser difíceis de mensurar devido às economias se restringirem ao alcance

geográfico da área de concessão da Way TV (Belo Horizonte e três cidades em seu entorno),

uma extensão territorial comparativamente insignificante com a da rede física da Oi.

O DTH já não mostra estas eficiências, pois nem a Oi opera satélites nem a Way TV tinha

experiência em venda e difusão de conteúdo em grande escala. Esta nova atividade pode ter sido

lançada para manter sua linha de produtos compatível com a de seus concorrentes em vez de
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busca por economias de diversificação. O número total de assinantes mostrado no Capítulo 5,

próximo ao da Embratel, mostra que ainda assim o DTH foi um bom negócio para a Oi.

O grupo Telefónica encontra-se em estágio intermediário entre o modelo distribuído ado-

tado pelo grupo da América Móvil e o modelo centralizado da Oi; também sua formação guarda

semelhanças com os dois grupos.

A Figura 6.6 mostra a estrutura organizacional da do grupo Telefónica de maneira simpli-

ficada (por motivos de clareza, foi omitida a Brasilcel no controle da Vivo). O desenvolvimento

da Telefônica SP e da Vivo se deu de maneira independente, semelhante ao desenvolvimento

da Embratel/Claro, com duas empresas distintas atuando em sua área principal - telefonia fixa

e móvel, respectivamente. A unificação do controle, entretanto, deve modificar esta estratégia e

buscar economias de escopo e a busca de produtos e serviços mais convergentes.

Figura 6.6: Estrutura Divisional Simplificada - Telefónica.

A Telefônica SP, similarmente à Oi, cresceu com recursos próprios e adquiriu as empre-

sas de serviços adjuntos e o controle da operadora de TV por assinatura que julgou necessários,

com o modelo de matriz e subsidiárias. A Vivo, em paralelo, adquiriu empresas menores de

telefonia celular e expandiu sua cobertura para todo o território nacional, também com recursos

próprios.

A unificação do controle de ambas deve levar a uma estratégica de maior interdependên-

cia, cooperação e sinergias, gerando possíveis reflexos em sua estrutura organizacional, que

pode tender a uma forma mais próxima do modelo utilizado pela América Móvil, caso Tele-

fônica e Vivo mantenham-se como entidades distintas controladas pela Telefónica de España,

ou ao modelo da Oi, se a Vivo for inserida sob o comando da Telefônica SP ou vice-versa.

Este estudo deve ser feito no futuro, após o fim da integração das duas empresas no
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Brasil. Enquanto o grupo estiver neste estado de transição, a análise de resultados não deve

apontar ganhos significativos nem permitir o cruzamento de dados para inferir economias de

escopo ou sinergias entre suas atividades.

O grupo Telefónica, quando somadas suas partes, é o que apresenta maior faturamento

entre os três grandes aqui analisados (Capítulo 5, Tabelas 5.27 e 5.29). Contudo, há diversas

restrições ao seu crescimento como oferta convergente.

A primeira dificuldade do grupo é a extensão das redes fixas da Telefônica SP, implantada

apenas no estado de São Paulo e poucas cidades pelo Brasil, contra a cobertura nacional da

Embratel e, excetuando-se o estado de São Paulo, da Oi. O oferecimento de pacotes de serviços

integrados estará restrito à região onde o grupo possua simultaneamente telefonia fixa, móvel e

TV por assinatura.

A segunda são as limitações sobre o uso da rede da TVA, cuja tecnologia de acesso é

baseada principalmente em MMDS, que apresenta severas restrições técnicas para transmissão

de dados e, portanto, não tem o mesmo potencial de reutilização para novos serviços que o TVC,

usado pela NET. Uma alternativa seria utilizar a rede da Telefônica SP para provisão de TV por

assinatura, em vez de usar a rede da TVA para provisão de voz, medida que requisitaria a troca

da rede de acesso da Telefônica SP para uma tecnologia mais moderna, como o FTTH (iniciado

em 2008, conforme mostrado no Capítulo 3).

A terceira é a ausência de integrações e pacotes multisserviços entre Telefônica SP e

Vivo, provavelmente desestimuladas até o momento pela divisão do controle da desta última

entre Telefónica e Portugal Telecom.

As recentes mudanças regulatórias e societárias, entretanto, apresentam condições fa-

voráveis para o crescimento do grupo. A compra da parte da Portugal Telecom na Brasilcel abre

o caminho para o desenvolvimento integrado e sinérgico de estruturas e estratégias conjuntas

entre Telefônica SP, TVA e Vivo, enquanto que o PLC 116, se aprovado, permitirá à Telefônica

SP o lançamento de cabos para o aprovisionamento de TVC, inclusive em áreas onde hoje há

monopólio da NET.

Em todas as operadoras, por fim, percebe-se que a principal fonte de receita (voz ou pro-

gramação de TV, conforme o caso) está diminuindo lentamente, e a adequação ao novo cenário

de competição é imperativo. É necessário buscar novas fontes de receita, e a formação de pacotes

de serviços pode ser uma alternativa viável, vinculando os produtos de menor valor agregado -

notadamente, telefonia fixa - a produtos de maior potencial de crescimento, como acesso à In-

ternet banda larga fixa e, principalmente, móvel.



113

7 CONCLUSÕES

Após análise dos dados apresentados, pode-se confirmar que a convergência tecnológica

ocorreu de fato nas empresas de telecomunicações do Brasil, iniciando-se pela adição de acesso

à Internet a posteriormente incluindo outros serviços, usualmente por fusões e aquisições.

A inclusão de acesso à Internet (especialmente a Internet de alta velocidade, ou Banda

Larga), na primeira fase da implementação da convergência tecnológica, foi adotada pelas se-

guintes empresas das seguintes áreas (como visto nos Capítulos 3 e 4):

• Na telefonia fixa, por Telefónica, Oi e Brasil Telecom.

• Na telefonia móvel, por Vivo, Oi, Claro e TIM.

• Entre as prestadoras de TV por assinatura, por NET, TVA e Way TV.

Nota-se a exceção, entre as grandes operadoras, da Embratel, cuja falta de rede de acesso

impediu o oferecimento de Internet Banda Larga ao consumidor residencial.

Em um segundo movimento de convergência, percebe-se que a estratégia de fusões e

aquisições foi a buscada pela maioria das empresas, agregando à sua rede de clientes os usuários

da empresa adquirida. Foi o caso da Embratel com a NET e da Telefónica com a TVA e, mais

recentemente, Embratel com Claro e Telefónica com Vivo, ambas através do controle acionário

de suas controladoras. Nota-se, aqui também, uma evidente exceção, desta vez com a Oi, que

preferiu iniciar uma empresa para cada negócio em que começou a atuar. O único caso relevante

de compra para inclusão de serviços foi a Way TV, pois a compra da Brasil Telecom expandiu

sua área de atuação mantendo basicamente os serviços já prestados na Região I.

Estes movimentos de aquisições, fusões, consolidações e criação de empresas levaram as

participantes do processo a se reorganizarem, adequando sua estrutura organizacional ao novo

modelo de negócios adotado. O histórico das decisões de cada empresa deve ser levado em
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conta tanto quanto o tipo de serviço prestado para se identificar o modelo surgido desta reorga-

nização. Tratando-se de serviços convergentes, é esperado que as empresas inclinem-se a formas

cooperativas de organização, dividindo custos, criando pacotes de serviços conjuntos e buscando

clientes antes inacessíveis aos produtos isolados.

O histórico das empresas e de suas decisões auxilia a análise de sua forma organiza-

cional quanto aos modelos propostos por Williamson. O grupo América Móvil, ascendente de

um conjunto de empresas de formações, estruturas e estratégias distintas, mostra-se mais apto

à classificação como Forma Multidivisional, atuando o grupo controlador mexicano como o

Escritório Central, traçando estratégias e realocando recursos financeiros, e mantendo-se a inde-

pendência de cada empresa do grupo. A consolidação do grupo com a entrada da Claro, prevista

para ser concluída em 2011, deve reforçar este modelo.

O grupo Oi assume uma postura muito mais centralizadora, criando empresas específicas

para a entrada em novos mercados e colocando-as sob controle da matriz. Sua classificação

aproxima-se, dessa maneira, da Forma Unitária, havendo uma empresa operacional principal

com subsidiárias integrais.

Há, no grupo Telefónica, características mistas destes dois modelos. O crescimento den-

tro da Região III foi primariamente intrínseco, muito próximo do modelo da Oi, enquanto a as-

sociação entre Telefônica SP e Vivo, empresa independente de outro ramo, pode exigir esforços

cooperativos mais próximos ao modelo do grupo América Móvil. Dessa forma, a classificação

do grupo Telefónica permanece indefinida até que a consolidação entre Telefônica SP e Vivo

esteja concluída.

Dos resultados financeiros do capítulo 5 podem-se extrair os ganhos e perdas advindos

destas estratégias, respeitando-se a restrição do tempo disponível para análise ser ainda bastante

limitado por se tratar de acontecimentos recentes.

O grupo América Móvil foi muito beneficiado pela estratégia de convergência, equili-

brando as finanças e melhorando significativamente o resultado operacional de duas empresas

que já cogitavam o fim de suas operações.

Por parte do grupo Oi, sua estratégia expansionista deixou a companhia em posição

frágil, reduzindo investimentos para atenuar os problemas de liquidez e solvência advindos

principalmente da compra da Brasil Telecom. Por outro lado, o fato de ser a única empresa

com portfólio completamente integrado parece não ter gerado benefícios compatíveis com os do

grupo América Móvil.

Os resultados do grupo Telefónica ainda são primordialmente os alcançados pela Tele-
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fônica SP e pela Vivo; até que as operações e estratégias de ambas as empresas estejam in-

tegradas deve-se manter esta separação financeira, impedindo uma análise do conjunto e, por-

tanto, dos benefícios ou malefícios desta consolidação.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

A convergência tecnológica ocorreu e tende a se fortalecer, conforme surjam avanços

tecnológicos e maiores integrações. Contudo, muitos dos processos analisados neste trabalho

ainda estão em fase de desenvolvimento, de modo que trabalhos posteriores poderão analisá-

los com um maior conjunto de dados disponíveis, confirmando ou corrigindo as tendências aqui

identificadas. Trabalhos futuros poderão incluir também possíveis consolidações ainda a ocorrer

no setor, envolvendo empresas como GVT, TIM, Sercomtel, e CTBC Telecom.

Como o modelo organizacional das firmas vai além da sua estrutura hierárquica, a real

classificação das empresas como forma M, forma U ou outras depende de análise interna de

seu funcionamento, especialmente quanto à alocação de recursos, processos decisórios e de

controle. Tal análise pode ser conseguida com entrevistas aos gerentes e diretores das empresas

envolvidas, somada à inspeção in loco de seus respectivos ambientes operacionais.

Outra confirmação que depende da disponibilidade de maiores dados históricos é a dos

benefícios financeiros. As informações presentes neste trabalho estão restritas a um período

ainda curto, limitando a interpretação dos balanços quanto ao seu alcance e representação da

realidade. Os resultados são, até o momento, expressivos, mas apenas uma análise contínua

dos fatos pode confirmá-los como eficiências operacionais e acertos estratégicos, separando-os

de fatores externos, como o bom momento da economia mundial entre 2004 e 2008, ou fatores

transientes, como o efeito da novidade sobre os consumidores.

Tratando-se de convergência, há a possibilidade real e tecnologicamente viável das dis-

tribuidoras de energia elétrica tornarem-se prestadoras de acesso à Internet. No fim da década de

90 havia redes isoladas de telefonia fixa, móvel, de TV por assinatura e de acesso à Internet. A

característica que as uniu foi o fato de todas terem capacidades de transmissão de informações;

com a tecnologia PLC, as redes elétricas passam a integrar este grupo, sendo hoje as únicas

que não estão integradas às demais. Uma análise futura deve ser feita quanto à possibilidade de

consolidação destas empresas junto às de telecomunicações, resultando em uma possível nova

onda de consolidações e parcerias.

Sob o aspecto regulatório, este trabalho apresentou apenas superficialmente o compor-

tamento e influência da Anatel sobre o mercado e seu desenvolvimento. Uma análise mais
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profunda pode nos dar melhor visibilidade do futuro, mostrando como as normas da agência di-

recionam o crescimento geográfico e expansão dos serviços, assim como sua qualidade e preço

final para os usuários, e o papel a ser exercido neste cenário integrado onde a antiga divisão por

regiões e serviços começa a perder seu sentido e mostrar-se artificial.
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