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RESUMO 

 

O setor de telecomunicações vem se tornando um dos mais dinâmicos da 

economia global, sendo peça fundamental para o desempenho econômico de cada 

país. Os pequenos provedores (ISPs) estão se tornando importantes atores neste 

setor, trazendo para as economias locais, avanços na qualidade de atendimento e 

serviços, proporcionando maior acesso a informação, cidadania e tecnologia. Em 

vista de um mercado altamente competitivo, entre grandes e pequenas empresas, 

este trabalho visa enaltecer a importância das micro e pequenas empresas (MPEs) 

do setor e servir de apoio a construção do planejamento estratégico para provedores 

de pequeno porte, a fim de contribuir para a posição destas empresas no mercado e 

consequentemente favorecer o crescimento econômico regional nas cidades e 

comunidades. O estudo, percorre as etapas do planejamento estratégico de 

empresas utilizando-se ferramentas de apoio para a construção das análises como 

as 5 forças de competitivas de Porter, Business Model CANVAS, Análise da cadeia 

de valor e E3value.O objetivo central do estudo é utilizar as ferramentas estratégicas 

para servir de apoio a construção dos desdobramentos estratégicos das pequenas e 

médias empresas inseridas neste setor competitivo, contribuindo para o melhor 

posicionamento destas empresas no mercado. No fim, são apresentadas as 

possíveis propostas de valor que os ISPs podem oferecer no mercado atual e 

também algumas questões para reflexão na construção do planejamento estratégico 

de cada empresa em particular. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico, Provedor de internet de pequeno porte, 

Telecomunicações, Micro e pequena empresa, Modelo de negócio. 
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ABSTRACT 
 

 
The telecommunications sector has become one of the most dynamic sector in the 

global economy, being very powerful for the economic performance of each country. 

The Internet Service Providers (ISPs) are becoming important players in this sector, 

bringing advances to the local economies in the quality of service, providing a better 

access to information, citizenship and technology. In view of a highly competitive 

market between large and small companies, this work aims to highlight the 

importance of micro and small enterprises in the sector and support the construction 

of strategic plan for small providers in order to contribute to the position of these 

companies in the market and consequently help the regional economic to grow in the 

cities and communities. The study covers the stages of the strategic plan of 

companies using support tools for the construction of the analyzes like the 5 

competitive forces of Porter, Business Model CANVAS, Value chain analysis and 

E3value. The main objective of the study is to use the strategic tools to support the 

construction of the strategic developments of small enterprises in this competitive 

sector,in a way to contribute these companies to a better positioning  in the market. 

Finally , at the end ,some possible proposals that ISPs can offer in the market are 

presented and also some questions for reflection on the construction of the strategic 

plan of each particular company. 

 
 
Key words: Strategic plan, Internet Service Providers, Telecommunications, Micro 
and small business, Business model. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 

O setor de telecomunicações vem se tornando um dos mais dinâmicos da 

economia global, sendo peça fundamental para o desempenho econômico de cada 

país. Este setor possui alto potencial na geração de riquezas, no desenvolvimento 

social local e regional, além promover empregos de média e alta qualidade e ser 

provedor das tecnologias de informação, o que afeta o desempenho das 

organizações. Todos estes fatores o torna um pilar importante para o 

desenvolvimento do país. 

 Deste modo, a evolução, desenvolvimento e consolidação das empresas 

inseridas neste mercado trazem benefícios para o desenvolvimento econômico e 

social da sociedade. Essas empresas tornam-se então grandes produtores de valor 

para as sociedades regionais e locais. Segundo Cameira (2008), os serviços de 

Banda Larga/Transmissão de dados, provedor de Backbone, Call Center, VPN, entre 

outros, representam as atividades de valor agregado dentro do setor de 

telecomunicações. 

 Segundo a LGT (Lei geral das telecomunicações) (1997), serviço de banda 

larga é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em 

âmbito nacional e internacional, que possibilita a oferta de capacidade de 

transmissão, emissão e recepção de informações multimídia (dados, voz e imagem), 

utilizando quaisquer meios (mediante emprego de infraestrutura existente própria ou 

cedida por terceiros), a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço 

(através de qualquer tipo de terminal).  

 A partir dos anos 2000, houve uma forte promoção do acesso de pequenas e 

médias empresas ao mercado de telecomunicações e isso fez com que se tornasse 

um mercado mais competitivo (CAMPANÁRIO; REICHSTUL, 2002). Porém, diante 

deste cenário, pequenas e médias empresas, muitas vezes não conseguem reagir a 

dinâmica do mercado para atender os clientes e manter posições estratégicas 

sólidas.    

Dentro do contexto econômico que o Brasil vive atualmente, as micro e 

pequenas empresas (MPEs) atravessam dificuldades ainda maiores que as grandes 
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empresas do mercado. Com isso, concentram-se, muitas vezes, somente na 

sobrevivência do negócio, aguardando uma melhora do mercado. (GONÇALVES et 

al., 2011) 

Ainda segundo Gonçalves et al. (2011) as MPEs se encaixam, de forma geral,  

nesse contexto,devido aos avanços tecnológicos cada vez mais rápidos; a 

globalização das empresas que exige das mesmas a construção de parcerias e 

redes; as mudanças regulatórias; ao maior acesso dos clientes à informação; a 

identificação de novas necessidades, provocadas por mudanças demográficas, 

sociais e culturais; ao aumento da complexidade dos produtos; e por fim ao 

atendimento à existência de regiões focadas no desenvolvimento de empresas 

locais. 

 A disponibilização de oferta de serviços para as classes de renda mais baixa 

carece de outras estratégias para viabilizar o acesso e uso dos serviços. Sendo 

assim, as MPEsque oferecem serviços de banda larga para zonas de baixa renda 

também lidam com maiores obstáculos em seus horizontes de planejamento 

estratégico.  

 A dificuldade para as MPEs deste setor, está não só na alta competitividade 

do mercado e na concorrência com grandes empresas, mas também em viabilizar o 

acesso a classes de baixa rendae o acesso a métodos de gestão, visto que ele 

permite que a MPE aja como uma organização preparada para o dinamismo do 

setor de informações. 

 De acordo com a Anatel (2008), a competição no mercado de 

telecomunicações se caracteriza pela gestão de ativos intangíveis, como, capital 

intelectual, clientes fiéis, produtos de qualidade, funcionários satisfeitos e ativos 

tangíveis. Os ativos precisam, todavia, ser gerenciados por um só modelo, numa 

única concepção de estratégia. Deve-se levar em consideração que as empresas 

atuam num ambiente de recursos escassos e de alta competitividade e são grandes 

as dificuldades para se manter diferenciais competitivos em longo prazo. Assim, 

especificar e identificar características do contexto, em termos da sociedade, do 

mercado e da própria empresa significa a adoção de uma estratégia de competição 

diferenciada. 
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 Diante do exposto, o presente trabalho visa propor um estudo sobre o 

planejamento estratégico aplicado a uma pequena empresa do setor de 

telecomunicações do estado do Rio de Janeiro, provedora de serviços de internet 

banda larga. 

 

1.2. Formulação da Situação-Problema 

 Para Porter (1998, p.11), “a essência da formulação estratégica é lidar com a 

competição”. Portanto, para as MPEs inseridas em um ambiente globalizado, 

principalmente no que tange o mercado de telecomunicações, em especial as 

empresas de “varejo”, provedoras de internet banda larga, é imprescindível a 

utilização de uma peça fundamental: o planejamento estratégico. 

 Silva, Pereira e Sproesser (2011), concluiu, a partir do documento: 

Administração de marketing de Philip Kotler, que o planejamento estratégico está 

centrado no desenvolvimento de um plano de ação para seu negócio, visando atingir 

os objetivos propostos no longo prazo, considerando a sua posição no setor e 

fazendo uso de suas habilidades e recursos. 

 Segundo Krielow e Santos (2014, p.2), sobre Porter (1989), os fatores que 

caracterizam o posicionamento estratégico são um dos aspectos determinantes para 

a obtenção de vantagem competitiva. Já sobre Andrews (2006, p.2), o 

posicionamento estratégico é um elemento que difere as organizações, pois é 

resultado do planejamento e perspectivas de direção apresentadas no cenário 

organizacional.  

 Do ponto de vista de Porter (1986), através do entendimento das pressões 

competitivas pode-se observar os pontos fortes e fracos críticos da companhia. 

Estes apontam as áreas onde as mudanças estratégicas podem resultar no retorno 

máximo e destacam as áreas em que as tendências da indústria são da maior 

importância. 

Busca-se neste estudo fazer uma análise sobre o mercado das pequenas e 

médias empresas de telecomunicação, os pontos que devem ser levados em 

consideração na elaboração dos possíveis posicionamentos estratégicos de um 
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pequeno provedor do setor, prestador de serviços de internet banda larga. Neste 

sentido, será necessário fazer a análise interna e externa da organização para traçar 

diretrizes e nortear as pequenas e médias empresas do setor visando implementar 

um sistema de gestão factível a realidade de cada MPE. 

 

 

1.3. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e consolidar os conceitos de 

planejamento estratégico de organizações em um mercado altamente competitivo e 

dinâmico. A dificuldade central está na aplicação e fundamentação de modelos que 

produzam resultados efetivos para as MPEs do setor, num cenário de competição 

com grandes empresas em expansão.  

Este objetivo inclui utilizar as ferramentas estratégicas para entender o 

mercado e a cadeia de valor dos provedores, entender a realidade das MPEs, a 

partir da análisedo ambiente interno da organização e de contorno.Auxiliando 

assim,a definir um posicionamento estratégico de forma a adequá-las às 

perspectivas futuras do mercado. 

Para tanto, o estudo vai percorrer as etapas do planejamento estratégico: 

avaliação do posicionamento atual, análise do ambiente interno e externo, definições 

das iniciativas estratégicas (GONÇALVES et al., 2011) 

1.4. Importância do Estudo 

A relevância do estudo está centrada na importância e impactos do mercado 

de telecomunicações no desenvolvimento econômico e social dos países. Sendo 

assim, o estudo busca demonstrar um modelo de negócio genérico para as micros, 

pequenas e médias empresas do setor. 

Além disso, as MPEs devido à alta competitividade e dificuldade de 

penetração do mercado, muitas vezes tem por objetivo atender a regiões menos 

favorecidas em termos de localização e viabilidade econômica. Tendo como 

importância, levar à estes locais as tecnologias de informação, ampliando a geração 

de riquezas e empregos de média e alta qualidade, desenvolvimento social local e a 
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qualidade das tecnologias de informação, afetando também, desempenho das 

organizações e economia local. 

Neste estudo, não será feito a definição dos desdobramentos estratégicos, 

pois o objetivo central é que o estudo sirva de base para a construção dos 

desdobramentos estratégicos de cada empresa, levando-se em consideração a 

análise interna particular de cada organização. 

 

 

1.1. Questões 

 Para a realização deste trabalho, algumas questões são propostas afim de 

serem respondidas ao longo do estudo. Segue abaixo no quadro: 

Quadro 1: Questões propostas para o desenvolvimento do estudo 

 

1.2. Organização do Estudo 

 Primeiramente, será realizada uma breve revisão de literatura, a fim de buscar 

o melhor entendimento dos conceitos envolvendo o planejamento estratégico de 

empresas. Esta revisão tem a finalidade de permitir a aplicação dos conceitos na 

realidade do estudo de caso, que trará as seguintes abordagens:  

Questões proposta 

Como funciona a cadeia de valor do setor de Telecomunicações? 

 Qual o papel das micro, pequenas e médias empresas neste mercado? 

 Qual seu potencial de mercado dessas empresas? 

 Como a empresa pode adotar um posicionamento estratégico, que garanta um 

 diferencial competitivo? 

 Há a possibilidade de mudança na perspectiva das atividades chaves? 

 Quais as tendências do mercado e quais os pontos que os provedores devem 

atentar? 

 Qual o modelo de negócio as organizações devem seguir? 
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1.5.1. Análise do modelo de negócio: uma representação de como uma organização 

gera valor para os stakeholders, a partir de suas atividades, agregando a produtos e 

serviços este valor com a finalidade de se obter retorno financeiro.  

1.5.2. Análise externa do setor, a partir do estudo das Cinco Forças Competitivas de 

Michael E. Porter, proposto em sua obra “Como as Forças Competitivas Moldam a 

Estratégia”, 1999. Segundo Porter (1999, Pg.40), “após a análise das forças que 

influenciam a competição do setor e suas causas, o estrategista empresarial tem 

condições de identificar os pontos forte e fracos da empresa”. 

1.5.3. Análise da cadeia de valor, que visa proporcionar maior entendimento dos 

processos que contribuem para a geração de valor e identificação das atividades 

chave da empresa. 

1.5.5. Modelo de negócio, onde será proposto um novo modelo de oferta de 

serviços, onde as MPEs podem se basear. Este modelo será representado utilizando 

os conceitos do E3Value que permite uma visão ampla do modelo, dos atores e das 

atividades geradoras de valor da rede de valor. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Formulação Estratégica 

 A estratégia é um conceito multidimensional e situacional e isso dificulta uma 

definição de consenso. Porém, diversos autores concordam em se tratar da 

definição e formulação de planos, metas e objetivos que utilizam em sua análise o 

ambiente interno da organização, sua situação atual e seu ambiente externo de 

maneira a obter sucesso ao enfrentar forças competitivas no longo prazo. (Hambrick, 

1980) 

 Segundo Slack et al. (2009), Estratégia “é o padrão global de decisões e 

ações que influencia a direção de longo prazo de uma organização”. 

 Afim de definir sua estratégia, as empresas precisam de pleno conhecimento 

sobre os seus recursos, capacidades e competências. A formulação estratégica 

depende, primeiramente, do estabelecimento do modelo de negócio da organização 

e de uma análise das forças que impactam seu ambiente interno e de contorno 

(FARIAS FILHO, 2012).  

 Porter (1996), considera que a essência da formulação estratégica está em 

enfrentar a competição. Os clientes, fornecedores, entrantes em potencial e os 

produtos substitutos, todos são concorrentes mais ou menos ostensivos ou ativos, 

dependendo do setor. O estado de competição em que a organização está inserida, 

depende de cinco forças básicas e é a potência dessas forças que determina as 

perspectivas de lucratividade do setor. Essa potência pode ser de intensa a 

moderada dependendo do setor. Porém, quanto mais fracas as forças em termos 

coletivos, maiores as oportunidades para desempenho superior. 

 O objetivo central da formulação estratégica é encontrar uma posição onde a 

organização seja capaz de melhor se defender contra essas forças ou de influenciá-

las a seu favor.  É necessário para o estrategista analisar a fonte de cada uma 

destas forças. O conhecimento das fontes que exercem a pressão competitiva 

constitui-se nos pilares da agenda estratégica para ação. 

 A estratégia é vista como a construção de defesas contra as forças 

competitivas ou como a descoberta de posições no setor onde as forças são mais 
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fracas. O conhecimento das capacidades da empresa e das causas das forças 

competitivas indicará onde se deve ou não enfrentar a competição. 

2.2. Modelo de Negócio 

 Segundo Carrasco et al. (2014, p 5) sobre o modelo proposto por Osterwalder 

e Yves, “Um modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, 

proporciona e obtém valor”. Ou seja, é a representação de como uma organização 

compra e vende seus produtos e serviços e obtém dinheiro. 

 O modelo de negócio proposto por Osterwalder (2009), também denominado 

“Business Model Canvas”, define nove principais componentes de um modelo de 

negócio: proposta de valor, segmentos de clientes, relacionamento, canais de 

distribuição, fluxo de receita, atividades-chave, recursos-chave, rede de parceiros e 

estrutura de custos. Esses blocos cobrem as quatro principais áreas de um negócio: 

clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.  

 De acordo com Gonçalves et al. (2011), O modelo a seguir  mostra um 

esquema de como estes componentes são organizados ao redor da proposta de 

valor da empresa, facilitando a reflexão como o cliente “recebe” e paga pela oferta e, 

por outro, como a empresa a “produz” e a que custo. 

 
Figura 1: Proposta de modelo de negócio  

 

Fonte: Osterwalder, 2008 
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 Abaixo são descritos, os nove blocos que constituem o Canvas, segundo 

Osterwalder (2010).  

1) Proposta de Valor: descreve o grupo de serviços que geram valor para um 

segmento de clientes. Pode ser a razão porque os clientes escolhem sua empresa e 

não outra. Exemplos de propostas de valor: design, personalização, apoio à decisão, 

rapidez, redução de custos e riscos, desempenho, conveniência e acessibilidade.  

2) Segmento de Clientes: Composto por diferentes grupos de pessoas que possuem 

necessidades comuns.  Os clientes são a base do negócio;  

3) Canais: as propostas de valor são entregues ao cliente por canais de 

comunicação e vendas. É o modo como a empresa se relaciona e chega ao cliente;  

4) Relacionamento com Clientes: objetiva fortalecer cada tipo de relação 

envolvimento os segmentos de cliente. 

5) Fontes de Receita: como as propostas de valores oferecidas gerarão receitas. 

6) Recursos Chave: definem os ativos necessários para entregar que o modelo de 

negócio funcione;  

7) Atividades Chave: atividades necessárias para o funcionamento do negócio. São 

as atividades mais importantes que a empresa deve realizar para gerar os 

resultados esperados;  

8) Parceiros principais: fornecedores e parceiros necessários para o perfeito 

funcionamento do modelo de negócios; 

9) Estrutura de custos: todos os custos que incidem sobre o negócio. São melhores 

determinados após a definição dos recursos chave, atividades chave e relações de 

parceria (OSTERWALDER, 2010). 

 

 Segundo Carrasco et al.(2014), o BMC é um mapa dos principais itens que 

constituem uma empresa, bem como pode ser também uma fonte de possíveis 

estratégias para lançamento de novos produtos, projetos ou serviços. Entende-se 

então que a ferramenta CANVAS vem facilitar a visualização do negócio, abrindo 

caminho para uma melhor compreensão do que se pretende fazer, ou mesmo do 

que se está fazendo. 

 Para Osterwalder (2014, p. 15) (tradução nossa) ¹“Um modelo de negócio é 

uma ferramenta conceitual que contém um conjunto de elementos e seus 

relacionamentos e permite expressar uma lógica de obtenção de valor da 



18 
 

companhia. É uma descrição do valor que uma empresa oferece para um ou 

diversos segmentos de clientes e da arquitetura da empresa e da sua rede de 

parceiros de criação, marketing e da entrega desse capital de valor e relacionamento 

a fim de gerar fluxos de receitas lucrativas e sustentáveis”.1 

 

 Segundo Nissia Bergiante (2013,p.130),  “Um modelo de negócio é um 

conjunto de orientações conceituais estratégicas que devem ser tratadas de forma 

inter-relacionada para articular a criação e a proposição de valor ao cliente ou a um 

segmento de clientes. Esta proposição é feita através da definição de um grupo de 

recursos e processos-chave de arquitetura organizacional (operacional e gerencial) 

e sua forma de interação com o objetivo de gerar produtos e serviços que entreguem 

valor ao consumidor de modo inovador, sustentável, contínuo, replicável e crescente 

em escala. Para o uso adequado desses recursos-chave deve definir a estrutura de 

custos, receitas e lucros através da qual a empresa criará valor para si enquanto 

provê valor ao cliente. E, por fim, deve identificar o posicionamento da organização 

diante de sua cadeia de valor (parceiros, fornecedores, clientes, competidores e 

complementares) garantindo a melhor distribuição de seus produtos e serviços e a 

manutenção da vantagem competitiva no mercado em que atua. ” 

 

2.3. Análise interna 

2.3.1. Cadeia de valor 

 “A cadeia de valor descreve as estruturas e processos com os quais a 

organização procura se preparar estrategicamente. Ela é composta por atividades 

como projetar, produzir, comercializar, entregar e apoiar seus produtos e serviços. A 

ideia central é adicionar o máximo de valor da maneira menos dispendiosa, e 

captura este valor. O valor é representado pelos atributos e características que a 

organização entrega em seus produtos e/ou serviços pelos quais o cliente está 

disposto a pagar. ” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003) 

                                                           
1¹ “A business model is a conceptual tool that contains a set of elements andt heir relationships and allows 

expressing a company's logic of earning money. It is a description of the value a company offers to one or several 
segments of customers and the architecture of the firm and its network of partners for creating, marketing and 
delivering this value and relationship capital, in order to generate profitable and sustainable revenue streams.” 
(OSTERWALDER, 2014). 
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 “A cadeia de valor identifica as várias atividades de valor, diferenciadas, do 

ponto de vista tecnológico e econômico, que a empresa desempenha para executar 

seu negócio. O valor gerado é mensurado a partir do valor pago pelo cliente pelo 

produto ou serviço. Para que o negócio seja rentável, o valor criado é superior aos 

custos do desempenho das atividades de valor. “ (PORTER, 1999) A figura 2 

demonstra as atividades de valor da empresa que podem ser classificadas de forma 

genérica em nove categorias. 

Figura 2: Estrutura da Cadeia de Valor do Planejamento Estratégico: 

Fundamentos e Aplicações 

 

 Fonte: Chiavenato; Sapiro, 2003 

 

 Essas nove atividades consistem em cinco atividades primárias e quatro de 

apoio.  

As atividades primárias, segundo Chiavenato;Sapiro (2003), são: 

1. Trazer materiais para dentro da organização (logística interna)  

2. Convertê-los em produtos finais (operações) 

3. Expedir os produtos finais (logística externa) 

4. Comercializá-los (marketing e vendas) 

5. Prestar assistência técnica (serviços) 

 As atividades de apoio, segundo Chiavenato;Sapiro (2003), são: 

6. Suprimentos 

7. Desenvolvimento tecnológico 

8. Gestão de recursos humanos 
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9. Infra estrutura da organização 

 

 As atividades primárias podem ser divididas em cinco categorias genéricas, 

como define S. Silveira (2013, p.6) sobre ROCHA e MARIO (2003): 

(1) logística interna - são as atividades associadas ao recebimento, armazenamento 

e distribuição de insumos no produto, como manuseio de material, armazenagem, 

controle de estoque, programação de frotas, veículos e devolução para 

fornecedores;  

(2) operações - são as atividades associadas à transformação dos insumos no 

produto final, como trabalho com máquinas, embalagens, montagem, manutenção 

de equipamentos, testes, impressão e operações de produção;  

(3) logística externa - são as atividades associadas à coleta, armazenamento e 

distribuição física do produto para compradores, como armazenagem de produtos 

acabados, manuseio de materiais, operações de veículos de entrega, 

processamento de pedidos e programação; 

(4) marketing e vendas - são as atividades associadas a oferta de um meio pelo qual 

compradores possam comprar o produto e a induzi-los a fazer isto, como 

propaganda, promoção, força de vendas, cotação, seleção de canal, relações com 

canais e fixação de preços; e  

(5) assistência técnica - são atividades associadas ao fornecimento de serviço para 

intensificar ou manter o valor do produto, como instalação, conserto, treinamento, 

fornecimento de peças e ajuste do produto, 

(Desenho e Análise da Cadeia de Valor da Água Mineral no Brasil) 

 A organização precisa examinar seus custos e seu desempenho em cada 

atividade criadora de valor e compará-los com os custos e desempenho  de seus 

concorrente e buscar a melhoria continua. O sucesso da organização depende tanto 

do desempenho de cada atividade em particular quanto da coordenação e 

integração das atividades departamentais. (CHIAVENATO;SAPIRO, 2003). 
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Figura 3: Descrição Resumo da Cadeia de Valor 

 

Fonte: Chiavenato; Sapiro, 2003 

 Para analisar a cadeia de valor, Shank e Govindarajan (1997) destacam uma 

metodologia para se construir, analisar e utilizar uma cadeia de valor. Esta 

metodologia possui três etapas:  

 a) identificar a cadeia de valor, identificando custos, receitas e ativos às 

atividades de valor;  

 b) diagnosticar os direcionadores de custos regulando as atividades de valor;  

 c) desenvolver vantagem competitiva através do controle dos custos 

abrangidos pela cadeia de valor. 

 Segundo Lopes J. (2013, pg.8),existe um consenso quanto ao escopo da 

cadeia entre os autores Miranda (2002), Shank e Govindarajan (1997), Porter (1989) 

e Hansen e Mowen (2001) afirmando que “a cadeia de valor de uma empresa vai 

muito além da identificação e controle das atividades de valor da própria 

organização, pois uma cadeia completa está agregada de outras cadeias de valores, 
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como as dos fornecedores e do próprio comprador, formando um sistema de 

valores. ” 

 

2.3.2. Sistema de Valores 

 Sistema de valores é onde a cadeia de valor está inserida, num fluxo mais 

amplo de atividades, que inclui a cadeia de valores dos fornecedores, dos 

distribuidores e dos compradores. Os elos não apenas conectam atividades de valor 

dentro da empresa, mas também geram interdependência entre sua cadeia de 

valores e a dos fornecedores e distribuidores. Através da otimização desses elos 

com o exterior a empresa é capaz de criar vantagem competitiva. A empresa, os 

fornecedores e os canais de distribuição, todos têm condição de auferir benefícios a 

partir do melhor reconhecimento e exploração dos elos. (Porter, 1999) 

 O conceito de sistema de valores pode ser compreendido de forma mais 

ampla, como um sistema de valor que inclui fornecedores, fornecedores dos 

fornecedores, os vários elos da cadeia de distribuição, parceiros, subcontratados. 

Assim, as cadeias de valores de várias organizações podem combinar-se para 

formar um sistema de valores: uma corrente maior de atividades. (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2003) 

 

 

2.4. Análise Externa: Cinco Forças de Porter 

 As forças competitivas não se manifestam apenas na figura de outros 

participantes do setor. Ao contrário, algumas forças competitivas vão bem além dos 

combates estabelecidos entre as empresas do setor. Os clientes, os fornecedores, 

os entrantes em potencial e os produtos substitutos, todos são concorrentes mais ou 

menos ostensivos ou ativos, dependendo do setor. O nível de competição de 

determinado setor depende da potência coletivas das cinco forças básicas, e em 

última instância altera as perspectivas de lucro das empresas.  (PORTER, 1999)  
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Figura 4:Forças competitivas

 

Fonte: Porter (1986) 

 Para o autor, o objetivo do estrategista é encontrar uma posição na qual a 

empresa seja capaz de melhor se defender contra estas forças ou de influenciá-las 

em seu favor. A análise profunda de cada uma das forças realça os pontos fortes e 

fracos mais importantes da empresa, inspiram seu posicionamento no setor, 

iluminam as áreas em que as mudanças estratégicas talvez proporcionem o maior 

retorno e identificam os pontos em que as tendências setoriais são mais 

significativas, em termos de oportunidades ou ameaças. 

 

2.4.1. Ameaça de Novos Entrantes 

 De acordo com Porter (1999), os novos entrantes, trazem novas capacidades, 

o desejo de ganhar participação no mercado e, em geral, recursos substanciais. As 

barreiras existentes e a reação dos concorrentes é que define a seriedade da 

ameaça de entrada. São seis os principais sustentáculos das barreiras de entrada: 

 

1. Economia de escala força os entrantes a ingressarem produzindo 

em grande escala ou aceitar desvantagem em custo. As economias 

de escala atual como obstáculos em outras áreas da empresa como 

distribuição, vendas, financiamento, entre outros. 

2. Diferenciação do produto. A identificação com a marca cria barreiras 

que forçam os entrantes a vultosos investimentos para superar a 
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lealdade dos clientes. A propagando, os serviços aos clientes, o 

pioneirismo no setor e as peculiaridades do produto estão entre os 

principais fatores que fomentam a identificação com a marca. 

3. Exigência de capital. A necessidade de investir vultuosos recursos 

financeiros, impostos não somente pelas instalações físicas, mas 

também pelo crédito aos clientes, pelos estoques e pela absorção 

dos prejuízos iniciais. 

4. Desvantagem de custos, independentes do tamanho. As empresas 

já estabelecidas no mercado talvez desfrutem de vantagens de 

custo não disponíveis para os rivais em potencial, independente do 

porte e das possíveis economias de escala. Essas vantagens 

decorrem dos efeitos da curva de aprendizagem, da tecnologia 

exclusiva, do acesso as melhores fontes de matéria prima, dos 

ativos adquiridos a prelos anteriores à inflação, dos subsídios 

governamentais ou da localização favorável. 

5. Acesso a canais de distribuição. O novo entrante precisa assegurar 

a distribuição de seus produtos ou serviços. Quanto mais limitados 

os canais atacadistas ou varejistas e quanto maior grau de 

ocupação com os atuais concorrentes, mais difícil será a entrada no 

setor. 

6. Política governamental. O governo é capaz de limitar e até mesmo 

bloquear a entrada em certos setores através de controles como 

exigências de licença prévia e limitações de acesso às matérias 

primas. 

 

 A curva de experiência também influencia as barreiras de entrada no setor. 

Segundo esse conceito, os custos unitários em setores manufatureiros e em alguns 

setores de serviço diminuem à medida que aumenta a experiência ou em razão do 

volume de produção acumulado em uma empresa especifica. O declínio do custo 

cria uma barreira de entrada, pois os novos concorrentes, sem “experiência”, 

enfrentam custos mais elevados do que os dos concorrentes estabelecidos. No 

entanto, se os custos caírem em razão de aprimoramentos técnicos já de 

conhecimento geral do setor ou em decorrência do desenvolvimento de melhores 
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equipamentos suscetíveis de cópia ou de aquisição, a curva de experiência não 

apresenta, em absoluto, uma barreira de entrada. 

 De certa forma, os concorrentes novos ou menos experientes talvez até 

desfrutem de efetiva vantagem de custos sobre os lideres, isso por que, estão livres 

do encargo de pesados investimentos do passado, o novato ou o concorrente menos 

experiente terá condições de comprar ou copiar os equipamentos e as tecnologias 

mais modernas e de custo mais baixo. Por outro lado, se houver como manter a 

experiência em condições de exclusividade, os líderes sustentarão a vantagem de 

custos. A barreira de entrada em determinado setor depende da importância dos 

custos como fator de competição e pode ser demolida por inovação de produtos ou 

no processo (ou seja, os novos entrantes poderiam saltar por cima dos líderes do 

setor). 

2.4.2. Fornecedores e Compradores poderosos 

 Ainda segundo Porter (1999), os fornecedores são capazes de exercer poder 

de negociação sobre os participantes de um setor, através da elevação de preços ou 

diminuição da qualidade da dos bens ou serviços. Assim, os fornecedores 

poderosos podem influenciar a rentabilidade do setor, caso estes custos não sejam 

passados para o produto final. Da mesma maneira, os clientes são capazes de exigir 

menores preços e melhor qualidade nos produtos ou serviços, jogando os 

concorrentes uns contra os outros em detrimento dos lucros do setor. 

 Algumas características da situação do mercado influenciam no poder dos 

compradores e dos fornecedores. Um grupo de fornecedores é poderoso se: 

1. É dominado por poucas empresas e é mais concentrado do que o setor 

comprador 

2. Seu produto é exclusivo ou diferenciado 

3. Não está obrigado a competir com outros produtos nas vendas ao setor 

4. Representam uma ameaça de integração para a frente, invadindo o setor 

dos compradores 

5. O setor não é um comprador importante 

  

Um grupo de compradores é poderoso se: 

1. É concentrado ou compra em grande volume 
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2. Os produtos adquiridos no setor são padronizados ou não 

diferenciados 

3. Os produtos adquiridos no setor são componentes dos produtos dos 

compradores e representam parcelas significativas de seus custos 

4. Seus custos são baixos, criando um forte incentivo a redução dos 

custos de suas compras 

5. Os produtos do setor não são importantes para a qualidade dos 

produtos ou serviços dos compradores 

6. O produto do setor não economiza o dinheiro do comprador, ou seja, o 

comprador está interessado na qualidade do produto. 

7. Os compradores representam uma ameaça concreta de integração 

para trás, incorporando o produto do setor. 

 Os varejistas, “são capazes de conquistar um expressivo poder de 

negociação junto aos fabricantes quando conseguem exercer alguma influência 

sobre as decisões de compra dos consumidores”. (PORTER, 1999, Pg.37) 

 

 

2.4.3. Produtos Substitutos 

 Os produtos substitutos, “por imporem um teto aos preços, os produtos ou 

serviços substitutos limitam o potencial de um setor. (...) Quanto mais atrativa for a 

opção excludente preço-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais 

rígido serão os limites impostos ao potencial de lucro do setor”.  

 Do ponto de vista estratégico, os produtos substitutos que apresentam a 

necessidade de maior atenção “são aqueles que (a) estão sujeitos a tendências que 

melhoram sua opção excludente preço-desemprenho em relação aos produtos do 

setor ou (b) são produzidos por setores de alta rentabilidade. (PORTER, 1999, 

Pg.38) 
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2.4.4. Rivalidade entre concorrentes 

 Para Porter (1999, Pg.38), “a rivalidade entre os concorrentes assume a 

forma usual de manobras pelo posicionamento – a utilização de táticas como 

competição no preço, introdução de produtos e combate publicitário”. Porter também 

destaca os fatores que intensificam a rivalidade no setor quando: os concorrentes do 

setor são numeroso e se encontram em igualdade de condições em termos de 

tamanho e poder; o crescimento do setor é lento, o produto ou serviço carece de 

diferenciação ou de custos de mudança que retenham os compradores; os custos 

fluxos são elevados ou o produto é perecível, criando a tentação de reduzir preços; 

Os aumentos de capacidade ocorrem em grandes saltos; as barreiras de saída são 

elevadas. Os rivais apresentam diversidades de estratégias, de origem e de 

personalidade.  

2.5. E3Value 

 Segundo Caetano A. (2016, pg. 5), esta ferramenta permite um entendimento 

comum da idéia do negócio que é criada por uma rede de atores que criam, 

distribuem e consomem valores.Considera que toda troca de valor deve ser 

recíproca, ou seja, cada parte que oferece valor espera receber um valor recíproco 

em troca. O modelo E3value, ressalta o papel da empresa dentro da rede de valor e 

permite a análise de como a rede cria valor como resultado das interrelações dos 

atores. As redes de valor são construídas a partir das transações de valor que 

ocorrem entre os atores e segmentos de mercado da rede. Diferentemente do BMC, 

o e3value engloba os aspectos externos da cadeia de valor, ou seja, considera a 

rede de valor. Esta ferramenta também permite a simulação da viabilidade 

econômica em diferentes redes de valor. 

2.6. Coleta dos dados 

 As informações da empresa que irão servir de base para a construção dos 

modelos e aplicações das ferramentas serão obtidas a partir do modelo utilizado 

para a coleta dos dados será o modelo proposto por Gonçalves et al. (2011), para 
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orientar a modelagem do negócio focando no levantamento de um conjunto de 

questões que possibilitam descrever densamente o negócio da organização. Este 

modelo é proposto pela Fundação Nacional da Qualidade, sendo utilizado como 

base para a orientação de micro e pequenas empresas para avaliação e diagnóstico 

da gestão organizacional. É obtido definindo-se os pontos aplicáveis em cada item 

da tabela abaixo. 

Figura 5:Orientações para modelagem do negócio 

 

 Fonte: (Adaptado, FNQ, 2010) 

 A partir da definição dos pontos pertinentes da figura 5, a respeito da 

organização estudada, o conteúdo e as informações servirão para a construção dos 

modelos e análises do estudo.  
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3. Metodologia 

As etapas do estudo são divididas baseado nas etapas do planejamento 

estratégico, que são apresentadas a seguir. 

Figura 6: Etapas do planejamento estratégico 

 

 O objetivo central do estudo é percorrer as etapas do planejamento 

estratégico: avaliação do posicionamento atual, análise dos ambientes externo e 

interno, e definição das iniciativas estratégicas. Sendo assim, esta análise busca 

servir de auxílio na construção dos futuros desdobramentos estratégicos, 

implementação e aprendizado de cada provedor. O diagrama abaixo descreve as 

etapas do estudo e as referências utilizadas. 

Figura 7: Etapas do planejamento estratégico e referencias
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 Estas etapas serão construídas a partir de cada capítulo do estudo de caso 

que está detalhado abaixo. 

3.1.  Inicialmente, será feita uma breve apresentação da organização 

estudada, e aplicação do modelo FNQ proposto para orientação de 

modelagem do negócio.A organização será representada 

posteriormente no modelo CANVAS a fim de se obter um 

detalhamento melhor do modelo de negócio a ser estudado. Esta 

análise visa preencher a etapa de avaliação do posicionamento 

atual da empresa. 

3.2.  Será demonstrado o mercado em que está inserida e as 

perspectivas para o mercado de telecomunicações. Para esta 

análise, serão feitas análises documentais de instituições como 

Anatel, Ministério das Comunicações e documentos de empresas 

do mercado. Contribuindo com informações para a análise externa 

da organização. 

3.3.  Será feito o estudo da organização sob a ótica das 5 forças 

competitivas de Porter, dando enfoque nos tópicos de Ameaça de 

Novos Entrantes, Produtos Substitutos, Rivalidade entre 

concorrentes, com a finalidade de se entender melhor o ambiente 

externo da organização.Para isso, serão utilizadas as análises dos 

tópicos anteriores do estudo de caso, consolidando assim uma 

análise externa da empresa. 

3.4.  Será feita a análise da cadeia de valor, a fim de se entender 

melhor as partes que compõe o ambiente interno e como cada um 

dos elos da cadeia se relacionam.  

3.5.  Será apresentado uma modelagem do negócio, construindo-se 

uma base para as definições das iniciativas estratégicas das MPEs 

utilizando o E3value. O objetivo é traçar possíveis objetivos 

estratégicos com base na estrutura do modelo de negócios que as 

MPEs podem seguir. 
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3.6.  Será realizada a construção de um formulário com a definição de 

questões que a partir da aplicação e uso das ferramentas 

estratégicas, puderam ser colocadas para ajudar as empresas a 

definir uma estratégia para sua organização. 
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4. Estudo de Caso 

4.1. Apresentação da empresa 

Figura 8: Etapa do estudo 

 

 A organização possui 6 anos no mercado, iniciando suas atividades em 2010, 

quando o empreendedor Marcelo L. começou a prestação de serviço e montando 

uma estrutura inicial da rede. Com o crescimento do número de clientes, Marcelo 

pouco a pouco consolidou duas equipes para atuar na manutenção dos serviços. Na 

equipe de atendimento, composta por dois funcionários, os colaboradores são 

responsáveis pelo atendimento telefônico (contato direto com o cliente), tanto para 

tratar de novas contratações dos serviços quanto para possíveis manutenções da 

rede (demandada por usuários) e atendimento primário. Além disso, é o principal elo 

entre os técnicos de campo e a central da empresa para obtenção de informações 

de clientes com chamados em aberto. Um profissional de nível médio e outro técnico 

administrativo. A segunda equipe é formada por três colaboradores, que tem o 

enfoque na instalação de equipamentos e expansão da rede, bem como o 

atendimento aos chamados e solicitações de manutenção dos clientes atuais. 

 A empresa é prestadora de serviços de comunicação multimídia de pequeno 

porte, provedora de acesso à internet banda larga. Atende principalmente às áreas 

residenciais, oferecendo um serviço de qualidade em regiões onde há uma 

defasagemdos serviços das operadoras de grande porte. Seus serviços de acesso à 
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internet são contínuos e remunerados mensalmente, possuindo locais de atuação 

fixos. Destinada a atender as necessidades de acesso à internet em locais de difícil 

acesso e baixa atuação de grandes empresas, permite acesso ilimitado (sem 

franquia) a seus clientes. Se enquadra como prestadora de pequeno porte, 

possuindo cerca de 800 clientes. Os planos de velocidade ofertados são de 1Mb, 

3Mb, 5Mb e 10Mb de internet banda larga. A tecnologia utilizada, está baseada em 

equipamentos de transmissão de dados e energia, bem como softwares e suporte 

técnico especializados. Os softwares atendem as necessidades de gerenciamento 

de pagamentos, controle de inadimplência, até dados de acesso de cada cliente.  

 A prestação e manutenção do serviço é feita a partir do interesse dos clientes, 

onde as instalações dos meios do serviço são solicitadas à central de atendimento, 

que faz um cadastro do cliente e agenda a instalação. Na data agendada, técnicos 

de campo vão ao local (geralmente, residência do cliente) e executam o serviço de 

cabeamento até o ponto de acesso. O ponto de acesso pode ser um roteador 

fornecido pelo próprio cliente ou o próprio dispositivo a ser conectado à rede, por 

exemplo, o computador. A partir da conclusão do serviço, a banda larga contratada é 

oferecida 24 horas por dia ao cliente, 7 dias por semana. O cliente pode solicitar 

assistência técnica a qualquer momento ligando para a central de atendimento que 

irá realizar um atendimento primário para um diagnóstico prévio e ações corretivas. 

O problema pode ser genérico (queda de uma área da rede) ou específico do 

cliente. Se for específico, caso o problema persista após o atendimento primário, 

uma visita é agendada e a equipe de técnicos de campo é acionada. A partir da 

normalização do serviço, o chamado é encerrado. A empresa é Ltda, possuindo 

apenas 1 sócio e seus principais objetivos e expectativas são a prosperidade da 

empresa, o relacionamento com sociedade, o relacionamento com clientes e 

qualidade dos serviços. A empresa possui 7 funcionários, 2 Formação de nível 

fundamental, 3 níveis médio e 2 técnicos. Nenhum deles possuem cargo gerenciais 

cabendo ao diretor as decisões estratégicas. As principais necessidades dos clientes 

são o Acesso à internet para trabalho e lazer em seus computadores, tablets e 

celulares. 
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Os principais stakeholders são a Anatel, associação de moradores, condomínios, 

receita federal, bancos, outros provedores, fornecedores de link, fornecedores de 

equipamentos, colaboradores. 

 Abaixo, a representação do BMC aplicado em provedores de internet, 

representando o modelo de negócio atual da empresa, criado a partir da coleta de 

dados, estruturadapara avaliação e diagnóstico da gestão organizacional, proposto 

pelo FNQ. O modelo traduz como o provedor entrega a proposta de valor aos seus 

clientes. 

4.2. CANVAS 

Figura 9: Etapa do estudo 
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Figura 10: CANVAS Provedor 

 

 Neste modelo, o negócio pode ser representado de maneira a descrever 

melhor como o cliente percebe, recebe e consome a proposta de valor, e como a 

empresa se organiza em torno desta. 
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4.3. Mercado de Telecomunicações e Perspectivas 

Figura 11: Etapa do estudo 
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4.3.1. Mercado 

 O mercado das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações é 

regulamentado desde 1997 pela Agência Nacional das Telecomunicações 

(ANATEL), criada pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT). A ela, cabem os 

poderes de outorga, regulamentação e fiscalização sobre os serviços de 

telecomunicações. Sua atuação permitiu a privatização do setor e foi crucial nos 

anos seguintes para preparar o setor brasileiro de telecomunicações a receber 

investimentos e estabelecer a tecnologia necessária para sua expansão. O quadro 

abaixo, demostra o crescimento do número de acessos a serviços fixos 

comunicação multimídia nos últimos anos e também o crescimento da densidade 

dos acessos, ou seja, o aumento da penetração do acesso à internet nos domicílios 

do país. 

Quadro 2: Crescimento do mercado 

Fonte:ANATEL 

 Além disso, a banda larga foi o único serviço fixo que cresceu no acumulado 

de Janeiro a Agosto de 2016, quando comparado a igual período de 2015. A TV por 

assinatura e a telefonia fixa apresentaram crescimento negativo neste período. O 

crescimento maior não ocorreu entre as líderes de mercado (Vivo, Claro e Oi) e sim 

no conjunto das demais operadoras que juntas respondem por 16% dos acessos.  

 

 Para analisar o estágio atual da banda larga fixa no Brasil é necessário dividir 

o país em dois grupos de municípios: 

• Grupo A: Os 248 municípios onde existiam em 2015 redes de banda larga de 

alta velocidade de operadoras como a Net, GVT e Vivo (Fibra). As capitais de 

estado e principais cidades brasileiras fazem parte do Grupo A de municípios. 

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 

Acessos Fixo em Serviço 

(SCM)4(x1000) 

19.828,7 22.185,7 23.968,4 25.469,30 

Densidade - Acessos Fixo em 

Serviço(Acesso / 100domicílios) 

33,3 35,6 36,5 38,5 
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O PIB per capita dos municípios pertencentes a este grupo é R$ 27,5 mil, 

representa 50% da população do país e 77% dos acessos banda larga fixa do 

Brasil em 2015. A liderança em Market Share de banda larga fixa no Grupo A 

é da Claro (Net) e da Vivo, operadoras que mais investiram em redes de 

banda larga fixa de alta velocidade. 

 

• Grupo B: Demais municípios. Onde o PIB per capita é duas vezes menor que 

o do Grupo A (R$ 13,3 mil). A liderança em banda larga fixa é da Oi e das 

pequenas operadoras (outras). 

4.3.1.1. Grandes Empresas do Setor 

 A Anatel monitora a qualidade da prestação dos Serviços de Comunicação 

Multimídia (SCM) de banda larga fixa, por meio de indicadores operacionais. A 

regulamentação sobre estes indicadores é apresentada na Resolução Nº 574, de 28 

de outubro de 2011 e demonstra o desempenho em três aspectos: reação do 

usuário, rede e atendimento. Eles devem ser aferidos pelas prestadoras de grande 

porte e informados a agência reguladora. Cada um possui uma forma de aferição e 

um objetivo central a ser alcançado pelas prestadoras a fim de se sustentar e aferir a 

qualidade de atendimento aos clientes.  

SCM1 - Taxa de Reclamações na Prestadora - Razão entre o total de reclamações 

recebidas na prestadora em todos seus canais de atendimento, e o número total de 

acessos, no mês. Basicamente, ela visa medir o relacionamento entre a prestadora 

e o cliente. 

SCM2 - Taxa de Reclamações na Anatel - Razão entre o total de reclamações 

recebidas na Anatel em desfavor da prestadora, e o total de reclamações recebidas 

na prestadora em todos seus canais de atendimento, no mês. Possui o mesmo 

propósito que a SCM1, porém, envolvendo a agencia reguladora. 

SCM3 - Taxa de Reclamações Reabertas na Prestadora - Razão entre o total de 

reclamações com reaberturas na prestadora, e o total de reclamações recebidas na 

prestadora em todos seus canais de atendimento, no mês. Visa, medir a eficácia dos 

atendimentos. 



39 
 

SCM4 - Garantia de Velocidade Instantânea Contratada - Razão entre a quant. de 

medições em que o resultado final foi igual ou superior ao percentual da velocidade 

contratada, e o total de medidas realizadas com validade estatística, no mês. Tem 

por objetivo, a qualidade da entrega de pacotes de dados instantânea. Este critério 

envolve questões de estrutura da rede e equipamentos, pois as medições 

instantâneas podem ser afetadas pela saturação da rede em horários de grande 

volume de acesso. 

SCM5 - Garantia de Velocidade Média Contratada – Download - Razão entre o 

somatório dos valores obtidos nas medições de velocidade instantânea de 

Download, em percentual da velocidade máxima contratada, e o total de medidas 

realizadas com validade estatística, no mês. Visa, contribuir para a garantia da 

qualidade da entrega de pacotes de dados, porém, 

SCM6 - Latência Bidirecional – Terreste - Razão entre a quant. de medições cujo 

resultado final permaneceu igual ou inferior à latência de até 80 milissegundos 

(estabelecido para o Terrestre), e o total de medidas realizadas com validade 

estatística, no mês. Pretende garantir, a qualidade de transmissão permitindo um 

menor atraso nos envios de pacotes e diminuição do delay. 

SCM7 - Variação de Latência - Razão entre a quant. de medições cujo resultado 

final permaneceu igual ou inferior à variação de latência de até 50 milissegundos, e 

o total de medidas realizadas com validade estatística, no mês. Mesmo da SCM6. 

SCM8 - Taxa de Perda de Pacote - Razão entre a quant. de medições cujo resultado 

final permaneceu igual ou inferior a 2% dos pacotes descartados, e o total de 

medidas realizadas com validade estatística, no mês. 

SCM9 - Taxa de Disponibilidade - Razão entre a quant. de medições cujo resultado 

final permaneceu igual ou superior à disponibilidade mensal de 99%, e o total de 

medidas realizadas com validade estatística, no mês.  

SCM10 - Taxa de Atendimento pelo Atendente em Sistemas de Autoatendimento - 

Razão entre o total de chamadas atendidas pelas telefonistas em até 20s nos 

Sistemas de Autoatendimento da prestadora, quando esta opção for selecionada 
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pelo usuário e o total de tentativas de acesso às telefonistas, no dia de coleta. Visa, 

a rapidez e prontidão de atendimento. 

SCM11 - Taxa de Instalação do Serviço - Razão entre o total de solicitações de 

instalação em até 10 dias úteis, e o total de solicitações de instalação recebidas na 

prestadora, no mês. 

SCM12 - Taxa de Solicitações de Reparo -  Razão entre o total de solicitações de 

reparo recebidas na prestadora, e o número total de acessos, no mês. 

SCM13 - Taxa de Tempo de Reparo - Razão entre o total de solicitações de reparo 

atendidas em até 24h, e o total de solicitações de reparo recebidas na prestadora, 

no mês. 

SCM14 - Taxa de Resposta ao Assinante - Razão entre o total de solicitações de 

serviços ou pedidos de informação recebidos e respondidos em até 5 dias úteis, e o 

total de solicitações de serviços ou pedidos de informação, recebidos pela 

prestadora no mês mais os relativos aos meses anteriores e ainda não respondidos 

ao assinante. 

 Dado a relevância de cada um destes indicadores é importante analisar o 

como eles vem sendo encarados pelas grandes operadoras. O gráfico abaixo 

demonstra as estatísticas da Anatel associados a metas destes indicadores. Elas 

demonstram que durante o primeiro semestre do ano de 2016, o percentual de 

cumprimento de metas do serviço alcançou 61,0%. Isto representa uma pequena 

melhora no percentual de indicadores com cumprimento de metas em relação ao 

ano de 2015, entretanto, representa uma queda em relação aos anos de 2012, 2013 

e 2014. 
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Figura 12: Percentual de indicadores com cumprimento de metas 

 

Fonte: ANATEL, 2016 

 O Relatório de Indicadores de Desempenho Operacional Banda Larga Fixa 

(SCM) – 2015, publicado pela Anatel traz dados do mercado segundo os parâmetros 

utilizados para aferição da qualidade dos serviços. Os gráficos a seguir foram 

extraídos deste relatório para observar possíveis forças e fraquezas do mercado. 

 O Relatório demonstra uma queda no percentual de indicadores com 

cumprimento de metas desde 2013 até o ano de 2015, apresentando queda em 

todas os grupos de indicadores, ou seja, a qualidade de atendimento nos quesitos 

Atendimento ao Cliente, Reação do Usuário, e Qualidade da Rede diminuíram sua 

eficácia. 

 Resumidamente, cada indicador avalia elementos fundamentais na qualidade 

do serviço. A partir do quadro abaixo, podemos determinar melhor os pontos fortes e 

fracos dos concorrentes.  
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Quadro 3: Resumo de indicadores 

 

 A partir do gráfico a seguir, apresentado no relatório, podemos observar que 

houve diminuição no atendimento as metas em todos os indicadores, com exceção 

do SCM11 que se refere a rapidez das instalações, demonstrando que houve uma 

melhora na eficácia deste serviço. Os indicadores que mais apresentaram queda 

foram o SCM4 e SCM9, isto reflete um menor investimento no cumprimento dos 

pacotes contratados e na garantia de disponibilidade dos serviços. 

Figura 13: Percentual de cumprimento de metas

 

Fonte:ANATEL, 2016 

 Os maiores percentuais de cumprimento de metas, dentro dos 14 indicadores, 

foram alcançados respectivamente pelas empresas Algar Telecom, Cabo Telecom, 
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SKY, Claro (NET),Sercomtel, GVT, TIM, Blue, Vivo e Oi, segundo mostra a figura 

abaixo. A Oi apresentou grande queda no cumprimento das metas no período de 

2015. Outras apresentaram uma queda mais sutil, Sercomtel, Claro, GVT e Cabo. Já 

TIM, Vivo, Sky e Algar apresentaram crescimento. 

Figura 14: Cumprimento de metas em cada operadora (Brasil) 

 

 Fonte: ANATEL, 2016 

 Os indicadores com o menor percentual de cumprimento de metas durante o 

primeiro semestre do ano de 2016 foram o SCM10 (que trata da rapidez do 

atendimento) e o SCM8 (que trata da qualidade e garantia da entrega dos pacotes 

de dados comercializados).O Rio de janeiro, possui percentual de indicadores com 

cumprimento de metas próximos a 63,3% e a posição de cada empresa que 

contribui para este percentual é descrita na figura abaixo. 
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Figura 15: Cumprimento de metas em operadoras do Rio de Janeiro 

 

Fonte:ANATEL, 2016 

Neste caso, podemos observar que, no estado do Rio de Janeiro, as empresas Sky, 

Claro, GVT e Tim, demonstram os melhores percentuais de atingimento das metas, 

respectivamente. 
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Figura 16: Indicadores de Desempenho GVT-Net-Sky 

 

Fonte:ANATEL, 2016 

 No caso da NET, os indicadores mais distantes das metas de referência 

foram principalmente, SCM3, SCM8, SCM10, SCM12. Demonstrando, alta incidência 

de reabertura de chamado, sendo ineficaz no atendimento, baixa rapidez de 

atendimento e baixa qualidade da prestação a partir de um nível de solicitações de 

reparo. E no que diz respeito a rede, uma alta taxa de perda de pacote. 

 No caso da GVT, os indicadores que mais distantes das metas de referência 

foram principalmente, SCM8, SCM10, SCM12, SCM13. Demonstrando, também 

baixa rapidez de atendimento e baixa qualidade da prestação a partir de um nível de 

solicitações de reparo, alta perda taxa de perda de pacote e baixa rapidez de 

atendimento ao reparo. 
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 No caso da Sky, os indicadores que mais distantes das metas de referência 

foram principalmente, SCM1, SCM10, SCM13. Apresentando, alta taxa de 

reclamação, baixa rapidez para o atendimento e o reparo. 

Figura 17: Indicadores de Desempenho Oi-Tim-Vivo 

 

Fonte:ANATEL, 2016 

 No caso da Oi, a maior parte dos indicadores não atinge as metas esperadas. 

 Já no caso da Tim, os indicadores mais distantes das metas de referência 

foram principalmente, SCM1, SCM8, SCM10. Demonstrando, falhas no número de 

reclamações na operadora, alta taxa de perda de pacote e baixa rapidez de 

atendimento. 

 Por fim a Vivo, os indicadores mais distantes das metas de referência foram 

principalmente, SCM4, SCM8, SCM11, SCM12, SCM13. 
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Demonstrando,descumprimento da velocidade contratada, taxa de perda de pacote 

elevada, ou seja, qualidade da rede inferior, baixa rapidez na instalação e no reparo 

e baixa qualidade do serviço a partir de um número de solicitações de reparo.  

 É importante ressaltar que dentro da regulamentação da Anatel, diversas 

exigências e requisitos regulatórios são aplicados exclusivamente a operadoras de 

grande porte, ou seja, operadoras que possuem mais de 50.000 acessos registrados 

no período de 1 mês. Neste caso, as operadoras de pequeno porte não são tão 

oneradas pela regulação aplicada pela agência. Porém, estes dados são muito 

relevantes na hora de se analisar o mercado das pequenas empresas e podem 

servir de referência para elas. 

4.3.1.2. Preços 

Abaixo, as figuras foram retiradas dos sites de cada operadora nos períodos 

assinalados. Elas representam a carteira de planos que cada operadora de grande 

porte oferece, demonstrando um pouco da estratégia de mercado dessa empresas. 

Figura 18: Preços Tim 

 

Fonte: http://www.livetim.tim.com.br/ultra-internet-fixa (2016) 

Figura 19: Preços NET 

http://www.livetim.tim.com.br/ultra-internet-fixa
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Fonte: http://www.assinenet.com.br/NET_NetVirtua_BandaLarga.html (2016) 

Figura 20: Preços Oi 

 

Fonte:http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJAD

NWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-

etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-

banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-

hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga (2016) 

http://www.assinenet.com.br/NET_NetVirtua_BandaLarga.html
http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga
http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga
http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga
http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga
http://www.oi.com.br/internet/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeux2ZMVCUG5IUkXf0jMzTuXuFiEYEXgA4_lD_GkY2-etBoCx9rw_wcB&utm_source=google&utm_medium=rlsa&utm_campaign=res-banda-larga&utm_term=res-hbl&utm_name=res-hbl&ef_id=Vs34ogAAAUkImF4y:20161110212244:s#!banda-larga
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Figura 21: Preços GVT/VIVO 

Fonte:https://assine.vivo.com.br/banda-

larga?_ga=1.168526625.1607625200.1466471903 (2016) 

 A partir da análise comparativa dos preços poderá ser melhor analisada a 

posição de cada uma destas empresas no mercado e como seu posicionamento 

influencia a rivalidade entre os concorrentes. 

4.3.1.3. Prestadoras de Pequeno Porte 

 Segundo a Anatel e a Teleco, as operadoras menores ganharam Market 

Share de banda larga fixa, e estão conseguindo crescer mais do que as líderes 

Claro, Vivo e Oi na crise econômica que passa o país (2016). Elas aumentaram seu 

Market Share nos cinco primeiros meses do ano. As operadoras menores 

apresentaram adições líquidas de 180 mil acessos no acumulado de janeiro a maio 

de 2016, mais que Claro (133 mil), Vivo (126 mil) e Oi (-1 mil). As operadoras 

menores têm construído redes de fibra nos municípios e contribuído para aumentar 

a quantidade de acessos de alta velocidade. Graças a esta estratégia estão 

ganhando também Market Share nos demais municípios. É importante ressaltar que 

as três principais operadoras de banda larga fixa do país perderam Market Share 

nos primeiros sete meses de 2016. 
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Figura 22: Market Share pequenos provedores 

 

Fonte: Anatel, 2016 

 

4.3.2. Velocidades e Tecnologia 

Quadro 3: Acessos Banda Larga Fixa por Velocidade 

Milhares 2013 2014 2015 1T16 2T16 Jul/16 Ago/16 

0Kbps a 512Kbps -46 27 -276 -117 -7 -20 13 

512kbps a 2Mbps -566 -1.832 -83 -157 -115 -42 -30 

2Mbps a 12 Mbps 2.003 2.271 -1.272 -128 -106 37 -47 

12Mbps a 34 

Mbps 
788 852 2.513 537 434 186 149 

> 34Mbps 177 465 633 183 127 51 78 

Total 2.357 1.783 1.514 318 333 212 163 

Fonte: Anatel, 2016 

 A tabela demonstra, que nos últimos anos, houve um aumento nos acessos 

com velocidades entre 12Mbps e 34Mbps, havendo uma diminuição progressiva do 

número de acessos em relação aos anos anteriores. Isso reflete, uma influência 
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negativa da crise sobre o desenvolvimento destes planos.Por outro lado, há uma 

grande saída dos planos de baixa velocidade, o que demonstra uma maior demanda 

por planos de alta velocidade que atendam as novas necessidades dos usuários. 

Figura 23: Market Share planos e velocidades 

 

Fonte: ANATEL, 2016 

Os gráficos acima, resumem a evolução da demanda por velocidades de acesso 

maiores tanto dentro do mercado geral (a esquerda), quanto entre os ISPs (a 

direita). Percebe-se a diminuição das assinaturas de planos inferiores a 2Mb, um 

aumento nas assinaturas de plano entre 2 e 12 Mb e um crescimento rápido das 

assinaturas de alta velocidade nos últimos 2 anos.  

Quadro 4: Adições Líquidas de Acessos Banda Larga Fixa por Tecnologia 

Milhares 2013 2014 2015 1T16 2T16 Jul/16 Ago/16 

ATM 258 -52 -37 -8 - -1 -1 

Cable Modem 854 923 693 113 53 82 32 

ETHERNET -131 23 35 27 22 9 15 

Fibra 408 273 344 93 105 35 60 

FWA 29 12 - 7 -3 7 2 
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HFC -164 1 4 -2 4 -2 1 

LTE 19 113 166 16 21 2 -3 

SATELITE 3 4 6 1 1 -1 2 

Spread Spectrum 217 284 270 17 82 45 42 

WIMAX -6 7 5 -1 8 -1 0 

xDSL 876 201 29 54 48 35 9 

Outras -6 -7 -2 2 -3 0 4 

Total 2.357 1.783 1.514 318 337 212 163 

  

 Fonte: ANATEL, 2016 

 

 O quadro acima, demonstra o crescimento das tecnologias de Fibra óptica, 

Cable Modem e xDSL, também acompanhadas de uma diminuição progressiva das 

adições de acesso nos últimos anos/períodos. Porém, apesar disto, a tecnologia de 

fibra óptica foi a única que apresentou no último balanço, um crescimento no número 

de adições de acesso. Os gráficos abaixo resumem estes dados, tanto no mercado 

geral como entre os ISPs. 

Figura 24: Acessos por tecnologia 



53 
 

 

Fonte:ANATEL, 2016 

4.2.3. Programas de governo 

 O Programa “Brasil Inteligente” ampliará acesso à internet rápida em todo o 

país, o objetivo do programa, que é uma nova fase do Programa Nacional de Banda 

Larga (PNBL), é garantir o acesso à banda larga de alta velocidade para 95% da 

população e aumentar de 53% para 70% o número de municípios cobertos com 

redes de fibras ópticas até 2018. A velocidade média das conexões deverá ser de 25 

Mbps (megabit por segundo). 

 Outro programa de destaque é o programa “Minha Escola Mais Inteligente”, 

que tem como objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede 

mundial de computadores, por meio de tecnologias que propiciem qualidade, 

velocidade média de 78Mbps e serviços para incrementar o ensino público no País.  

4.2.4. Perspectivas Futuras, Tecnologia e Conceitos 

4.2.4.1. “Internet of Things” 

 A “internet das coisas”, é um conceito que se refere a uma revolução 

tecnológica a partir da utilização da internet em dispositivos utilizados em nosso dia-

dia. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte, roupas, 

automóveis e até cidades inteiras conectadas à Internet e a outros dispositivos, 

como computadores e smartphones.  Estes dispositivos, conectados à internet, são 

capazes de realizar ações de forma automática, como ligar o ar-condicionado antes 

de uma pessoa chegar em casa, realizar pedidos de compras direto com os 

supermercados, a partir de baixos estoques, enviar dados a partir de dispositivos de 

medição remotamente (Ex.: Hidrômetros) ou até mesmo facilitar a comunicação 

entre maquinários de uma grande fábrica. Este novo conceito traz uma preocupação 

enquanto a infraestrutura das redes de internet que precisarão atender centenas de 

bilhões de usuários e dispositivos num futuro próximo. 
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4.2.4.2. Fibra Óptica 

 A demanda por fibra óptica no Brasil é crescente, e a necessidade de 

expansão dessa infraestrutura, proporciona subsídios por parte do governo. A 

inclusão da fibra óptica no FINAME (Financiamento de Máquinas e Equipamentos), 

por exemplo, e a extensão da linha de crédito do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) para a área de tecnologia são dois benefícios 

para a expansão das redes de fibra óptica no país. Outro avanço na área é a 

isenção de PIS, Cofins e IPI a projetos de redes e telecom pelo Regime Especial de 

Tributação do Plano Nacional de Banda Larga (REPNBL). 

 O Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga tem 

o objetivo de estimular os investimentos no setor de telecomunicações no Brasil por 

meio da desoneração fiscal. A iniciativa prevê a desoneração de impostos e 

contribuições federais sobre a construção de redes de telecomunicações de internet 

banda larga. O programa é de responsabilidade da Secretaria de Telecomunicações. 

É preciso o envio do projeto para análise do Ministério das Comunicações. As 

empresas interessadas em contar com os benefícios do REPNBL deverão 

apresentar projetos ao Ministério das Comunicações, que serão avaliados de acordo 

com as seguintes diretrizes: redução das diferenças regionais; modernização das 

redes de telecomunicações e elevação dos padrões de qualidade propiciados aos 

usuários; massificação do acesso às redes e aos serviços de telecomunicações que 

suportam acesso à internet em banda larga. 

 Depois de ter o projeto aprovado, as empresas deverão solicitar habilitação 

ao REPNBL junto à Receita Federal. Após essa etapa, a implementação do projeto 

estará desonerada de IPI, PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre máquinas, 

instrumentos, equipamentos novos e materiais de construção. A contratação dos 

serviços de mão-de-obra necessários para instalar as redes também será 

desonerada de PIS/Pasep e COFINS. 

4.2.4.3. Li-Fi 
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 Segundo Rani, Chauhan e Tripathi (2012), Li-Fi é a transmissão de dados 

pela luz através de uso de fibra optica enviando os dados através de uma lâmpada 

LED. Ele é a versão optica do Wi-Fi, porém possui menor custo e é muito mais 

rápido. A intensidade do LED ocorre tão rapidamente que o olho humano é incapaz 

de ver. As técnicas mais sofisticas utilizam leds com diferentes cores a fim de se 

obter mais canais de dados. Seu uso em salas e laboratórios permite alcançar 

velocidades de navegação de 500megabits por segundo, usando uma luz de LED 

padrão. 

 Também segundo os autores, em outubro de 2011 membros da indústria, 

formaram um consórcio para promover a transmissão via Li-Fi, eles acreditam que é 

possível que as velocidades de transmissão cheguem a 10Gbps, isto significa baixar 

um filme em alta definição em apenas 30s. O Wi-Fi é ótimo para a cobertura sem fio 

geral dentro de edifícios, já o li-fi é ideal para cobertura de dados sem fio de alta 

densidade em área confinada e para aliviar problemas de interferência de rádio, 

assim as duas tecnologias podem ser consideradas complementares. A tabela a 

seguir mostra a comparação das velocidades alcançadas pelas tecnologias atuais e 

futuras e a capacidade de conexões simultâneas de cada uma destas. 

Quadro 5: Comparação entre as tecnologias atuais e futuras 

 

Fonte: Rani J., 2013 

 A velocidade da conexão permite que filmes, músicas e jogos, sejam 

baixados em poucos segundos com a ajuda desta tecnologia. O Li-Fi também 
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permite uma maior mobilidade já que para se ter acesso a rede é preciso apenas 

estar sob qualquer espectro de luz no ambiente. 

 Esta tecnologia pode ser aplicada em salas de cirurgia onde não são 

permitidas interferências de celulares e computadores sobre os equipamentos de 

monitoramento. A luz do Li-FI, não gera interferência e tende a ser intensa durante o 

procedimento cirúrgico, garantindo assim a existência do sinal. Ele também possui 

10,000 vezes mais espectros, permitindo que se utilize, por exemplo, um canal 

exclusivo para determinada comunicação. Seu uso pode facilitar a individualização 

da conexão, permitindo melhor qualidade de acesso à rede wireless, necessitando 

apenas de uma lâmpada led que pode ser colocada no acento de cada usuário (por 

exemplo, em transportes públicos, ou com grande quantidade de passageiros).  

 Em plantas industriais de energia, há a necessidade de rápida transmissão de 

dados para monitoramento de demandas, integridade da rede e (em usinas 

nucleares) temperatura do núcleo e se tem uma sensibilidade ao uso de ondas 

wireless. O Li-Fi pode oferecer a segurança para este tipo de planta, não 

provocando interferências e ao mesmo tempo oferecer conexão de alta transmissão 

de dados. Além disso, ele pode ser aplicado na indústria submarina, instrumentos 

hospitalares, smart cities, comunicação entre carros e semáforos.  

 

4.2.4.4. Tecnologia 5G 

 Segundo S.Patil, V. Patil, P. Bhat (2012), a tecnologia 5G surge a partir das 

demandas da quinta geração de tecnologias móveis. A comunicação vem passando 

por muitas mudanças, e todos possuem um celular em uso durante a maior parte do 

tempo. O 5G está a caminho de mudar a forma pela qual a maioria dos usuários 

acessam seus aparelhos. “Com a crescente conscientização dos clientes com 

respeito às próximas tecnologias, pacotes acessíveis e boa aparência; É muito 

importante que os produtores móveis devem dar um pacote totalmente decente para 

manter a fidelidade do cliente. ” (Tradução nossa). 

 Segundo a Huawei, grande investidora na tecnologia, existem três requisitos 

básicos para a construção das redes 5G: Alta capacidade para suportar massivo 

número de acesso e massiva conectividade; suporte para uma gama cada vez mais 
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diversificada de serviços, com requisitos extremamente divergentes para atender ao 

trabalho e a vida; Uso flexível e eficiente de todo o espectro não-contíguo disponível 

para cenários de implantação de rede extremamente diferentes. 

 Para oferecer qualidade de serviço, confiabilidade e segurança, a tecnologia 

5G, segundo a Huawei, precisa ser capaz de fornecer velocidades de 10 Gb/s 

semelhantes a fibras para possibilitar comunicações visuais de ultra-alta definição e 

interações multimídia imersivas. Além disso, o 5G irá proporcionar uma estrutura 

fundamental para as smartcities. A Baixa latência e confiabilidade extremamente 

alta, no entanto, também serão requisitos essenciais para os gostos de automação 

industrial móvel, conectividade veicular e outras aplicações IoT (“Internet das 

coisas”). Aplicativos como sensores inteligentes e mensagens baseadas em texto 

são exemplos de aplicativos de volume extremamente alto que exigirão taxas de 

dados muito baixas e não serão sensíveis à latência. 

4.3. Análise das 5 Forças Competitivas 

Figura 25: Etapa do estudo 

 

4.4.1. Rivalidade Entre os Concorrentes 

 Neste ambiente em que o provedor de pequeno porte está inserido a 

rivalidade entre os concorrentes é elevada por diversos motivos. Isto torna difícil o 
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posicionamento da empresa para melhor se defender desta força ou de influenciá-la 

a seu favor. Alguns fatores explicam este desafio. 

 Como visto, o setor é liderado no estado do Rio de Janeiro por 4 operadoras 

de grande porte, são elas: Tim, Oi, Vivo(GVT), Claro(NET). Além destas operadoras 

presentes em quase todo o território municipal do Rio de Janeiro, outras operadoras 

de pequeno porte atuam regionalmente, em pequenas áreas. Isto demonstra que as 

operadoras de pequeno porte precisam lidar com duas frentes diferentes de 

concorrência: as prestadoras de pequeno porte (PPP) e as operadoras de grande 

porte. Lutar contra as operadoras de grande porte, para a MPE, significa buscar 

proporcionar uma qualidade de serviço melhor que as grandes. Sua atuação é 

regional, isso facilita a rapidez e controle do atendimento, devido à proximidade ao 

cliente. Além disso, o número menor de clientes em relação as grandes operadoras, 

permite uma administração mais eficaz da rede, proporcionando ganhos 

consideráveis em qualidade de entrega da banda em horários de pico. Lutar contra 

as operadoras de pequeno porte, significa competição por preço e território. A 

operadora que melhor souber administrar a qualidade dos serviços, finanças, 

customização de serviços e canais de atendimento, suas parcerias e investimento 

em infraestrutura e expansão vencerá a competição. Porém, neste sentido, a 

competição deve ocorrer apenas em caso de conflito territorial e ser evitada. Se as 

prestadoras de pequeno porte puderem evitar o conflito, o melhor cenário é a 

competição apenas com as grandes. Os dados do capítulo 2 apresentaram que as 

PPP aumentaram seu Market Share no último ano. Isso se deve pela “falta de 

capilaridade” das grandes operadoras. Em regiões de difícil acesso, ou de mercados 

consumidores com menor poder aquisitivo, ou seja, nas regiões onde há população 

de baixa renda, apenas uma ou duas destas grandes operadoras se encontram. É 

certo que em algumas regiões do município, todas as empresas estão presentes, 

porém, o investimento na qualidade destas áreas é maior, devido a competição 

nestas regiões e o mercado consumidor com maior poder aquisitivo. 
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Quadro 6: Comparação de preços 

Tim – 35Mb R$ 89,90 Oi – 2Mb R$ 

59,9 

Net – 15Mb R$ 99,90 Vivo – 15Mb R$ 75,90 

Tim – 50Mb R$ 

109,90 

Oi – 15Mb R$ 

64,9 

Net – 30Mb R$ 119,9 Vivo – 25Mb R$ 85,90 

Tim – 70Mb R$ 

129,90 

Oi – 25Mb R$ 

74,9 

Net – 60Mb R$ 149,9 Vivo – 50Mb R$ 95,90 

Tim – 90Mb R$ 

149,90 

Oi – 35Mb R$ 

84,9 

Net – 

120Mb 

R$ 

319,90 

Vivo – 100Mb R$ 

105,90 

      Vivo – 200Mb R$ 

155,90 

      Vivo – 300Mb R$ 

205,90 

 

 Também é possível observar, a partir dos preços e planos oferecidos pelas 

grandes empresas, que não há competição direta por preço. A Oi assume planos 

mais baixos de velocidade e oferece os menores preços do mercado, assumindo a 

posição de competir pelo custo. A Net, Tim e Vivo (GVT), oferecem faixas de 

velocidade mais altas e similares, porém, apenas Vivo e Tim, se mostram 

competitivas em relação aos preços.  

 Neste sentido, pode-se então dizer que a concorrência é ampla e que o 

mercado possui um número considerável de concorrentes equilibrados. Por isso, 
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para a empresa se posicionar estrategicamente para se defender desta força, é 

preciso ajustar os níveis de serviço, qualidade e preços em sua região.  

 Os custos fixos e de investimento em infraestrutura são elevados, o que torna 

as barreiras de saída maiores, porém para as operadoras de pequeno porte, as 

barreiras de saída são diferenciadas, pois as operadoras de grande porte, 

possuemconcessão para atuar no setor e não podem abrir mão de sua infraestrutura 

de telecomunicações. 

 O serviço de internet residencial em si, não apresenta muitos parâmetros de 

customização de serviço. Velocidades e preços ofertados, qualidade da entrega da 

velocidade, atendimento, fidelização, custo de manutenção e wi-fi grátis, são os 

poucos elementos de diferenciação do serviço, o que gera maior concorrência no 

mercado. 

 A diferenciação dos serviços disponíveis no setor se dá em sua maioria pelos 

pacotes oferecidos pelas grandes operadoras, que além de oferecer serviços de 

comunicação multimídia (SCM - acesso à internet) também oferecem outros tipos de 

acesso as telecomunicações: TV, SMP e STFC (TV por assinatura, telefonia móvel e 

telefonia fixa). Porém, é possível dizer que o sistema de telefonia fixa vem perdendo 

mercado, entretanto, o sistema STFC passará ao regime de autorização, o que 

desobriga as grandes prestadoras de oferecerem o serviço. 

 Hoje outras plataformas de conteúdo vêm sendo ofertadas como o Netflix, 

Youtube e podem ser exploradas pelas MPEs, assim como vem sendo pelas 

grandes operadoras em um período recente. O VOIP, também é a opção do futuro 

para substituir a telefonia fixa. Este tipo de serviço pode ser oferecido pelos 

provedores sem grandes investimentos em estrutura. 

 Neste sentido, o mercado está abrindo novas oportunidades de oferta de 

serviços diferenciados, flexibilizando a competitividade do setor. Da mesma maneira, 

o setor possui uma agência reguladora (ANATEL), o que favorece a competição 

sustentável, garantindo uma competição mais justa. 
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 4.4.2. Ameaça de novos entrantes 

 Neste mercado, as barreiras de entrada são elevadas. Elas se originam 

devido a alguns fatores. Como dito anteriormente, a diferenciação do serviço é 

limitada, porém, novas formas de produção de conteúdo e de consumo estão 

trazendo a oportunidade de construção de parcerias e geração de valor.  

 Por ser um setor de tecnologia, há necessidade de experiência no uso, a fim 

de reduzir os custos. Além disso, a economia de escala das empresas, assim como 

a curva de experiência, aumenta ainda mais as barreiras de entrada, pois os novos 

concorrentes, enfrentam custos mais elevados, como por exemplo, compra de 

insumos, custo do Mega fornecido (banda comprada) e diluição dos investimentos 

em infraestrutura. 

 Outro fator, é a necessidade de capital de investimento em infraestrutura e 

mão de obra qualificada para atender o fornecimento do serviço. O acesso aos 

insumos se torna mais difícil para MPE pelo número de fornecedores limitados. As 

grandes operadoras “verticalizam” de certa forma a produção de seus equipamentos 

devido a economia de escala. Elas demandam produções em larga escala de 

equipamentos próprios para o atendimento as necessidades de suas redes. Sem 

grandes economias de escala, a MPE administra de maneira mais flexível os 

recursos, de acordo com a demanda, porém possui custos mais elevados de 

compra. 

 A presença da ANATEL no setor, exige uma contrapartida das pequenas 

empresas de atenderem aos dispostos da regulamentação. Isto também eleva as 

barreiras de entrada devido a necessidade de outorga, aumentando a burocracia do 

setor.  

 Conclui-se que o setor é amplamente regulado e outras barreiras que 

demandam capital de investimento limitam as micros e pequenas empresas. 

Contudo, as barreiras de entrada do mercado são elevadas, tanto no sentido de 

novos entrantes de pequeno porte quanto de entrantes de grande porte. 

 

4.3.3. Fornecedores 

 Para o setor de telecomunicações, com certeza esta é uma força que pode 

influenciar e muito as micros e pequenas empresas. O grande poder de barganha 
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das grandes operadoras por comprar em grandes volumes reduz os custos de 

fornecimento, tornando mais difícil a competição por custos com as pequenas 

empresas. O know-how e a mão de obra capacitada para o uso de alguns 

equipamentos, também dificulta o acesso dos provedores aos equipamentos 

adequados.  

 Este setor é dominado por poucas empresas que produzem os equipamentos 

necessários para a infraestrutura da rede. Os fornecedores são poderosos devido a 

presençade poucas empresas,sendo mais concentrado do que o setor comprador. 

Além disso, os produtos se tornam praticamente exclusivos devido ao número 

limitado de fornecedores no mercadoe principalmente, para os grandes fornecedores 

a MPE não é necessariamente um comprador importante, pois compra em pequena 

escala em relação as grandes. 

 Isto exige que as MPEs foquem na disponibilização de capital de giro e 

financiamento pelo fornecedor ou por bancos ou pelos RPNLC que diminuam os 

custos fiscais nestes equipamentos, atenuando a diferença de custo em relação aos 

concorrentes. 

 Outra força vem dos fornecedores de link dedicado, neste caso, o insumo é 

vital para a qualidade da prestação do serviço pela MPE. Porém, o mercado 

apresenta um número elevado de fornecedores, mas cada um em uma área de 

cobertura limitada. É necessário observar parcerias entre as MPEs do setor e 

fornecedores de médio porte para a expansão dos negócios. Porém, na visão dos 

fornecedores, a MPE pode apresentar uma ameaça de integração para trás 

passando a oferecer também serviços de internet dedicada, apenas otimizando seus 

serviços, com investimento em ampliação e confiabilidade da rede. 

 Os critérios para a seleção destes fornecedores devem ser as garantias, 

prazo de reparo, custo/Mb, custo de instalação, serviços oferecidos, 

responsabilidade dos equipamentos, tecnologia e redundância. 

 

4.3.4. Clientes 

 A MPE estudada só fornece acesso para residências, sendo assim, para este 

nicho não há compra em grandes volumes o que diminui o poder dos clientes. Os 

produtos do setor são importantes para a qualidade dos serviços dos compradores e 

possuem custos elevados, criando um forte incentivo a alta dos custos de suas 



63 
 

compras, isto também contribui para a diminuição da força dos clientes sobre os 

preços, principalmente pelo usuário estar interessado na qualidade do serviço, não 

importando a economia do dinheiro do cliente. Os compradores, também não 

apresentam uma ameaça concreta de integração para trás, ou seja, pela 

regulamentação do setor o cliente não pode transmitir o pacote de dados a terceiros, 

o fornecimento está vinculado ao endereço residencial, não havendo possibilidade 

de transmissão, ou revenda. 

 Por outro lado, os serviços adquiridos no setor não são diferenciados, sendo o 

principal diferencial para o cliente a qualidade de atendimento as demandas, da 

permanecia, estabilidade do serviço, customização do serviço e custo. 

 Os parâmetros que influenciam a oferta para o cliente são: 

o Preço 

o Pacotes de Velocidade 

o Estabilidade da rede 

o Qualidade e acesso ao atendimento 

o Tempo de resposta 

o Fidelidade 

o Custo de Manutenção 

o Internet sem fio (Wi-Fi) 

o Oferta de outros serviços 

o Canais de comunicação 

 

4.3.5. Produtos Substitutos 

4.3.5.1. Fibra Óptica x ADSL 

 Os produtos substitutos, são apresentados na forma de novas tecnologias 

que limitam o potencial do setor. Atualmente, a tecnologia utilizada pelas empresas 

provedoras de internet já vem sofrendo mudanças. Isto vem impactando os serviços 

ofertas pelas tecnologias ADSL, Cable Modem e XDSL com a disseminação da 

tecnologia de Fibra Óptica. Esta tecnologia proporciona uma melhor relação preço-

desempenho oferecido ao cliente e atende as demandas crescentes de consumo do 

mercado. Apesar de ser uma tecnologia de maior custo de implantação, ela 

proporciona menores custos de manutenção e gerenciamento, além de transmitir 
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com a máxima eficiência os dados, permitindo a transmissão de dados em altas 

velocidades. Neste sentido, esta tecnologia apresenta a necessidade de maior 

atenção das MPEs, pois está alinhada com as novas demandas do mercado em 

relação ao consumo de conteúdo e dados. 

 

 

4.3.5.2. Li-Fi 

 O Li-Fi é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida e permite facilitar o uso 

e transmissão de dados através do meio optico. A partir de uma lâmpada de LED, os 

dispositivos se conectam à rede, permitindo velocidades de navegação muito 

superiores em relação ao wireless, tecnologia de hoje. O Li-Fi representa baixo 

custo de mudança e alto ganho em desempenho. Esta tecnologia, pode ser 

facilmente um produto substituto neste mercado que irá alterar alguns modelos de 

negócio oferecidos pelas empresas. A facilidade de adequação desta às tecnologias 

de fibra optica (que vem crescendo entre os pequenos provedores) e o baixo custo 

desta tecnologia, em relação ao 5G, por exemplo, podem trazer vantagens 

competitivas e novos nichos de mercado. A MPE deve dar atenção máxima a esta 

tecnologia pelo menos nos próximos 2 anos, até 2018. Este prazo é importante, pois 

as previsões de lançamento e início das implantações do 5G estão previstos para o 

início da próxima década. A partir de 2018, é importante que os modelos de negócio 

construídos a partir da tecnologia Li-Fi sejam consolidados para enfrentar a 

tecnologia 5G, capaz de oferecer mais mobilidade e desempenho similar. 

4.3.5.3. 5G 

 O 5G pode se tornar um produto substituto capaz de afetar os negócios da 

MPE. Por ser uma tecnologia cara e se tratando de SCM, que é diferente dos 

serviços SMP, esta tecnologia facilmente será detida pelas grandes operadoras 

licitadas. Não há muitas previsões de como a indústria das telecomunicações se 

organizará a partir do 5G, porém em se tratando de uma tecnologia cara e 

desenvolvida por um grupo de empresas grandes do mercado internacional como 

Huawei, Nokia, ..., acredita-se que não será acessível ao SCM, apresentando-se 
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como tecnologia substituta. Entretanto, muitos mercados novos se abrem na área de 

serviços e segurança da informação com esta nova tecnologia. 

 

 

 

4.4. Análise da Cadeia de Valor 

Figura 26: Etapa do estudo

 

 

4.4.1. Principais 

Logística Interna: os insumos a serem controlados pela logística interna são: 

diferentes tipos de cabos de rede, acessórios para fixação de cabos, switchs, itens 

de transmissão de energia, caixa hermética, Rbs, roteadores, conectores e antenas. 

Estes itens não requerem grandes custos de armazenagem, devendo apenas estar 

em local seco e longe do calor. Atualmente, não existe nenhum mecanismo de 

controle dos insumos da organização, a compra da maioria dos produtos é feita sob 

demanda, possuindo pequenos estoques. 
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 Outro insumo importante é o link dedicado que é fornecido por duas 

empresas. Cada uma fornece quantidades iguais de Mb, porém com grande 

diferença nos custos por Mb comprado. 

 O provedor deve investir no controle de estoque de materiais e criar um 

planejamento para os estoques de acordo com as demandas, sempre tentando 

flexibilizar os estoques alinhando com a compra dos insumos e explorando os 

ganhos de escala na compra de lotes. Deve-se fazer um estudo sobre os 

fornecedores de link que atendem na região para optar pela melhor opção de acordo 

com os parâmetros para seleção de fornecedores.  

Operação: Para viabilizar o acesso, expansão da rede e atendimento de novos 

bairros, existe um processo fundamental, o cabeamento. Partindo da central onde a 

empresa recebe o link dedicado um equipamento converte o sinal óptico dos 

fornecedores em sinal elétrico e entra na CCR, responsável pela processamento e 

gerenciamento dos dados da rede (servidor). Este sinal é redistribuído nas Rbs, nas 

quais uma está sendo utilizada para sistema de gerenciamento e outra para 

distribuição. Dali saem os cabos de energia e dados que irão alimentar a rede por 

toda sua extensão. Existem requisitos técnicos que envolvem os equipamentos 

utilizados e seus respectivos alcances em distância e capacidade em número 

clientes. Poste a poste, o cabeamento é feito utilizando-se os equipamentosSwitch, 

Pack, conectores, cabo RJ45, caixa hermética, escada, ferramentas para manuseio 

e corte de cabos. O gerenciamento da rede, para atendimento dos chamados e 

solicitações de manutenção, também depende da área de operações, assim como 

os projetos de viabilidade e expansão da rede.  

Logística Externa: Quando as ruas de um bairro, ou região estão cabeadas é 

possível atender as solicitações de instalação dos clientes. Para isso, a equipe de 

instalação se dirige ao endereço do novo cliente com viabilidade técnica para a 

instalação. São apresentados ao cliente o contrato de prestação de serviços e 

demais documentos de cobrança e termos para aceite do serviço. Após, é estendido 

um cabo RJ45 do switch, localizado no poste mais próximo da casa do cliente até o 

dispositivo de acesso localizado na casa do cliente. Este dispositivo pode ser um 

computador, ou um roteador (com ou sem wi-fi) que será o ponto de acesso do 

cliente. 
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Marketing e Vendas: O marketing da empresa está baseado primordialmente no 

“boca-boca” dos clientes, pois como a área de atuação da MPE é pequena e com 

grande densidade de residências, os clientes indicam os serviços da prestadora por 

ausência de concorrentes e pela qualidade do atendimento e serviço. É importante 

ressaltar, que neste sentido, a imagem da empresa se torna mais afetada quando 

possíveis falhas no serviço ocorrerem, não em termos de poder dos clientes mas em 

termos de repercussão da falha. Outra atividade relacionada ao marketing está a 

panfletagem que ocorre sazonalmente pela empresa, buscando atingir outro clientes 

e novas áreas da comunidade local. As vendas são realizadas pela central de 

atendimento que recebe as ligações, informa os preços de adesão e condições de 

contratação do serviço, cadastra o cliente no sistema e emite uma ordem de serviço. 

O número da central fica disponível para todos os clientes e potenciais clientes, sem 

diferenciação. Existem outros pedidos de instalação que são informados pela equipe 

técnica, onde é comum que os clientes encontrem os técnicos que atendem nas 

residências e solicitem alguma informação. Não existe nenhum canal de venda ativo 

por parte da central de atendimento. 

Serviços: este elo é parte fundamental da cadeia de valor da empresa. Após o 

atendimento e instalação do serviço na residência do cliente, o serviço deve ser 

oferecido de forma continua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. 

A percepção da qualidade do serviço está atrelada ao atendimento e direcionamento 

para as ações corretivas. Este elo exige a interação entre as duas equipes, de 

atendimento e manutenção técnica, o que torna o processo um pouco mais 

complexo. A comunicação entre as equipes é feita através de um telefone próprio 

dos técnicos e da central. As ordens de serviço são geradas pela equipe de 

atendimento que realiza um atendimento primário, por telefone, para poder obter um 

melhor detalhamento e diagnóstico do problema do cliente. Caso o problema não 

possa ser resolvido de maneira remota, uma ordem de serviço é criada e a equipe 

técnica deve realizar o reparo. Não há prazos definidos para que a equipe atenda 

aos chamados, porém, grande parte dos chamados é atendido de forma rápida, ou 

seja, o que pode-se observar é que o processo é eficaz, porém a comunicação e 

acesso a informação não o torna um processo eficiente. As solicitações podem ser: 

Queda de sinal sem motivo, questionamento da velocidade oferecida, rompimento 

de cabos, solicitação de 2ª via boletos de cobrança. 
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4.4.2. Apoio 

Infraestrutura: A MPE possui três centrais. A central de manutenção, onde há o 

estoque de matérias e ferramentas, equipe de manutenção e financeiro da empresa. 

A central de transmissão, onde ficam localizados os equipamentos do início da linha 

de transmissão da rede e a central de atendimento. Todos estes locais são locados. 

A contabilidade é feita por uma empresa terceirizada. As finanças, o caixa e o 

planejamento são realizados pelo dono da empresa. Outras empresas de consultoria 

apoiam a MPE no processo de regularização e know-how para o uso e instalação de 

equipamentos e softwares. É preciso investir na diminuição dos custos fixos focando 

sempre na estrutura de custos mais flexível, buscando menores despesas 

financeiras com bancos, menores taxas de locação de equipamentos através de 

parcerias com os stakeholders. 

A central de atendimento também convoca demandas, a partir dos clientes, para 

emissão de 2ª via ou questionamento sobre cobrança e descontos. O departamento 

financeiro, responde aos chamados, emitindo os boletos de cobrança e passando 

para o setor técnico para entrega na residência do cliente. 

Gestão de Recursos Humanos: A MPE possui pouca orientação sobre as 

atividades de recursos humanos. O recrutamento é realizado a partir de indicações. 

Todos os funcionários recebem salários fixos. Não existe uma preocupação com o 

desenvolvimento e treinamento do pessoal. 

 Neste sentido, cabe a MPE discutir a melhor estrutura de remuneração, 

motivação e desenvolvimento para suas atividades geradoras de valor. A 

terceirização de alguns serviços permite a flexibilização e redução de obrigações 

trabalhistas que podem favorecer a estratégia de cada empresa. Neste sentido, 

alguns custos fixos da empresa podem ser reduzidos ou melhor aproveitados, tanto 

pela terceirização quanto por alterações nas formas de remuneração. Algumas 

empresas do mercado proporcionam ganhos variáveis para o colaborador de acordo 

com o número de atendimentos realizados por dia. Dependendo do porte da 

empresa, esta estratégia deve ser vista com cautela, pois devido ao número inferior 

de clientes (menos de 50.000), devem se esperar níveis baixíssimos de demandas 

de manutenção. Visto que, o objetivo central deve ser a confiabilidade geral da rede 
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baseada no monitoramento e planos de ação preestabelecidos. As formas de 

remuneração irão impactar diretamente a qualidade dos serviços. Assim, a mão de 

obra qualificada deve ser contratada para empresa a fim de trazer benefícios de 

longo prazo, aproveitando o investimento em remuneração e qualidade. É 

importante ressaltar que a qualidade dos serviços prestados está diretamente 

relacionada com a mão de obra empregada nos atendimentos tanto físicos quanto 

remotos. A terceirização, se feita, deve permitir o controle de qualidade, que deve 

ser aferido pela MPE e estar de acordo com o contratado. 

 Sendo assim, se o Provedor optar pelo uso de mão de obra contratada, esta 

deve ser feita de forma inteligente, assumindo-se o capital intelectual como grande 

ativo da empresa, proporcionando a qualificação dos colaboradores e gerando valor, 

assim, a partir de uma mão de obra mais cara e menos flexível, porém de maior 

valor agregado. 

Desenvolvimento Tecnológico: com o objetivo de melhorar a qualidade do 

atendimento a MPE precisa investir em mecanismos rápidos de comunicação com o 

cliente, monitoramento dinâmico, diagnóstico preciso e planos de ação eficiente para 

cada demanda. É preciso dar atenção as perspectivas de digitalização do negócio 

de acordo com cada atividade. 

Suprimentos de serviços e materiais: As compras de insumos são realizadas em 

lojas físicas do Rio de Janeiro e são feitas de acordo com a demanda, sem a compra 

de grandes volumes de insumos. As compras são feitas à vista ou no crédito. É 

preciso fazer parcerias com fornecedores e maior integração de estoques. Seja para 

os fornecedores de equipamentos ou os de link, é preciso conhecer todas as 

possibilidades. Fazer um estudo sobre todos os possíveis fornecedores de link da 

região, cotações e parcerias. Buscar o fornecimento de equipamentos através da 

internet onde a concorrência entre os fornecedores é mais ampla e a oferta ou 

parceria mais atrativa, observando sempre as questões de garantia de cada 

fornecedor. 
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4.5. E3Value 

Figura 27: Etapa do estudo 

 

 Na figura abaixo, é apresentado o modelo E3Value com o objetivo de traçar 

possíveis atividades geradoras de valor, imergentes no mercado, que irão contribuir 

e estruturar o modelo de negócios que cada Provedor pode seguir. Este modelo tem 

como papel, apresentar os possíveis mercado que o pequeno provedor pode 

explorar, a fim de traçar sua estratégia de negócio. 
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Figura 28: Modelo de negócios E3value 

 

 Um dos principais atores neste setor, representado no modelo, é a agência 

reguladora que influencia em todas as atividades geradoras de valor que a MPE visa 

realizar. A agência visa garantir a qualidade da prestação dos serviços de 

comunicação. A regulação é mais rigorosa em determinados segmentos, 

principalmente no residencial. 
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 Os segmentos apresentados no modelo são o residencial, corporativo, 

industrial e smartcities. Os clientes residenciais são os que apresentam maiores 

oportunidades de atividades de valor para atender suas demandas. Diversos 

serviços podem ser oferecidos dependendo da estrutura de equipamentos que a 

prestadora adotar. Estes clientes representam grande oportunidade de receita a 

medida em que demandam uma quantidade considerável de serviços. Estes clientes 

podem demandar serviços de acesso à internet de alta velocidade, acesso a 

conteúdo, IPTV (televisão por IP), VOIP (serviço de telefonia), serviços de 

segurança e vigilância por câmeras, além de acesso à internet fora da sua 

residência. Retornando a satisfação dos clientes, a fidelidade e o financeiro. 

 O segmento corporativo inclui outras empresas prestadoras de serviço de 

pequeno porte e clientes pessoas jurídicas. A forma de atendimento a demanda 

destes clientes é diferenciada, sendo possível oferecer uma gama de serviços 

especializados. O fornecimento de link dedicado pode ser demandado tanto por 

empresas comerciais de grande porte como por outros provedores de acesso à 

internet. Este serviço é diferenciado, pois inclui maior qualidade e atendimento as 

especificações de cada contrato de serviço. Os provedores também podem solicitar 

serviços de consultoria, à medida que o provedor incorpora o conhecimento, pode 

passar a oferecer este tipo de serviço. Além disso, o Li-Fi é uma tecnologia 

emergente, que pode se tornar um diferencial para empresas de pequeno porte para 

o atendimento de clientes corporativos e indústria. A tecnologia permite uma 

qualidade de sinal superior ao wireless dos dias atuais, permitindo velocidades de 

acesso superiores ao 5G, além de apresentar baixo custo. A MPEs devem estar de 

olho nos avanços desta tecnologia para se preparar para a era 5G, a partir de 2020. 

 Além disso, esta tecnologia podia atender melhor as necessidades de outros 

dois segmentos, industriais e smarcities. No segmento industrial a prestação de 

serviço se dá similar a corporativa, porém a tecnologia Li-Fi pode trazer outros 

benefícios em circunstancias industrias, quando frequências de rádio apresentarem 

risco para a planta ou outros tipos de impedimento como cabeamento, etc. 

 Os fornecedores principais do negócio são os fornecedores de link e os 

fornecedores de equipamentos. Os fornecedores de link são peça chave, pois é o 

insumo principal de todo o modelo. A provedor, de fato, revende a banda adquirida 
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pelos fornecedores de link e Backbones, agregando serviços de atendimento, 

plataformas, canais de comunicação e outros serviços agregados, que podem 

satisfazer as necessidades de comunicação dos clientes. Neste sentido, estes 

fornecedores podem oferecer qualidade em serviço, equipamentos, suporte e 

conteúdo.  

 As parcerias com fornecedores de equipamentos devem ser estudadas por 

todas as MPEs. Estes fornecedores representam boa parte dos custos de 

investimento e manutenção da rede. Além disso, as escolhas de tecnologias, 

equipamentos, hardwares e softwares a serem adquiridos pela empresa por cada 

fornecedor devem ser estudadas de acordo com as atividades de valor a serem 

empregadas pela MPE e suas necessidades de mão de obra, investimento e custos. 

Com o avanço da fibra um elo da cadeia pode ser atenuado, pois as redes 

passivas de fibra óptica, que viabilizam toda essa gama de serviços, não utilizam 

energia, sendo assim, os fornecedores de equipamentos de distribuição elétrica 

podem ser desconsiderados.  

 Diante do alto grau de inovação do setor, a MPE deve procurar e propor 

parcerias com a universidade, promovendo a integração de tecnologias e soluções 

inovadoras à empresa. A presença da universidade dentro da empresa pode 

contribuir para o desenvolvimento das novas atividades de valor que a empresa 

deseja gerar. As tecnologias emergentes requerem protocolos e pessoas 

qualificadas para serem desenvolvidas, integradas e implementadas nas 

empresas.Essa proximidade da Universidade visa também auxiliar e fortificar as 

parcerias com empresas de TI, que irão oferecer o suporte e fornecimento de novos 

softwares de desenvolvimento, plataformas. 

 Essas parcerias visam atender as demandas pelos novos serviços. A partir da 

definição dos serviços que serão ofertados a cada segmento de clientes a MPE deve 

gerenciar de forma inteligente sua mão de obra, já que cada um destes serviços 

requer um know-how especializado e investimento em equipamentos. A gestão do 

conhecimento e dos recursos deve ser feita de maneira a internalizar todo o 

conhecimento de valor da empresa. 

- Carrasco et al. (2014) 
- Osterwalder (2008, 2009, 2010, 

2014) 
- Nissia Bergiante (2013) 
- Farias Filho (2012) 

- Chiavenato e Sapiro(2003) 

- Ministério das Comunicações 
- Porter (1986, 1999) 
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 Ao mesmo tempo, os custos de manutenção diminuem com a implementação 

da fibra óptica, e custos para capacitação de mão de obra devem ser analisados, e 

neste caso, serão peça fundamental na definição dos serviços ofertados. Por isso a 

MPE deve priorizar um bom modelo de gestão de pessoas capaz de capacitar a mão 

de obra e compartilhar conhecimento. 

 Como grande parte do diferencial das MPEs, a atuação local/regional a torna 

mais rápida no atendimento, mais próxima dos clientes, mais preocupada com o 

ambiente local. Diferentemente das grandes operadoras, a MPE tem a oportunidade 

de oferecer serviços locais para a comunidade de forma a obter retorno de imagem 

local (investimento em marketing), sem precisar utilizar veículos de massa de alto 

custo, diferenciando-se das operadoras de grande porte e contribuindo para a 

comunicação de qualidade em locais menos privilegiados. 

4.6. Questões 

Figura 29: Etapa do estudo 

 

 A partir do estudo das ferramentas e da análise dos dados da empresa 

aplicados, pode-se definir um conjunto de questões que viabilizam a reflexão sobre 

os possíveis posicionamentos estratégicos da empresa. A busca por estas respostas 

trará ao ambiente de negócios da pequena empresa o direcionamento para a 

construção de um posicionamento estratégico. 
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Qual valor que a empresa entrega para a sociedade? 

Qual a missão do meu negócio? 

O que eu estou fazendo para que os clientes indiquem a empresa para outros? 

O que estou fazendo para satisfazer o cliente? 

O que estou fazendo para medir a satisfação dos meus clientes? 

O que estou fazendo para manter a lealdade dos clientes? 

O que estou fazendo para manter o foco regional? 

O que estou fazendo para motivar os colaboradores? 

O que estou fazendo para passar a missão da empresa para os colaboradores? 

O que estou fazendo com os canais de comunicação? Quais os canais de 

comunicação? 

Quais as parcerias poderiam ser estabelecidas com a universidade? 

Quais as parcerias poderiam ser estabelecidas com os condomínios? 

Quais as parcerias poderiam ser estabelecidas com os fornecedores? 

Quais as parcerias poderiam ser estabelecidas com os bancos? 

Quais os incentivos do governo estou utilizando? 

Quais são os objetivos e metas da minha empresa nos próximos 3 meses? 

Quais os números que queremos chegar neste prazo? 

O que estou fazendo para capacitar meus colaboradores? 

O que estou fazendo para melhorar meus relacionamentos com os 

fornecedores? 

O que estou fazendo para me adequar as tecnologias de fibra? 
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O que estou fazendo para me adequar a chegada do Li-Fi e 5G? 

O que estou fazendo para oferecer outros serviços? Quais investimentos são 

necessários? 

Quais os segmentos de clientes eu quero atender com essas tecnologias? 

Quantos clientes eu pretendo atender com essas tecnologias? 

 

 

 

 

5. Conclusão 

Após todo o estudo, pôde-se determinar como funciona a cadeia a cadeia de 

valor dos provedores de acesso à internet, que basicamente é atendida por dois 

principais fontes fornecedoras, as de equipamentos e de link dedicado que 

proporcionam os principais insumos para construção das redes e responsável por 

grande parte dos custos de investimento e operacionais. O operacional está em 

transformar este link concentrado em link semi-dedicado para revender, levando o 

serviço até a residência do cliente. As operações são de cabeamento de ruas e 

postes (expansão), instalação até a residência dos clientes, atendimento e 

manutenção de canais de comunicação e gerenciamento de rede. A logística de 

saída é realizada pela equipe de técnicos de campo. O marketing está baseado na 

qualidade do serviço, imagem da marca e os canais de atendimento. Os serviços 

estão atrelados ao atendimento e direcionamento para as ações corretivas exigindo 

maior interação entre os elos de operação e logística de saída. As atividades de 

apoio não apresentaram muito desenvolvimento na empresa estudada, porém faz-se 

necessário um olhar mais crítico, para o atendimento as necessidades de 

infraestrutura, tecnologia e gestão de recursos humanos, dessas empresas nos 

horizontes mais próximos de planejamento, a fim de se atender a demanda 

crescente de novas tecnologias, capacitação e investimento. 
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O papel dos pequenos provedores neste mercado é oferecer um serviço de 

qualidade, atendendo as necessidades regionais de bairros que demandam por 

novos serviços de comunicação ou que carecem de qualidade de serviço mínima. 

O potencial de mercado destas empresas é crescente e apresenta uma gama 

de serviços os quais a MPE pode oferecer aos diferentes segmentos de clientes 

apresentados. O sucesso depende de como os provedores irão gerenciar seus 

recursos, sua capacidade de execução de projetos em fibra, reação e 

implementação de novas tecnologias que surgem no mercado, como a fibra óptica. 

Para garantir um diferencial competitivo, as MPEs devem estar atentas as 

vantagens que elas apresentam de forma genérica: são a flexibilidade, customização 

e proximidade das empresas em relação aos clientes, maior rapidez de atendimento 

por ter atuação local, maior simpatia com a comunidade local, atendimento mais 

individualizado, e com isso grandes oportunidades de fidelização, além de poder 

investir em outros canais de atendimento e tipos de relação com os clientes.  

A partir da análise de suas particularidades, equipamentos, capacidade de 

investimento em tecnologia,know-how e gerenciamento de projetos, os provedores 

podem definir um posicionamento estratégico que garanta seu diferencial 

competitivo. Cada empresa apresentará um modelo de negócio baseado na gama 

de serviços capaz de ser oferecida e no atendimento a cada segmento de mercado 

de interesse. 

As atividades chave do negócio são a qualidade do atendimento remoto, 

gestão de custos de investimento e de projeto (expansão da rede), rapidez de 

atendimento, resolução de problemas, gestão dos canais de comunicação, 

qualificação e treinamento de colaboradores. 

O mercado possui uma tendência atual forte, que é a universalização da 

tecnologia de fibra óptica. Com a popularização desta nova tecnologia, a qualidade 

das redes será superior, atendendo as necessidades de consumo de conteúdo 

crescente dos clientes e gerando uma gama maior de serviços possíveis de serem 

ofertados. A fibra óptica já é uma realidade e os provedores devem se adequar a 

esta tecnologia o mais rápido possível. Além disso, o provedor deve se prepara para 

a capacitação cada vez maior de seus colaboradores e investir em equipamentos 
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que visem oferecer um portfólio maior de serviços aos diferentes segmentos de 

clientes. 

Um ponto importante também, é alinhar os investimentos com as expectativas 

de retorno em cada região, quando se trata de expansão da rede. O provedor deve 

estudar seus clientes antes de realizar qualquer projeto para implantação de uma 

nova rede, maximizando assim o retorno e as chances de sucesso do projeto. 

O presente estudo teve como motivação a importância do setor de 

telecomunicações para o desenvolvimento social e econômico do país e também a 

relevância dos ISPs neste cenário como agentes provedores da comunicação em 

regiões com pouco ou nenhum acesso. As principais dificuldades das pequenas 

empresas estão no acesso a meios de gestão, custos mais elevados de aquisição 

de insumos, acesso a mão de obra qualificada, boas práticas de gestão financeira e 

de recursos, planejamento dos investimentos e trabalhar atendendo classes de 

baixa renda (maior risco do negócio).  

O estudo proporcionou a consolidação de conceitos do planejamento 

estratégico de organizações em um mercado altamente competitivo e dinâmico. As 

etapas do planejamento estratégico aqui percorridas reforçam pontos que devem ser 

levados em consideração na definição dos objetivos de cada empresa em particular 

e podem ser utilizadas como base para a definição das iniciativas estratégicas de 

qualquer empresa do setor. Isto visa contribuir para o sucesso das MPEs em um 

mercado de grande potencial e alto grau de importância para a sociedade, 

ampliando-se assim serviços de comunicação de alta qualidade. 

As etapas do planejamento estratégico, (avaliação do posicionamento atual, 

análise do ambiente interno e externo, definições das iniciativas estratégicas) foram 

percorridas de forma a trazer uma análise fonte para outros estudos. As ferramentas 

estratégicas para a análise do ambiente externo e interno da organização permitiram 

a aplicação dos conceitos a realidade das empresas e auxiliaram na construção e 

conclusão de pontos fundamentais do negócio. 

As dificuldades deste estudo, esteve na grande mudança que passa este 

mercado. Atualmente, diversas tecnologias diferentes são utilizadas por diferentes 

provedores e existe uma tendência atual para a migração para uso de fibra óptica. 
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Faz-se necessário uma análise das ações que interferem no uso das tecnologias 

mais antigas e no uso das tecnologias emergentes. É preciso que os provedores 

mantenham uma vantagem competitiva sustentável em seus locais de atuação com 

tecnologias anteriores a fibra e projetem outros mercados para atendimento em 

fibra. 

Em estudos futuros, poderão ser trabalhadas as definições e desdobramentos 

das iniciativas estratégicas a fim de compreender ações e métodos direcionadores 

para as empresas do setor. 
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