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Capítulo I - INTRODUÇÃO 

1. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso de avaliação e análise de 

investimento sobre o processo de outorga de concessão de exploração do Serviço 

Móvel Celular, normalizado pelo edital de concorrência pública nQ 001/96 SFO/MC. 

Este processo, parte integrante do Programa Nacional de Desestatização (PND), 

consiste na concessão, para exploração, em regime de competição, do Serviço Móvel 

Celular, dentro da sub-faixa de frequências conhecida como Banda B, para todo o 

território nacional, subdividido em lotes associados a áreas geográficas. 

O Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto a 

correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica 

celular, interligado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de 

terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual. Fornece o serviço 

de comunicação sem fio em qualquer lugar, dentro de sua área de cobertura, em 

qualquer horário. Enquanto se fala através de um telefone celular, ele transmite 

sinais de rádio de baixa potência a uma antena mais próxima, que realiza a conexão, 

através de uma central de chaveamento e comutação, ao sistema público telefônico, 

para acessar o telefone da própria residência, de um escritório ou outro portador de 

' telefone celular. 

O sistema de telecomunicação móvel celular divide a área atendida em diversas 

unidades chamadas células, cada uma com seu próprio transmissor de baixa potência 

e um receptor. Quando uma pessoa, utilizando o serviço a partir de um carro, move

se entre duas células adjacentes, uma central de comutação e chaveamento faz a 
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triagem e se encarrega de chavear ou passar a transmissão e recepção daquela 

chamada telefônica à nova célula associada. 

A tecnologia de comunicação sem fio faz uso incessante de sinais em frequências 

específicas, em áreas geográficas que podem ser tão pequenas quanto uma 

microcélula em um edifício ou, no caso dos sistemas por satélite, em todo o mundo. 

Ao invés de possuir algumas poucas frequências de rádio, os usuários dividem os 

canais de frequência, porém sem compartilhar as mensagens. 

Após o término do processo corrente de outorga de concessões, o serviço de 

telecomunicações móvel terrestre passará a ser explorado não apenas pela Telebrás e 

suas vinte e sete operadoras e subsidiárias na sub-faixa de frequências da Banda A, 

mas também por grupos privados na Banda B, dividindo o mercado. 

O obtenção da concessão pressupõe a aprovação vitoriosa de uma proposta de oferta 

de pagamento, ao tesouro nacional, de um valor fixo, em moeda corrente, para a 

obtenção de licença de exploração do serviço. O período é de quinze anos, 

renováveis, devendo ser apresentado, como parte integrante da proposta, um pacote 

de tarifas máximas de exploração do serviço. Além do pagamento da licença 

pressupõe a realização de investimentos em infra-estrutura, equipamentos, produtos 

e pessoal, que permitam colocar em operação o Sistema de Telefonia Móvel Celular, 

segundo as normas aplicáveis do Ministério das Comunicações, referenciadas no 

edital. 

Em outras palavras, a concessão dos serviços inclui apenas a licença de exploração da 

sub-faixa de frequências da Banda B, para progapar sinais eletromagnéticos que 

permitam a operação do dito Sistema de Telefonia Móvel. Absolutamente toda infra

estrutura e investimentos que sejam necessários para tornar o sistema operacional 

fazem parte do escopo de cada proponente. Isto envolve, no mínimo, a formação de 
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empresa operadora, investimento em projetos de engenharia, construção de 

edificações, aquisição e instalação de equipamentos, instalação de antenas 

transmissoras e receptoras, formação de estrutura técnica e administrativa, entre 

outros. Tudo isto para permitir a obtenção de lucros através da comercialização dos 

serviços de comunicação móvel celular ao público, seguindo as normas e política de 

restrição de preços definida pelo Ministério das Comunicações. 

Por este estudo de caso entenda-se realizar uma análise das potencialidades do 

projeto e das propostas dos consórcios proponentes da recém outorgada concessão 

para a região metropolitana de São Paulo. Serão considerados fatores 

macroeconômicos, mercadológicos, tecnológicos, legais e principalmente financeiros 

aplicáveis e serão utilizados conceitos de modelagem e projeção de uma estimativa 

de fluxos financeiros. 

A pretensão maior é a de enfrentar os desafios de simulação e confrontação de uma 

situação real, para utilizar os conceitos de administração absorvidos nas disciplinas 

ao longo do curso, como insumos de uma análise abrangente porém objetiva, que 

proporcione resultados consistentes, como referência de tomada de decisões em 

projetos de investimento. 

2. Justificativa do Tema 

Ao completar a carga horária necessária à obtenção do pretendido grau de mestre em 

administração de empresas, deparei-me com a obrigação de seleção de um tema para 

desenvolvimento desta dissertação. 

Particularmente interessado pela área de desenvolvimento de projetos e engenharia 

de financiamento de projetos, decidi aproveitar a atualidade do tema. A concorrência 

3 



pública referenciada ainda encontrava-se em andamento à epoca da redação deste 

texto., e selecionar a Concessão de Telefonia Móvel Celular como tema deste estudo. 

Segundo, por se tratar de uma aplicação totalmente prática, sinal de consolidação da 

inserção do Brasil na comunidade econômica internacional, onde os conhecimentos 

adquiridos em quase todas as áreas do curso poderiam ser colocados à prova, 

exigindo uma combinação e balanceamento de noções cujo exercício muito me 

satisfaz. Muito embora o conteúdo teórico seja limitado, quando comparado a um 

estudo teórico típico de uma tese. Neste contexto, a teoria é utilizada e brevemente 

referenciada de forma prática ao longo do trabalho, em especial na análise 

mercadológica e na modelagem financeira. 

Ainda, o mercado brasileiro de telecomunicações, em especial nas grandes 

metrópoles, onde a densidade populacional é elevada, apresenta um potencial de 

crescimento que torna esta etapa do processo de privatizações um grande chamariz 

para investidores nacionais e internacionais. A estas características, acrescenta-se a 

enorme demanda não atendida pelas concessionárias públicas de telefonia e o 

crescente poder de compra das categorias sociais intermediárias, inaugurado com o 

sucesso da política econômica do plano real, que vêm provocando uma significativa 

mudança no perfil de consumo das categorias intermediárias. 

Nosso país, diferentemente de outrora, passa a exercer o papel de liderança na 

América Latina, com indicadores crescentes de participação nos fluxos econômicos 

internacionais, em especial na captação de recursos de longo prazo e em 

investimentos em produção e infra-estrutura. 

Não obstante os atrativos do tema, as dificuldades mostraram-se igualmente 

desafiadoras. O fato de que grandes grupos econômicos e conglomerados de 

comunicações estavam ainda empenhados na elaboração de suas propostas, 
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envolvendo pesquisas detalhadas e extensas de mercado, limitou o acesso a 

informações não públicas que ajudassem a estruturação de projeções de custos e de 

receitas para o cálculo do valor do projeto. Como resultado, as atividades de 

pesquisa demandaram um grande esforço, em muitas e variadas fontes, conforme 

pode ser verificado na lista de referências. Os dados mais técnicos foram obtidos 

através de uma bateria de entrevistas com representantes de uma importante 

operadora de serviço móvel celular. 

3. Metodologia 

Por se tratar de tema que envolve tecnologia específica, a estruturação deste trabalho 

representou um desafio. Ocorre que a preparação das projeções financeiras, que 

serão utilizadas no cálculo do valor do projeto, depende, fortemente, de uma 

consistente avaliação mercadológica e de investimentos. E tal avaliação pressupõe o 

conhecimento da tecnologia, dos componentes, suas variações e opções, que são 

traduzidas em detalhes tecnológicos, que tendem a desviar o enfoque do estudo. 

Todavia, considerável esforço foi dispendido no sentido de simplificar o conteúdo 

técnico, a um nível adequado, que permita entender os mecanismos de composição 

de investimentos, custos e de receita. 

A metodologia utilizada para estruturação deste trabalho envolveu quatro fases bem 

distrintas: 

• Fase 1: Embasamento- capítulos I e II; 

• Fase 2: Análise mercadológica- capítulo III e IV; 

• Fase 3: Modelagem e projeções - capítulo V; 

• Fase 4: Avaliação e análise - capítulo VI. 

5 



A primeira fase busca embasar o cenário econômico onde se pretende desenvolver o 

projeto, para considerar as suas influências sobre a modelagem financeira a ser 

aplicada. Realiza um apanhado do cenário macro-econômico nacional aplicado ao 

projeto, em especial a carência nacional por infra-estrutura, o desenvolvimento do 

Programa Nacional de Desestatização (PND) e as perspectivas de inserção estável do 

Brasil no mercado internacional de investimento em projetos de longo prazo. 

A segunda fase, que inicia a parte central do trabalho, procurou nortear e fornecer 

dados para permitir a modelagem e o desenvolvimento de projeções financeiras 

consistentes. É apresentada uma visão geral do negócio de telecomunicações, 

descrevendo os maiores segmentos de aplicações, inclusive o de comunicações sem 

fio. 

Esta fase extende-se através de uma análise mercadológica do segmento de 

telecomunicações no Brasil e na América Latina, em breve comparação ao resto do 

mundo. São apresentados alguns dos diversos segmentos específicos de mercado 

cuja interação com o segmento de telecomunicações celular transforma-se em 

oportunidades e também em riscos, que influenciam a modelagem financeira. Ainda, 

são apresentadas as tecnologias utilizadas nos dias atuais e suas características. 

São ainda apontadas perspectivas de evolução de mercado, potencial de usuários, 

tarifas, custos e tempo de uso. São abordados alguns detalhes relevantes do edital de 

concessão, analisando e apontando fontes intrínsecas e extríncecas de risco para a 

execução do projeto, inclusive no aspecto legal, considerando a forte participação de 

capital estrangeiro, prevista desde o edital. 

Na terceira fase, que completa a parte central do trabalho, são estimados os 

montantes de investimento a serem realizados e sua mais provável distribuição no 

tempo. É feita também uma breve explanação dos elementos principais que 
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compõem um sistema de telecomunicação celular e os requerimentos de 

investimentos em infra-estrutura para operação destes elementos, de forma 

minimamente satisfatória, para entrada no mercado. Estimativas de projeções de 

investimentos, de custos, de receita e de fluxo de caixa livre são estimadas para 

permitir a avaliação do valor da concessão. 

Na quarta e última fase, é feita a avaliação do valor do projeto de exploração do 

serviço objeto da concessão, a partir de premissas que utilizam dados da abordagem 

mercadológica e das projeções financeiras decorrentes. Para enriquecimento da 

análise, os valores propostos para a concessão e a cesta de tarifas de cada proponente 

são utilizados como dados de referência comparativa das propostas e do negócio. 

Concluindo a quarta fase e o trabalho são feitas simulações, para analisar a 

sensibilidade dos valores calculados a variáveis importantes, que influenciam a taxa 

de retorno do investidor, para tentar identificar fontes ou fatores intangíveis de 

decisão, que mudam o quadro de avaliação do projeto. 
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Capítulo 11 - CENÁRIO MACRO-ECONÔMICO APLICADO 

1. O Plano Real e a Estabilização da Moeda 

Ao completar 3 anos, pode-se afirmar que o balanço do Plano Real é amplamente 

favorável. A inflação declinou de uma média de 1455% ao ano no período 1990-1993, 

para 14,4% ao ano, entre o segundo semestre de 1994 e 1997. Para este ano, as 

previsões indicam uma taxa de aumento médio de preços, medida pelo índice IGP

DI, inferior a um patamar de prováveis 7% ao ano. 

O processo descendente da inflação prossegue, chegando a apontar comportamento 

surpreendente, em especial no segundo semestre do presente ano, com índices 

mensais nacionais e globais tendendo para zero, enquanto alguns índices regionais e 

setoriais revelam valores negativos, portanto deflação. 

Uma/ conquista e tanto, especialmente se considerarmos dois aspectos importantes: 

primeiro, as sucessivas e frustradas tentativas de controle inflacionário já induziam 

um certo descrédito tanto interno quanto da comunidade externa de que o país teria 

sucesso e voltaria a um ambiente de estabilidade de preços. Segundo, tal 

estabilização foi obtida sem que a economia caísse em recessão. Muito pelo contrário, 

foi verificado um impulso inicial produzido nas atividades, ao longo de 1994 e no 

primeiro semestre de 1995. O PIB nacional deverá acumular um crescimento médio 

de 4.1% ao ano entre 1994 e 1997. 

Este impulso, todavia, já agora mostra um refluxo que preocupa. Ou seja, a economia 

brasileira vem crescendo, em passo lento quando comparado com o desempenho 

histórico. No campo do nível de emprego, observa-se que o desemprego total, 
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segundo o Dieese, aumentou no período, mas não de forma acentuada. A tabela 

abaixo compara os principais indicadores econômicos antes e depois do plano real: 

Tabela 1: Comparativo de Índices Econômicos: Antes x Pós Plano Real 

Fonte: BC, IBGE, Dieese e FGV 
Obs.: Inflação de 1994 = 2° semestre; 1997 =valores previstos 

De volta ao crescimento, devemos realizar algumas comparações. Com a população 

total crescendo ainda a taxas altas de 1,4% ao ano, os 3% a 4% de incremento do PIB, 

dentro das condições atuais, são insuficientes. Em especial, se consideramos que a 

população economicamente ativa está crescendo a taxas ainda maiores, acima de 2% 

ao ano, e está pressionando fortemente o mercado de trabalho, pois incorpora os 

contingentes nascidos há cerca de duas décadas, quando a taxa de crescimento da 

população total era maior. 

Embora seja um estrondoso sucesso antinflacionário, o Plano Real pode ser 

prejudicado quanto à sua aceitação popular em dois aspectos muito importantes, que 

influenciam a capacidade de retorno a taxas aceleradas de crescimento do PIB e a 

uma situação de pleno emprego da força de trabalho. 

O primeiro relaciona-se com a qualidade de investimento. A poupança interna bruta 

brasileira é bastanta baixa, da ordem de 20%, quando comparada com algumas 
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economias orientais em desenvolvimento, que registram média de 30%. De fato, a 

quantidade e a qualidade dos investimentos em um ambiente de taxas reais de juros 

diárias de captação bancária que, capitalizadas, atingem 12% ao ano e de taxas de 

empréstimos bancários de mais de 100% ao ano são de se duvidar. É necessário, 

portanto, baixar as taxas de juros no Brasil para níveis mais aceitáveis. Para isso, é 

condição essencial cortar a fundo o déficit fiscal, privatizar as empresas estatais que 

operam na produção de bens e serviços privados, reduzir as taxas de juros no 

mercado de reservas bancárias (comandadas pelo Banco Central) e simplificar a 

metodologia tributária para diminuir os custos de empréstimos, que também elevam 

os juros. 

O segundo relaciona-se ao déficit comercial. Como resultado da combinação de uma 

política monetária e creditícia rígidas e fiscal bem menos, aplicadas principalmente 

durante os primeiros meses do Plano Real, as taxas de juros foram muito elevadas, 

provocando valorização cambial artificial. Esta, por sua vez, não vem sendo corrigida 

desde então, mesmo com a criação dos sistema de faixas de flutuação. Como 

resultado, registrou-se alto déficit em transações comerciais correntes o qual, nos 

últimos 12 meses, ultrapassou preocupantes US$ 30 bilhões, aproximadamente 4% do 

PIB. 

O posicionamento da equipe econômica do governo parece indicar a escolha de uma 

opção. Considerando a propensão e memória inflacionária brasileira, além, é claro, 

das vantagens políticas que a estabilidade de preços proporciona, não há aparente 

intenção de se desvalorizar o câmbio. É de se lembrar que tal medida implicaria 

correr riscos de retorno da inflação, de perda de confiança externa e de problemas 

distributivos e financeiros que talvez de fato não valham a pena. O que se espera, 

então, é que o tempo e a competição interna e externa façam com que ganhos de 

produtividade e transformações estruturais produzam redução do déficit em conta 

corrente, o que depende de aumento de exportações. 
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Todavia, esta alternativa também possui sua parcela de riscos. Não há garantia de 

que os necessários aumentos de produtividade ocorram em tempo de evitar 

possíveis agravamentos no câmbio e no nível de emprego. Mostra-se, então, de 

fundamental importância estimular as exportações através de redução do conjunto 

de obstáculos regulamentares, de legislação, de infra-estrutura e de tributos que 

mantém o preço dos produtos e serviços brasileiros, denominado custo Brasil. É 

nesta batalha que o governo parece empenhado, porém sofre perdas políticas e 

concede em aspectos que, a experiência mostra, em muito diminuem o ritmo das 

reformas de que tanto necessita e depende. 

O balanço da situação macroeconômica deve-se ao nível de investimentos. Uma vez 

que as reservas se mantêm extremamente elevadas graças às entradas, em volume 

recorde, de capitais de curto e médio prazo, confirma-se a atratividade da economia 

brasileira para investidores internacionais e a crescente confiabilidade oferecida pelas 

diversas políticas governamentais, incluindo aí o Programa Nacional de 

Desestatização e eliminação de impostos de exportações. Entretanto, a velocidade do 

desenvolvimento de infra-estrutura voltada para o desenvolvimento ainda 

preocupa, uma vez que há de se recuperar o tempo perdido, superando os atrasos 

acumulados. 

2. Carência por Infra-Estrutura 

O governo federal espera concluir, até o final de 1998, um conjunto de 42 projetos de 

infra-estrutura no valor de R$ 54 bilhões e impulsionar um novo ciclo de crescimento 

no País. Do total de gastos previstos, apenas R$ 10 bilhões são recursos fiscais 

garantidos no orçamento biênio 1997-98. O restante depende, exclusivamente, de 

organismos internacionais e investidores privados. Segundo o ministro do 
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Planejamento, Antônio Kandir, " ... até 1998, tendo por base o ano de 1993, a produção 

vai crescer no mínimo 30% e a demanda por infra-estrutura também". No entanto, o 

programa de retomada de investimentos conseguirá, no máximo, sanar alguns 

"gargalos" importantes. 

E infra-estrutura também envolve integração. No passado, algumas obras de 

integração com países vizinhos, como as rodovias BR-174 e 364 ligando o Brasil à 

Venezuela e ao Peru não eram tão importantes. Hoje, por efeito dos processos de 

globalização e internacionalização dos mercados, mudanças estruturais aconteceram 

na produção, independentes da vontade do governo, e o fator integração é 

preponderante. 

Os projetos mencionados representam um esforço de retomada de investimentos. 

Mas ainda é muito pouco para uma nação que, há pelo menos 15 anos, perdeu a 

capacidade de investir e planejar o seu futuro, concentrada que estava nos esforços 

de estabilização econômica, que contribuiu para a deterioração do setor. Não 

bastassem os sintomas, um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) revela que o Brasil ainda está distante do contexto 

internacional de infra-estrutura. O território nacional oferece 704 quilômetros de 

estradas pavimentadas por milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, a relação é de 

14 mil quilômetros, de estradas cuja qualificação "pavimentada" significa algo muito 

diferente. No campo da telefonia, o Brasil possui uma média de 63 linhas por mil 

pessoas, o que representa um terço da proporção de nossos vizinhos Argentinos. 

Reforçando o ponto, o nível de investimentos em relação ao produto interno bruto 

caiu de 23% nos anos 70 para 18% nos anos 80 e não alcançou 14% em média nesta 

década. Estima-se que o déficit anual de recursos em infra-estrutura seja de US$ 20 

bilhões. 
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Apesar do peso dos novos projetos dos dois últimos anos, algumas empresas já 

anunciaram desistir de planos de investimento, por falta de infra-estrutura e 

insegurança nos investimentos a realizar e o respectivo tempo de resposta do setor. 

O Relatório do Banco Mundial (BIRD) de 1994 revelou que os países em 

desenvolvimento investem pelo menos US$ 200 bilhões por ano em infra-estrutura. 

Mesmo assim, uma parcela substancial é mal aplicada, tanto em má escolha de 

projetos, quanto dimensionamento e localização destes. Não menos graves são as 

perdas financeiras e sociais por falta de manutenção das obras já realizadas. Como 

exemplo, cita o BIRD, "a falta de manutenção da rede elétrica diminui o nível médio 

da capacidade instalada para 60%, quando poderia ser de 80%". 

O maior desafio do setor de infra-estrutura é o fato de que os investimentos são de 

longo prazo. E o tempo parece nos faltar, em especial se consideramos que em alguns 

setores a pressa já é enorme, porque a carência de infra-estrutura gera impactos 

econômicos relevantes, como no caso do setor elétrico. Para sanar o problema, é 

preciso restruturar a política de infra-estrutura, e criar consistência em sua 

administração. 

3. Investimentos Estrangeiros na América Latina 

O atual quadro de carência de infra-estrutura e a necessidade de investimentos 

estrangeiros, como forma de financiamento dos déficits de conta corrente, de fato se 

completam. Até quando, e de que forma é a questão. 

Desde o início da década de 90, o nível de investimentos diretos na América Latina 

cresceu 26% ao ano em termos reais, já considerando o devido desconto da inflação 

em dólar. O mesmo número, relativo ao PIB da região, passou de 1% em média no 

ano de 1990 para 1,8% no ano de 1996. Estes investimentos vêm ocupando um maior 
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espaço como forma de financiamento dos referidos déficits em conta corrente. Em 

1996, aproximadamente três quartos do déficit em conta foi financiado por 

investimentos, com estimativa de média ou longa de permanência. No México, por 

exemplo, os investimentos diretos superam 600% do déficit em conta corrente. 

E estes investimentos mostram-se bastante concentrados, porém de forma 

decrescente. Em 1996, Brasil, Argentina e México consumiram 60% do total de 

investimentos. Em 1990, os mesmos três consumiram 75% do total de investimentos. 

Esta movimentação de recursos tem origem tanto política quanto econômica. No 

campo político, explica-se pelo redirecionamento das políticas econômicas mais 

expressivas da região para a desestatização e a inserção no cenário internacional. No 

campo econômico global, justifica-se pela aceleração no crescimento dos países do G-

7, responsáveis por 72% dos investimentos estrangeiros espalhados pelo mundo, ou 

US$ 2,7 trilhões. Estes países vinham crescendo a uma taxa média de 1,7% ao ano no 

triênio 1991-93. Este nível de crescimento duplicou nos três anos seguintes, o que 

gerou um incremento do fluxo médio investido por todos os países do mundo de 

US$ 210 bilhões no mesmo triênio para US$ 318 bilhões em 1995. Destes, cerca de 

US$ 100 bilhões foram aplicados em países em desenvolvimento. A tabela abaixo 

mostra o crescimento destes níveis de investimento: 

Tabela 2: Investimento Estrangeiro Direto na América Latina (US$ milhões) 
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Sobre a distribuição destes investimentos, é importante comentar que, em sua maior 

parte, dirigem-se para a indústria automobilística, exploração de recursos naturais ou 

programas de privatização, em especial de infra-estrutura. No período de 1989 a 

1994, cerca de 14% do investimento estrangeiro na região teve origem nas 

privatizações. 

Neste cenário, pode-se afirmar que a América Latina provavelmente continuará a 

receber generosos investimentos nos próximos anos. A conjuntura mundial 

prossegue favorável e o ambiente local permanece receptivo. Todavia, este influxo 

ocorre em busca de vantagens comparativas a outras regiões do mundo. E 

claramente o momento atual oferece alternativas muito atraentes, como no caso do 

Brasil e o Programa Nacional de Desestatização. Todavia, há de se colocar em dúvida 

a capacidade de manutenção desta atratividade, uma vez desacelerado o processo de 

privatização, que tem duração finita. Por sua vez, podemos estar caminhando em 

direção à falta de recursos para financiamento do déficit de conta corrente, o que 

reforça a necessidade de ganhos de produção e redução de custos operacionais, já 

mencionados anteriormente. 

4. O Programa Nacional de Desestatização 

Para completar o quadro macro-econômico aplicado à análise do projeto, cabe uma 

análise sobre os resultados e a velocidade de desenvolvimento do Programa 

Nacional de Desestatização (PND), que merece ser separada em dois períodos, antes 

e depois do Plano Real. De um total de R$13,1 bilhões obtidos pelo governo federal 

desde o início do PND, em 1990, recursos da ordem de R$ 8,6 bilhões foram 

transferidos aos cofres do tesouro através de 26 transferências de empresas e 

operações públicas ao setor privado. Isto somente nos três anos de Plano Real, sem 
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considerar as privatizações do setor de telecomunicações, ainda em andamento à 

epoca de redação deste texto. A tabela abaixo resume a evolução do PND desde 1994: 

Tabela 3: Privatizações do Governo Federal na Era do Real (US$ milhões) 

Fonte: BNDES/CEEG/IBRE/FGV . 
* Exclusive outorgas de concessão de exploração do serviço móvel celular para parte do território nacional. 
**Exclusive venda de sobre as de ações de empresas já privatizadas e participações minoritárias da União. 
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O ano de 1994 fora um ano fraco para o PND. No primeiro semestre, foi irrizória a 

quantidade de novas empresas incluídas no PND, e tampouco foi elevado o total 

arrecadado em leilões - Arafértil e Petroquímica foram privatizadas. No segundo 

semestre, houve diversos desencontros no cumprimento do cronograma de 

privatizações, em função de tentativas frustradas de realização de leilões, ou por 

adiamento ou por suspensão - Cobra, Lloyd Brasileiro, Embraer e Caraíba. No 

entanto, no final do ano, no mês de dezembro, foi finalmente vendida a Embraer, por 

US$192,2 milhões, finalizando a participação do governo Itamar Franco no PND. 

Antes até de assumir a presidência da república, o então eleito Fernando Henrique 

Cardoso gerou grande expectativa no mercado ao manifestar, publicamente, a sua 

intenção de vender a Cia Vale do Rio Doce, considerada uma "jóia da coroa". Com 

isso, reforçavam-se as expectativas de aceleração e crescimento do dinamismo na 

condução do PND, ausentes no governo anterior, de Itamar Franco. 

Em fevereiro de 1995, foi aprovada a lei que permitiria a regulamentação de 

concessões públicas, abrindo espaço à viabilização do término das obras públicas, 

como usinas de geração de energia e infra-estrutura de telecomunicações. O 

calendário de 1995 previa uma arrecadação deUS$ 4,7 bilhões. Ainda no mesmo ano, 

o governo publicou o decreto 1.481, que determinou a inclusão, no programa de 

desestatização, de quatro empresas geradoras de energia elétrica - Eletronorte, 

Eletrosul, Furnas e Chesf, incluindo a própria holding Eletrobrás. No começo de 

junho, o governo formalizava a inclusão da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no 

PND, autorizando a contratação de consultores independentes para realizar a 

avaliação da empresa. 

Até este momento do PND, era tímida a participação de capital estrangeiro nos 

leilões, o que vinha se registrando desde o seu início. Uma justificativa, ainda que 

parcial, era o deságio de 25% existente para permitir a utilização de títulos da dívida 
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externa do Brasil. Em setembro, as Companhias Docas foram incluídas no PND. As 

sete privatizações do setor petroquímico, neste ano, resultaram em R$ 527 milhões 

para os cofres do tesouro. O ano terminou com resultados aquém das expectativas, 

com apenas 8 privatizações dentre 17 previstas, arrecadando cerca de R$ 1 bilhão, 

com 32% deste valor em moeda corrente. 

No ano de 1996, era grande a expectativa em torno da privatização da CVRD, 

prevista para o segundo semestre. Havia, também, uma expectativa de 

aprofundamento da privatização do setor elétrico, em função das inclusões do ano 

anterior. A utilização de moedas podres, da privatização, começava a registrar uma 

significativa perda de espaço. Natural, segundo o governo, pela maior atratividade 

dos setores ainda por privatizar. O governo sinalizava que a privatização dos 

melhores setores deveria ter as liquidações em moeda corrente. A previsão do ano 

era de R$10 bilhões, incluindo a venda da Light. 

Ao final de maio, a Light, finalmente, foi vendida pelo preço mínimo de R$ 2,26 

bilhões, para uma associação de capitais estrangeiros e nacionais. Em junho, foi 

privatizado o segundo trecho da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), por R$ 315,9 

milhões. Em julho, 31 portos foram incluídos na lista do PND para apreciação. 

De volta à CVRD, foram divulgadas informações sobre o processo de privatização, 

que seria em três fases, dando origem a estimativas de mercado da ordem de R$ 9 a 

R$ 10 bilhões para a empresa. Em outubro, foi decidida a aprovação da privatização 

dos portos. 

Já em 1997, no mês de março, foi divulgado o edital de venda da CVRD. O leilão 

estava marcado para 29 de abril e o valor mínimo era de R$ 10,36 bilhões, 

inaugurando a metologia de avaliação de empresas, para privatização, a partir de seu 

valor médio de mercado em 90 dias. Após longa batalha judicial, o controle acionário 
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da CVRD, equivalente a 41,73% das ações com direito a voto, foi vendido por R$ 3,34 

bilhões, com ágio de 20% sobre o preço mínimo definido. 

Complementando esta revisão do PND, no período pós Real, ocorreram 26 

transferências ao setor privado, proporcionando ao Tesouro nacional R$ 8,6 bilhões. 

Neste período, destaca-se a crescente participação de moeda corrente nas liquidações 

financeiras e também a crescente participação de capital estrangeiro. 

5. Revisão de Estimativas do PND 

Em julho deste ano, também como decorrência dos primeiros resultados das 

privatizações da Banda B de telefonia móvel celular, o governo, através da Secretaria 

de Direito Econômico, divulgou revisão das projeções iniciais de arrecadação do 

PND. O aumento de expectativa de arrecadação com todo o PND passou deUS$ 85 

bilhões para US$ 90 bilhões. 

A estimativa inicial era de US$ 29 bilhões com telecomunicações, sendo US$ 17 

bilhões com as operadoras de telecomunicações estaduais, US$ 6 bilhões com a 

Embratel e mais US$ 6 bilhões com as concessões da Banda B. Esta mesma estimativa 

revisada passou de US$ 29 bilhões para US$ 35 bilhões. 

A CVRD e a Light, já privatizadas, ainda deverão render mais US$ 3,7 bilhões com a 

oferta pública da sobra de ações do governo. 

A expectativa de arrecadação com as companhias geradoras do setor elétrico -

Furnas, Eletrosul, Eletronorte e Chesf é de US$ 21,8 bilhões; e para as distribuidoras 

de energia - CPFL, Eletropaulo, Cesp, CEEE, Energipe, Celpa, Cemat, Cosern e 

Coelba, outros US$ 28,7 bilhões. 
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Até o mês de maio de 1997, 53 empresas estatais já se encontravam vendidas. Cerca 

de 46% das companhias foram adquiridas por empresas nacionais, 13% por 

investidores estrangeiros, 16% pelo setor financeiro, 13% pelos fundos de pensão e 

12% por pessoas físicas. 

Dados semelhantes também foram divulgados por especialistas do mercado 

financeiro. O Citibank estimou que o país ainda deva receber o ingresso de US$ 30 

bilhões de capital externo até o ano 2000, o que equivale a 37% de uma estimativa de 

US$ 80 bilhões para todo o PND. O que impressiona, é que este número corresponde 

a um incremento de 1460% na participação de capital externo no PND até então. A 

tabela abaixo resume as expectativas acima: 

Tabela 4: Expectativa de Investimento Externo 
no PND de 1997- 2000 

Fonte: Citibank /Cronograma de Privatizações 1997/2000 
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Capítulo III - O MERCADO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 

O setor de telecomunicações já é considerado, por analistas internacionais, um dos 

negócios mais rentáveis deste final de século. É a base da chamada sociedade da 

informação, das redes internacionais e locais, oferecendo som, voz, dados e imagens 

na busca por serviços, comunicação e conhecimento. 

No escopo da análise mercadológica desta dissertação, está se considerando a 

realidade do mercado brasileiro, no âmbito do Sistema Telebrás, limitado aos 

negócios e às operações das chamadas "teles", constituído pelas operadoras de 

telecomunicações estaduais como Telesp, Telerj e afins. Estão, portanto, exclusos da 

base desta análise, os serviços de telecomunicações ou radiodifusão, via satélite ou 

via mídia física de conexões inter estaduais ou internacionais, as quais são 

executadas através da Embratel. 

Mais especificamente, o enfoque será as operações no mercado de telecomunicações 

sem fio, dentro da área de cobertura da Telesp correspondente à região 

metropolitana de São Paulo, equivalente à área 1 do edital de concessão em 

referência, o que será detalhado no próximo capítulo. 

De uma forma geral, o setor vêm registrando crescimento relevante, tanto em 

volume de operações quanto em sofisticação tecnológica. Primeiro, como resultado 

de incremento da atividade econômica e inserção no cenário internacional. Segundo, 

como resultado do baixo nível de investimentos em infra-estrutura de 

telecomunicações. Ainda, devido a mudanças do perfil de utilização de 

telecomunicação, com o advento da Internet e também como resultado dos 

movimentos de globalização do negócios e o crescimento do chamado "intra-firm 

trade" (KOTABE, 1997), ou seja, negócios entre as diversas subsidiárias e unidades 
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de produção de uma mesma empresa ou grupo empresarial, instaladas ao longo dos 

mercados consumidores de melhor atratividade, ou de centros de produção que 

ofereçam vantagens comparativas relevantes. Também, a formação de parcerias, 

como ferramenta de implantação do conceito de otimização da cadeia de valor 

(PORTER, 1985), impacta o tipo de utilização de recursos de telecomunicações, onde 

a integração e inter-dependência na relação cliente-fornecedor, ou melhor parceiro

parceiro, transforma-se em troca de dados e informações em tempo real, utilizando 

recursos de telecomunicações. 

1. Momento de Privatização 

Torna-se interessante fazer uma breve mênção dos principais eventos-marco 

associados ao mercado de telecomunicações brasileiro em sua fase de privatização, 

brevemente voltando ao tema do Programa Nacional de Desestatização. 

• A lei que regulamentou as concessões públicas foi sancionada pelo presidente da 

República em fevereiro de 1995. Rompeu a barreira da inércia e passou a tornar 

viáveis investimentos privados em infra-estrutura de telecomunicações. 

• Ao final do ano de 1995, o governo enviou ao Congresso projeto de lei 

regulamentando os serviços de telecomunicações do tipo móvel celular, via

satélite, bem como dos chamados serviços adicionais (Internet, disque 900, 

teleconferências entre outros), radiofusão e TV a cabo. 

• Em julho de 1996 ,foi aprovada, no senado e depois pelo presidente da República, 

a lei 9.295, abrindo o setor de telecomunicações ao capital privado, nos segmentos 

de telefonia celular, transporte de sinais via satélite, bem como a utilização de rede 

pública de telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado. Junto 
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à nova lei, o governo publicou as normas necessárias à outorga de concessão de 

exploração do serviço móvel celular, já referenciada no capítulo introdutório, que 

dividiu o território nacional em 10 lotes de áreas de concessão. 

• Em Novembro de 1996, o Ministério das Comunicações tornou públicas as normas 

técnicas para concessão do serviço móvel celular e a proposta de edital de 

concorrência. 

• Em julho do corrente ano, foi aprovada a Lei Geral das Telecomunicações, ficando 

pendente a sanção do presidente da República. Esta lei permite ao governo 

realizar a privatização do sistema Telebrás, quebrando o monopólio e permitindo 

a participação de empresas privadas. Também autoriza o poder executivo a 

estabelecer limites à participação de capital estrangeiro nas prestadoras de 

serviços de telecomunicações. Ainda, cna a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), órgão regulador do setor, e permite que, depois de 

três anos de funcionamento, as concessionárias sejam submetidas ao regime de 

liberdade tarifária. 

• Também em julho, o ministro Sérgio Motta informou, em matéria do jornal Gazeta 

Mercantil, a intenção do governo de realizar a venda da Telebrás e de suas 

operadoras controladas até junho de 1998, segundo calendário de implementação 

da lei geral das telecomunicações e da Anatel. Ainda, informou que a expectativa 

de arrecadação do governo com todo o processo de privatização do setor de 

telecomunicações alcance R$100 bilhões. 

23 



2. Novos Investimentos 

As excelentes perspectivas do mercado de telecomunicações brasileiro, já brevemente 

introduzidas no capítulo II, promovem um movimento expressivo de investimentos 

diretos e indiretos no setor do país. 

Segundo cálculos da Abinee- Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 

as expectativas de investimentos no país, como desdobramento do fim do monopólio 

estatal na implantação e exploração de serviços, envolve cifras bilionárias. Estima-se 

que, até o ano 2000, as indústrias que produzem equipamentos destinados à telefonia 

celular devam gastar entre R$ 1,5 e R$ 2 bilhões em novas unidades e no 

desenvolvimento de tecnologias de produção em território nacional. Observe-se que 

estas cifras não incluem os valores associados à outorga de concessão dos serviços de 

telefonia móvel, apenas investimentos de suporte à demanda por equipamentos e 

acessórios. 

Um resumo atualizado de expectativas de investimentos, conhecidas no mercado, até 

a meados de julho, apresentada pelo jornal O Estado de São Paulo, em matéria de 

11/07/1997, ilustra bem este quadro de investimentos: 

Tabela 5 : Alguns Investimentos em Indústrias de Telecomunicações 

Algar 

Ericsson 

Hidratel 

Lucent 

Grupo mineiro está duplicando a capacidade da sua fábrica de 
fibras óticas, a X-tal, na cidade de Campinas, com investimentos 
de R$ 7 milhões 
Maior indústria de telecomunicações do Brasil, a sueca Ericsson 
está investindo R$ 25 milhões em uma fábrica de telefone celular 
emSão dos 
Um exemplo de empresa de médio porte que está fazendo 
investimentos. R$ 1,5 milhão em uma fábrica de equipamentos na 
cidade de Pedreira 
Grupo dos EUA está investindo R$ 100 milhões em uma nova 
fábrica em 
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'·. ·Empresa)\:Gr.n o.=i:.: \::· . . t~==t~·: ·~t: · Descrição { =:~ .. : :· .. ::: . : .. .. . . .. : 

Mapra Andrews Empresa co capital brasileiro e americano está investindo R$ 40 
milhões em nova fábrica em Sorocaba 

Motorola Empresa vai investir R$ 200 milhões em nova fábrica de 

r-----·· ···-
_ eguipa.ment<.:>_~~m J agu.~riúna ·----· 

Nokia Empresa filandesa está investindo em uma fábrica de telefones 
celulares no Brasil 

Qualcomm Empresa americana está investindo R$ 30 milhões em uma fábrica 

r------------· ~~ te~Ei<:>.~~-~ ce_!?la.!~~_na -~i_<;!~ de de_ç:amp_gta~---.... - .... ·-·· 
Nortel Grupo vai construir nova fábrica em São Paulo para fornecer 

equipamentos para o consórcio BCP, que vai explorar a Banda B 

.. !1 ... ~~~~-----·---··------·--·-·-·--·-··--····--···-·--·-·----
BellSouth Vai investir R$ 500 milhões para por em funcionamento o serviço 

Internacional de telefonia móvel na região metropolitana de São Paulo 
Telebrás O investimento das empresas do sistema Telebrás foi de R$ 20 

----·-----· ~!!!!_ões en~~-??._~97 ~ _ _r9de ~h~_gar a R$ 4.:_Q._ bilhões .é.l:té 1992.._ ___ 
Telesp A estatal vai destinar R$ 800 milhões para expandir o serviço de 

telefonia móvel este ano, antes de sua privatização 
Fonte: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado deSPe empresas 

3. O Mercado de Telecomunicações Sem Fio 

a . Segmentos por Tipo de Serviço 

O mercado de telecomunicações sem fio é comumente separado em três segmentos, 

segundo a natureza dos serviços que presta, utilizando meios não físicos para a 

transmissão. São eles o de telefonia celular móvel, "paging" e rádio-despacho ("radio 

trunking"). A análise destes três segmentos é fundamental para embasar as 

prerrogativas mercadológicas que estarão sendo consideradas na modelagem 

financeira do projeto, uma vez que dividem o mercado de comunicação sem fio, 

através do efeito substituição. 

O serviço de telefonia celular móvel, que é o cerne da avaliação de investimento 

desta dissertação, corresponde ao serviço de comunicação individual telefônica para 

transmissão bidirecional (envia e recebe), tipicamente voz, através de um dispositivo 
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tipo telefone com bateria recarregável, com número individual. O sistema é 

interconectado à rede convencional de telefonia, para comunicação ponto-a-ponto 

livre, dentro das áreas de cobertura da operadora e áreas de cobertura de outras 

operadoras conveniadas e compatíveis, para estabelecer comunicação com 

virtualmente todo o mundo. O fator limitante é justamente a área de cobertura, 

determinada geograficamente por regulamentações de área, por limitações 

tecnológicas e por limitações físicas. O sistema utiliza as faixas de frequências 

conhecidas como bandas A e Banda B para a propagação dos sinais de comunicação. 

O serviço de 11 pagingll, que não faz parte do escopo desta dissertação, correponde ao 

serviço de comunicação individual para o recebimento, unidirecional, de mensagens 

escritas. O usuário recebe, tipicamente, pequenos textos, através de um dispositivo 

chamado 11 pager11
, com bateria descartável e possui codificação individual. O sistema 

é desconectado da rede convencional de comunicação por telefones. Uma pessoa que 

deseja enviar uma mensagem a alguém portador de um 11 pager" a solicita, 

normalmente, através da comunicação telefônica com centrais de atendimento que 

processam o envio de mensagens, ou pela internet. O serviço opera dentro das áreas 

de cobertura da operadora e áreas de cobertura de outras operadoras conveniadas e 

compatíveis para operação dos dispositivos, usualmente regiões metropolitanas. 

Como fatores limitantes, além da área de cobertura, determinada geograficamente 

por regulamentações de área, por limitações tecnológicas e por limitações físicas, 

também o padrão e a marca de dispositivos pagers, que não oferecem plenas 

capacitações de padronização. 

O serviço de rádio despacho, que não faz parte do escopo desta dissertação, mas que. 

também influencia a análise mercadológica, como concorrente direto de telefonia 

celular, corresponde ao serviço de comunicação coletiva e individual para 

transmissão bidirecional (envia e recebe), tipicamente voz, através de um dispositivo 

tipo telefone com bateria recarregável, com número individual. Originário de 
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sistemas analógicos de rádio despacho para empresas de transporte e de segurança, 

sofreu rápida e profunda modernização tecnológica e hoje opera com tecnologia 

digital idêntica ou melhor que a de telefonia celular, em faixa do espectro equivalente 

à banda C. O sistema pode ser interconectado à rede convencional de telefonia para 

comunicação ponto-a-ponto ou multi-ponto livre, dentro das áreas de cobertura da 

operadora e áreas de cobertura de outras operadoras conveniadas e compatíveis para 

estabelecer comunicação. Os fatores limitantes principais são: área de cobertura, 

determinada geograficamente por regulamentações de área; largura de banda 

disponível no espectro de frequências associadas e o respectivo número de canais 

para exploração do serviço; e a legislação que usualmente restringe a interligação 

deste sistema de comunicação ao sistema público de comunicações, limitando o uso 

dos dispositivos como comunicadores de livre uso. 

b. Panorama Atual e Perspectivas- Mercado de "Paging" 

O mercado nacional de "paging" cresceu rapidamente nos últimos cinco anos, 

impulsionados pela adjudicação de 681 concessões de serviços, das quais 612 foram 

entregues a 8 operadoras de paging. Até meados de 1996, os sistemas de "paging" 

consistiam significativas oportunidades de investimento para capital estrangeiro, 

através do estabelecimento de parcerias e participações societárias em provedores de 

serviços de paging, os quais já eram autorizados à adquirir licenças de uso antes 

mesmo do lançamento de novas concessões pelo ministério das comunicações. 

O mercado foi iniciado em 1991 e desde então cresceu a uma taxa média de 50% ao 

ano. Novas concessões de frequências são esperadas para empresas participantes do 

mercado e novas empresas, como resultado da aprovação da legislação de 

concessões e de política de promoção de aumento de concorrência. 
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Em 1995, estimava-se que a indústria possuísse aproximadamente 324 mil assinantes 

de pagers do tipo emissor de tom e 110 mil de pagers por voz. Há estimativas de um 

crescimento do mercado para aproximados 4 milhões de usuários de pagers até o ano 

2000. O mercado está concentrado em seis maiores cidades - São Paulo, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas e Brasília. O serviço aloca quatro 

frequências por cidade. A tabela abaixo mostra um resumo das estimativas de 

crescimento do mercado de paging: 

Tabela 6: Expectativa de Evolução - Mercado de Paging 
Número de terminais- Brasil s) 

c . Panorama Atual e Perspectivas - Mercado de Rádio Despacho 

O Ministério das Comunicações também forneceu, até o princípio de 1996, 503 

concessões de rádio despacho, das quais 452 foram entregues a 12 empresas. As 

concessões são fornecidas segundo a área geográfica e as empresas interessadas na 

exploração do serviço estão geralmente estabelecidas nas grandes regiões 

metropolitanas do sudeste e sul do país. 

O relativo tamanho ainda pequeno do mercado fez com que as concessionárias se 

tornassem exclusivas em suas áreas, sem a sobreposição de frequências. Até 

novembro de 1995, o país possuía mais de 20 mil unidades de rádio despacho 

analógico, cuja expectativa era de incremento para 45 mil unidades analógicas até o 

ano de 1998. No ano de 1994, o mercado cresceu aproximados 20%, de cerca de 8 mil 

para 10 mil terminais. 
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Até o presente, ainda não há terminais digitais instalados em operação, devido à 

pendente regulamentação da Lei Geral das Telecomunicações. Todavia, existe 

expressiva infra-estrutura de rádio-despacho digital instalada nas regiões 

metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro prontas para comercialização do 

serviço ao público. Como alternativa, esta infra-estrutura pode também ser 

comercializada para empresas novas concenssionárias da Banda B e mesmo Banda A, 

interessadas em fazer rápido uso da tecnologia digital que estes equipamentos 

incorporam. Este fato, inclusive, e a tentativa destas empresas de iniciarem a 

comercialização dos serviços de rádio despacho digital, antes da concessão da Banda 

B, provocou grande discussão entre o governo e o os consórcios proponentes da 

Banda B, sob a alegação de concorrência além dos termos definidos no edital. 

Todavia, as expectativas são de que, resolvidas as questões legais, as operadoras de 

rádio despacho iniciarão as suas atividades com sistemas digitais até o final do ano 

corrente, passando a exercer concorrência direta com as operadoras da Banda A e da 

Banda B, porém com capacidade de expansão limitada pelos canais disponíveis, 

regulamentados pela legislação para este tipo de serviço. Estas limitações, 

entrentanto, somente terão incidência até 1999, quando finda o prazo de carência e 

proteção nas telecomunicações nacionais. A tabela abaixo apresenta um quadro de 

perspectivas de evolução para o mercado nacional de rádio-despacho: 

Tabela 7: Expectativa de Evolução - Mercado de Rádio Despacho 
Número de terminais- Brasil (milhões) 
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d . Panorama Atual e Perspectivas - O Mercado de Telefonia Celular 

As subsidiárias da Telebrás possuem o monopólio de exploração dos serviços de 

telefonia móvel celular desde a implantação destes serviços, iniciada em 1990. 

Relatórios da Telebrás informaram que o número de acessos móveis em serviço 

cresceu 327% no período 95/96, atingindo cerca de 2,7 milhões de acessos. O índice 

de penetração do serviço, expresso em número de acessos por 100 habitantes, cresceu 

de 0,41 em 1994 para 1,73 em 1996. Os usuários dos sistemas de telefonia celular no 

país concentram-se (mais de 90%) nas regiões metropolitanas e nas capitais do 

sudeste. A tabela abaixo mostra um panorama geral da evolução do mercado de 

telefonia celular no Brasil. 

Tabela 8: Evolução do Mercado Brasileiro de Comunicação Móvel 
No de Acessos Instalados e Penetração (por 100 habitantes) 
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A tabela abaixo realiza uma comparação dos índices de penetração de algumas áreas 

metropolitanas exploradas pelas operadoras do sistema Telebrás e de alguns países 

da Europa e América Latina: 

Tabela 9: Comparativo de Índices de Penetração 
Telefonia Móvel Celular (1996) 

Os dados mostram que apesar da média de penetração dos estados Brasileiros não 

apresentar variações muito significativas, há regiões, dentro das áreas de exploração 

do serviço, onde o índice de penetração é consideravelmente maior. Entretanto, no 

exemplo citado, as regiões metropolitanas de Salvador e Fortaleza possuem índices já 

relativamente elevados quando comparados a índices de países europeus. 
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Não desconsiderando a baixa penetração da telefonia celular nacional e o 

consequente potencial deste mercado, o governo Brasileiro, em aparente contra

senso, vem investindo fortemente em telefonia celular, enquanto há ainda grande 

carência por telefonia convencional ou básica. A taxa de penetração da telefonia fixa 

no Brasil, explorada pelo sistema Telebrás era, em agosto de 1996, de 7,7 linhas por 

cem habitantes. Algumas referências são nossos países vizinhos na América Latina -

Argentina com 17,5%, Chile com 13,7% e México com 9,7%. 

Para avaliar o panorama atual dos serviços de telefonia móvel celular é importante 

considerar e comparar, antes, o quadro da telefonia convencional no país. Como 

referência, podemos verificar as intenções de investimento do governo federal. O 

Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do 

Sistema Postal (Paste) previa, em agosto de 1996, investimentos da ordem de R$ 75 

bilhões até 2003 em telecomunicações brasileiras. Para 1996, previa R$ 920 milhões 

em telefonia fixa e R$ 2,04 bilhões em telefonia celular. No total do período 

1995/2003, previa 9,97 bilhões em telefonia fixa e R$ 12,95 bilhões em celular. 

Explica-se o investimento previsto, à epoca, como uma estratégia de valorização do 

sistema Telebrás, através do crescimento do serviço móvel celular, voltado 

principalmente para 3% das famílias brasileiras, com renda mensal acima de R$ 3 mil 

e secundariamente para mais 13% de famílias, com renda mensal acima de R$1.000. 

O quadro abaixo mostra algumas taxas de penetração de telefonia fixa da América 

Latina e do Brasil, e retrata o estado de profunda carência de infra-estrutura, já 

abordado no do capítulo II. 
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Tabela 10: Comparação de Índices de Penetração 
Telefonia Convencional - América Latina e Brasil 

Pais.[ Âiiea : . · . l Penefii~ção ·=:·'>·)::::\ ·: . ::/!: 
· .. :. .:· ·:· : .'.:. : @;;elethnes;;nmo h~ti. ·::=:::= 

Fonte: Paste - Min. Comunicações e Gazeta Mecantil 

O segmento de telefonia celular teve seu processo de privatização iniciado em 1995, 

envolvendo duas fases. A concessão de exploração da Banda B e a privatização da 

Banda A, incluindo a venda das subsidiárias do sistema Telebrás. A expectativa é de 

que se concluam os processos relativos à Banda B, até o final deste ano e, de 

privatização da Banda A, até meados do ano de 1998. Até lá, as operadoras do 

sistema Telebrás devem continuar a acelerar a implantação de novos sistemas e 

expansões, visando um aumento de valorização, como etapa de preparação para a 

privatização. Considerando que telefonia celular é um subsitituto de telefonia 

convencional, é importante registrar que, em agosto de 1996, o país tinha uma base 

instalada de 14,5 milhões de telefones, ou cerca de 7,7 entre cem habitantes. Estima-se 

que menos do que 2% da população rural e, apenas 19% da população urbana e de 

áreas metropolitanas, tenham acesso a serviços telefônicos. Mesmo em áreas 

densamente habitadas como a região metropolitana de São Paulo, estima-se que 

apenas 45% dos estabelecimentos comerciais tenham telefone a um custo baixo, pelo 

menos para o recebimento de chamandos, o que representa uma possibilidade de 

mercado para a telefonia celular. E a telefonia celular participa no serviço público de 
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comunicações, com o telefone púdico celular, como alternativa de melhor custo

benefício de implantação, em especial em regiões rurais onde a infra-estrutura de 

dutos é escassa e a densidade populacional é baixa. 

A aceleração do Programa Nacional de Desestatização, já analisada no capítulo 

anterior, e o esforço atual do governo, no sentido de sinalizar aos investidores 

internacionais a atratividade do mercado Brasileiro, em busca de investimentos para 

compensação do balanço de pagamentos, de fato representam um grande impulso ao 

mercado de telecomunicação móvel celular. 

Uma forma muito interessante de mostrar o impacto que os recentes movimentos do 

mercado e do governo proporcionam sobre as expectativas de mercado é a 

comparação de duas delas, datadas de épocas diferentes, quando não havia certeza 

sobre a agilidade na condução da privatização da telefonia móvel celular no país. 

Tabela 11: Comparativo de Expectativas de Mercado - Celular 
Número de Terminais Celulares- Brasil (milhões) 

Kagan World 
Media em 1995 

1,3 2,3 3,2 4,1 4,9 

A partir dos dados acima, observa-se duas diferenças fundamentais. A primeira é 

que as estimativas da Telebrás incorporam taxas de crescimento consideravelmente 

maiores ao longo de todo o período, em especial no biênio 1995/96, como resultado 

da corrida para suprimir a demanda reprimida e a preparação para o processo de 

privatização. A segunda, é que a estimativa da T elebrás incorpora uma grande 

variação no biênio 1999/2000 que incorpora previsões do efeito da liberação do 

mercado a partir de 1999, findos os três anos de proteção aos consórcios exploradores 

da Banda B e às operadoras da Banda A, públicas ou privadas. 
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No ano de 1997, a Telebrás pretende contratar, com o investimento estimado de R$ 2 

bilhões, através de suas operadoras regionais de telefonia celular, cerca de 4 milhões 

de novos telefones celulares e aumentar a planta instalada em 133% em relação a 

1996. Em 1996, foram investidos aproximadamente R$ 948 milhões em novos acessos, 

contra R$ 68 milhões em 1995. 

Ainda, além do crescimento econômico individual de cada área, podemos incluir o 

crescimento do volume de comércio do cone sul, decorrentes dos movimentos 

regionais de integração econômica e o mercosul como forte elemento de aumento de 

demanda por conexões telefônicas rápidas e precisas, em especial na região sudeste e 

sul do país. 

Em 1991, o mercado total de equipamentos de telefonia celular era de US$ 220 

milhões, integralmente importados. O mercado cresceu 400% nos três anos seguintes, 

até o ano de 1995. Em sua larga maioria, os sistemas são ainda analógicos, embora 

alguns equipamentos de chaveamento sejam digitais. O padrão adotado pela 

Telebrás foi o AMPS, com operação em 832 frequências distintas a partir de 800 Mhz, 

com largura de banda de 30khz por canal. 

A decisão de migração para as tecnologias digitais CDMA e TDMA, em meados de 

1996, causou grandes discussões no mercado, entre investidores de telecomunicações 

e técnicos do governo e do Ministério das Comunicações. As tecnologias permitirão 

uma expansão rápida da base instalada, aumentando a capacidade de usuários por 

canal de frequência e permitindo alcançar regiões remotas do norte e nordeste, muito 

mal servidas pela telefonia convencional. 
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No início deste ano, a Telebrás consolidou o processo de integração dos sistemas 

regionais de telefonia celular, de forma que o sistema "roaming" pudesse operar, 

compatibilizando o uso de aparelhos de uma região em outra, como visitantes. Trata

se de um serviço essencial, especialmente nas regiões do sudeste, onde o tráfego de 

conexões de usuários de outros estados, em viagens de negócios ou mesmo a lazer, é 

elevado. 

A média de custo mensal de utilização do serviço está entre as maiores da América 

Latina, depois de 6 anos de operação. Até o término dos processos de privatização, a 

expectativa é de uma receita média de US$ 150 por usuário, inclusos repasses ao 

serviço telefônico público. Após meados do próximo ano de 1998, muda o quadro de 

expectativas em função da concorrência e também da mudança do perfil dos 

usuários. Espera-se uma popularização ainda maior do telefone celular por camadas 

de poder aquisitivo um pouco menor. 

As tarifas esperadas pelos proponentes da Banda B nas diversas regiões do país 

devem variar consideravelmente. Trata-se de uma forma de adaptação ao perfil 

consumidor local. Na região norte e nordeste, por exemplo, cerca de 40% da 

população, apenas, é mercado populacional base de cálculos de alvo viável para o 

serviço de telefonia celular, fortemente concentrada nas regiões metropolitanas, 

conforme tabela anterior. 

Em setembro de 1995, havia 1,2 milhão de pessoas aguardando em listas de espera 

por uma linha de telefone celular nos mercados mais populosos de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Brasília. Até julho do corrente ano, apenas para a região metropolitana de 

São Paulo, havia 2,35 milhões de pessoas aguardando uma linha de telefone celular. 

Estima-se que haja ainda 1,3 milhão de pessoas a mais como potenciais compradoras, 

totalizando um mercado potencial imediato de 3,5 milhões de assinantes. Somando-
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se a estes os atuais 480 mil assinantes, então temos um total aproximado de 3,9 

milhões ou aproximadamente 20 para cada grupo de 100 habitantes. 

Um outro dado, importante para determinar as expectativas de mercado, é o índice 

de desconexões do serviço (" churn rate"). Define-se o "churn" como o número de 

clientes cancelando o serviço, em um determinado período, como uma percentagem 

do número médio de assinantes do mesmo período, o que é indicativo do tempo 

médio de contrato. As operadoras do sistema Telebrás têm registrado uma média de 

12% de desconexões nos últimos anos, um número baixo quando comparado a 

outros países latino-americanos ou europeus, de cerca de 20%. O percentual de 

desconexões é dependente de uma série de fatores, dentre os quais a competitividade 

do mercado, o custo da habilitação e também o índice de penetração de telefonia 

convencional, medido em linhas por 100 habitantes. No caso brasileiro, conforme já 

mencionado, é muito baixo. Junte-se a isso a maior agilidade que o sistema sem fio 

permite na habilitação do serviço e temos um quadro propício à substituição de 

linhas celulares no lugar de linhas convencionais. Não menos importante é a 

influência do fato de que as operadoras do sistema Telebrás monopolizam o mercado 

de comunicação móvel celular, tanto em tecnologia quanto em exploração do serviço, 

portanto com concorrência nula. 

Em resumo, o quadro apresentado da situação atual e as expectativas são de um 

crescimento elevado para os mercados de telecomunicação móvel celular. Há forte 

demanda reprimida a ser atendida, há crescimento econômico, há elevada 

concentração de renda nas regiões metropolitanas e há o fator substituição da 

telefonia convencional. Com tantos aspectos a considerar, torna-se relativamente fácil 

tender a comparar índices de penetração incomparáveis, por questões macro

econômicas, geográficas e circustanciais. De fato, as estimativas das taxas de 

crescimento dos mercados potenciais estiveram entre as informações mais valiosas na 

elaboração das propostas. O próprio consórcio vencedor da região metropolitana de 
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São Paulo informou ter consumido alguns milhões de dólares em pesquisas de 

mercado para o embasamento de sua proposta. 

Assim, as estimativas de mercado, específicas para a região metropolitana de São 

Paulo, levarão em conta diversos destes fatores, segundo uma ponderação que reflete 

a qualidade da informação disponível. Estas estimativas e a respectiva metodologia 

serão apresentadas em detalhes no capítulo V, em estrutura de receitas. Embora 

tenha sido realizada extensa pesquisa, não há, aqui, a pretensão de se chegar a um 

nível de detalhamento semelhante ao provável de um consórcio proponente. Mas em 

contrapartida, realizar o exercício, mantendo a consistência dos dados, para posterior 

análise de sensibilidade. 

Fica pendente ainda, para complementação do cenário de evolução e perspectivas do 

mercado, a compreensão dos mecanismos de comportamento e interação entre os 

diversos figurantes deste mercado, que passa por profundas transformações. A 

análise destes mecanismos é realizada na seção seguinte, onde farei uso de 

instrumentos de análise mercadológica. 

4. Análise Mercadológica 

A seção anterior procurou descrever, de forma abrangente, o cenário do mercado de 

telecomunicação móvel celular, apontando perspectivas de evolução e crescimento 

da indústria como um todo. Foram utilizadas informações de diferentes fontes, desde 

analistas do mercado, investidores e o próprio governo, para consolidar um quadro 

de perspectativas do mercado nacional, potencial alvo da exploração dos serviços de 

operação da Banda B. A partir das mesmas figuras de referência, estas estimativas de 

perspectivas foram também especificadas para a área metropolitana de São Paulo. 
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Nesta seção, o objetivo é realizar uma análise dos fatores dinâmicos do mercado da 

região metropolitana de São Paulo, para compreender a forma como devem ser 

considerados outros fatores na preparação das projeções financeiras para base de 

cálculo do valor do projeto e as respectivas taxas de retorno de investimento. Dentre 

outros fatores, a concorrência no mercado alvo, entre as operadoras de mesmo tipo 

de serviço ou serviços substitutos perfeitos ou parciais, atuais ou futuros. Serão 

analisados os riscos de entrada no negócio, fortemente vinculados ao panorama 

macro-econômico apresentado e analisado. Também, serão avaliadas a flexibilidade e 

susceptibilidade de variações substanciais nas projeções de custos e de receita, 

resultantes da administração do relacionamento com os fornecedores de 

equipamentos, serviços e também resultantes do comportamento dos consumidores 

potenciais. 

Uma vez que estes aspectos elencados, entre outros, operam de forma interativa, 

uma forma estruturada de análise faz-se recomendável. Ao longo deste texto, serão 

mencionados e utilizados conceitos fundamentais de modelagem mercadológica. São 

eles o conceito de modelagem das forças da indústria (PORTER, 1980) e cadeia de 

valor (PORTER, 1985). 

a . Descrição do Negócio 

O negócio de operação de um sistema de telecomunicação móvel celular, em uma 

região metropolitana, é eminentemente a prestação de um serviço. Mas um serviço 

que faz extenso uso de materiais e equipamentos de infra-estrutura, para permitir 

sua sustentação. O que pesa, no entanto, é o fato de que não há comercialização de 

equipamentos ao público, na exploração deste serviço. 
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Tal consideração, entretanto, é genérica e não se aplica com perfeição ao processo de 

exploração do serviço, como um todo. Porque não considera características muito 

importantes da fase inicial de exploração do serviço, a implantação do sistema de 

telecomunicação móvel celular, quando as capacitações técnicas e de gerenciamento 

de operações fazem a diferença. Mais adiante, será esclarecida a relevância deste 

aspecto, inclusive na preparação das projeções financeiras de receita de exploração 

do serviço. De forma bastante simplificada, pode-se enumerar uma sequência típica 

de atividades preliminares de exploração do serviço, conforme abaixo: 

''Cell Plan" Estudo de • 
Viabilidadellllilll.liiJr:. Distribuição 

do Sistema 

.. Aquisição ~~~-IJJ~ Implementação ·~·ltliJ~> Comercialização 
Construção de Rede e Sistema e Operação 

Evidentemente, o desenho acima não pretende refletir de forma detalhada as 

operações de exploração do serviço, mas mostrar que há tarefas preliminares, até o 

início da comercialização e operação do sistema, que são decisivas na modelagem 

financeira do projeto. Em outras palavras, a modelagem financeira depende de 

estimativas de investimentos, custos, receitas e respectiva distribuição no tempo, as 

quais são embasadas por estudos mercadológicos e técnicos profundos. Alguns dos 

consórcios proponentes do processo de outorga de concessão estiveram envolvidos 

em estudos sobre o mercado,seu potencial e características, já há diversos anos, às 

custas de consideráveis montantes. 

Na etapa de estudo de viabilidade, estão inclusos o planejamento estratégico e 

comercial. Define-se o mercado alvo, a partir do perfil demográfico e econômico da 

região de exploração do serviço. Estratégias de distribuição, promoção e vendas, 

além de áreas geográficas e localidades especiais que requerem cobertura 

diferenciada - rodovias, centros comerciais, hotéis e afins. 
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Na etapa "cell plan" ou planejamento de distribuição de sinais do sistema, define-se 

uma malha de distribuição de sinal de telefonia celular, de forma a cobrir a região 

especificada, com recursos suficientes para o início das operações, de forma 

satisfatória em termos de qualidade do serviço e capacidade, além de feita a seleção 

da tecnologia a ser utilizada. 

Na etapa aquisição e construção são adquiridos os equipamentos de distribuição de 

sinal, de comutação e chaveamento, para serem instalados em locais adquiridos ou 

alugados, construídos ou preparados e adequados à operação segura dos 

equipamentos. Em uma região metropolitana de elevada densidade como a região 

metropolitana de São Paulo, este aspecto é extremamente relevante, pois muitas das 

antenas ficam instaladas no topo de edificações comerciai~ ou residenciais, em 

containeres metálicos, situadas em regiões estratégicas para distribuição do sinal, 

tipicamente regiões elevadas. A aquisição ou locação dos pontos de implantação dos 

equipamentos requer capacitação de administração de contratos. A implantação 

destes equipamentos requer conhecimentos de adminstração de construção e 

logística especialista. 

Na etapa de implementação de rede e do sistema propriamente dito, são acionados, 

calibrados e testados os equipamentos acessórios, de forma a verificar a sua eficácia e 

robustez operacional Desde as antenas de distribuição e captação de sinal, até os 

centros de comutação e chaveamento, que são interligados à infra-estrutura do 

sistema telefônico público, para permitir conexão para fora e de fora do sistema. 

Estes, por sua vez, alimentam, com informações, os sistemas de bilhetagem e emissão 

de contas, que completam, de forma simplificada, a infra-estrutura do sistema. 

Deste ponto em diante, passa-se à comercialização e operação do sistema, à 

exploração propriamente dita da concessão. Fundamentalmente, o processo envolve 

a habilitação dos aparelhos telefônicos celulares e à cobrança das taxas de habilitação 
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do serviço e dos custos dos serviços prestados a cada assinante segundo a sua 

exclusiva utilização do telefone em quaisquer áreas de cobertura, incluindo repasse 

de pagamentos de serviços de concessionárias da rede pública de telefonia. Esta 

etapa, que reflete a operação da empresa, também envolve a contínua implementação 

de adições e alterações à rede do sistema, para cobrir necessidades de expansão, 

modernização, manutenção e operação dos equipamentos e de toda a infra-estrutura. 

Uma vez compreendido, em linhas gerais, o escopo de atuação de uma proponente 

na exploração do serviço móvel celular, passa-se a analisar as forças do mercado, a 

partir do modelo das forças da indústria (PORTER, 1980), enfocando a área de 

concessão da região metropolitana de São Paulo. 

b . Forças da Concorrência 

O mercado de telefonia celular passa por profundas transformações, resultado do 

ganho de momento do PND e o processo de privatização das telecomunicações 

nacionais. Com isto, passamos de um quadro de monopólio estatal, para um quadro 

de divisão do mercado e, teoricamente, concorrência. 

A Telesp opera, e ainda operará, até meados de 1998, o sistema móvel celular na 

Banda A da região da grande São Paulo. A operadora da Banda B dividirá com a 

Telesp este mercado até fins de 1999, quando torna-se aberto, por completo, o 

mercado. Tem-se, ainda, as operadoras do sistema digital de rádio despacho, como 

concorrentes diretos, imediatos, deste mercado. Em resumo, temos abaixo os 

participantes deste mercado segundo um simplificado cronograma: 
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Tabela 12: Participantes Prováveis do Mercado de Celular - Grande São Paulo 

Telesp- Banda A Comprador da Telesp Celular- Compradora da Telesp Celular- I 
Banda A Banda A i ,..-- -·-- -·----·--·----·-··--··------··· ····-·····-·---···----·-·-··---1 

,......Q_peradora- Ban~~B- ···----º~~-~~~-r.~~-!3~nd~---·-·--·-·- ···--------~~ador~...::~an~~ B _______ J 
Operadoras - Rádio Operadoras - Rádio Despacho Operadoras - Rádio Despacho I 

Despacho i 
I Novos Substitutos (Satélite) Novas Operadoras 

Novos Substitutos 

Para o ano de 1997 espera-se já a operação dos sistemas digitais de rádio despacho, 

antes mesmo do início das operações da Banda B. Estes sistemas oferecerão 

concorrência direta, porém com limitações. Pela legislação vigente, que limita o 

número de canais para cada empresa, estas operadoras deverão ter um mercado 

máximo de aproximadamente 450 mil usuários. São duas as principais operadoras de 

rádio despacho presentes realizando investimentos no mercado, a Nextel e a 

Mcomcast, americanas. Se realmente estes operadores iniciarem as suas operações 

antes da Banda B, terão a vantagem de ser os primeiros operadores privados a 

comercializarem comunicações celulares, para um mercado virgem e carente de bons 

serviços. 

Por sua natureza, os sistemas de rádio despacho são mais sofisticados que os de 

telefonia celular digital, oferecendo facilidades diferenciadas de serviço. Dentre as 

principais, são os serviços de teleconferência entre grupos de usuários, serviço de 

"paging" incorporado nos mostradores de cristal líquido dos aparelhos telefônicos, e 

de correio de voz. Os equipamentos de transmissão, comutação e chaveamento são 

ligeiramente mais caros do que os de telefonia celular digital, o que teoricamente os 

dá uma desvantagem de custos. Uma outra desvantagem é que sua taxa de 

crescimento depende de contratos com a operadora do sistema público de telefonia, 

para a concessão de números individuais para cada assinante, como forma de 

conexão, desde que desejada, entre o sistema público e o sistema de rádio despacho. 
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Uma vantagem, existe a referência de que o custo das ligações intra-rede de rádio 

despacho, entre dois ou mais assinantes de rádio-despacho, seja consideravelmente 

menor, e apropriado para corporações e prestadores de serviço, cujo tráfego de 

ligações e conexão é, em tese, apenas para comunicações da própria empresa. 

Explica-se, as ligações intra-rede não passam pela infra-estrutura de telefonia 

pública. 

Existe também a questão da velocidade e forma de privatização da Telesp. 

Informações de mídia especializada e analistas de mercado informam que, ao 

contrário do que originalmente se esperava, a Telesp deva ser privatizada de uma só 

vez, incluindo as operações de telefonia fixa, comunicação de dados e telefonia 

celular. Este aspecto é relevante, pois enfraquece a posição relativa de qualquer 

operador de sistema de telefonia móvel, seja o celular da Banda B, seja o rádio

despacho na banda C. Isto porque dependendo de quem arremate a Telesp e suas 

operações, as operadoras da Banda B e de rádio despacho poderão ter, como elo de 

conexão de seus sistemas, uma possível futura concorrente privada no sistema de 

telefonia móvel na Banda A. 

Ainda sobre a privatização das operações de telefonia móvel celular da Telesp, é 

básico considerar que a privatização acelerada incorre talvez um maior desafio para 

a operadora da Banda B. O grupo que assegurar o controle da Telesp terá um parque 

de ativos tecnológicos de distribuição e comutação de telefonia celular cuja expansão 

e modernização podem determinar uma forte concorrência para a Banda B, em curto 

prazo de tempo. 

Para a futura operadora da Banda B existem três aspectos principais que em muito 

determinam a sua competitividade neste novo mercado que se forma. Primeiro, a 

velocidade de implantação dos sistemas. Quanto mais rápida for a implementação da 

complexa infra-estrutura de comunicações, mais cedo se dará o início da entrada de 

44 



receita, amortizando os investimentos realizados e criando uma percepção de 

diferenciação de qualidade pela rapidez. 

Segundo, a qualidade do serviço no início de suas operações. Novamente, influencia 

e determina a sua reputação perante o consumidor e o mercado. Se houver pressa 

excessiva para o início das operações, de forma a correr o risco de falhas ou baixa 

qualidade de cobertura geográfica e dos serviços, a empresa perde uma grande 

chance de estabelecer uma percepção de diferenciação em relação ao mercado. Se 

considerarmos, em conjunto, o provável fato de que a Banda B não será o primeiro 

operador privado do mercado, temos então um quadro onde a operadora da Banda B 

é uma nova entrante em um mercado onde a diferenciação é fator chave de sucesso, o 

que traz à tona o terceiro aspecto, que é o leque dos serviços ofertados e facilidades 

de uso. 

Terceiro, o leque de serviços e facilidades de uso, ofertados aos clientes do serviço 

móvel celular são fundamentais no estabelecimento de diferenciação entre os 

divisores deste novo mercado. Estes serviços e facilidades agregadas, além do serviço 

básico de comunicação celular, envolvem investimentos em equipamentos e em 

sistemas de gerenciamento de redes. Entretanto, pode-se inferir que o 

estabelecimento de diferenciação através destes serviços não tem sustentação 

prolongada. A tecnologia empregada, em sua parte fundamental, é semelhante, 

mesmo entre fornecedores diferentes, indicando que outros fatores técnicos e a sua 

respectiva relação de custo benefício para o usuário sejam preponderantes. 

Assim, além do fator preço, vale destacar, dentre os aspectos técnicos, a abrangência 

da área de cobertura, a qualidade das conexões e a taxa de conexões mal-sucedidas. 

Dentre as funções e facilidades disponíveis no mercado encontram-se o serviço de 

caixa postal automática, a chamada de aviso do serviço de caixa postal, conferência, 

informação do número de' origem do chamado, transmissão de mensagens para o 
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visor do aparelho (como um "pager"), número único de acesso (desvio de 

chamados), aviso de recebimento de mensagens por correio eletrônico. Há também 

outras fontes de receita para a tecnologia de celular que não a utilização 

convencional como telefone. Aplicações que utilizam equipamentos remotos 

(medidores de energia, caixas eletrônicos e máquinas públicas entre outros) 

requerem a informação de status para a manutenção e operação e podem utilizar 

tecnologia celular para tal. 

A tecnologia de transmissão pode ser um fator de diferenciação importante. Há duas 

principais tecnologias digitais de celular, com potenciais de expansão diferenciados. 

Em relação ao analógico, o digital oferece melhor qualidade da transmissão e 

privacidade na comunicação. Dentre os digitais, o CDMA (" code division for 

multiple access") é um padronização nova, para centrais celulares digitais e pode 

multiplicar por até dez a czapacidade de colocação de usuários em conexões em uma 

mesma célula, em relação ao analógico. O TDMA ("time division for multiple 

access") é utilizado em várias regiões dos Estados Unidos e Europa e pode 

multiplicar em até 6 vezes o número de assinantes em uma mesma célula em relação 

ao sistema analógico. A opção por uma ou outra tecnologia digital pode determinar 

diferenças relevantes nos investimentos futuros em equipamentos de transmissão, 

para atender a demandas de expansão do sistema. 

A necessidade de diferenciação também promove o uso de criatividade nos serviços 

prestados. Recentemente, a Telesp divulgou intenção de implantar o chamado 

Projeto Celular Noturno. Trata-se de um tipo diferente de acesso, onde são reduzidos 

pela metade o preço da habilitação, da assinatura e das tarifas em horário noturno, 

enquanto é multiplicado por sete o preço das tarifas no horário diurno. O projeto se 

apóia em pesquisa que indica que há um milhão de pessoas que trabalham à noite, 

quando há sobra de capacidade dos sistemas. Outro exemplo é a Telemig Celular, 
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que recém anunciou a redução de tarifas (até 75%) para ligações origina~as fora da 

área original, dentro do estado, equivalente à tarifa VC-2 do edital. 

No quesito preço, há uma importante consideração a fazer, a qual é detalhada no 

próximo capítulo. Trata-se da declaração dos preços máximos de cada tipo de 

conexão, como parte integrante da proposta de concessão. Pelo edital, preços altos de 

utilização tornam a proposta menos competitiva (peso de 40% ), porém dá liberdade 

de estabelecimento de preços possivelmente mais elevados, desde que o mercado o 

permita. Por outro lado, preços mais baixos para o minuto de uso dão menos 

liberdade no estabelecimento de uma política comercial que permita praticar maiores 

margens na exploração do negócio, buscando um retorno mais imediato. 

c . Poder de Barganha dos Fornecedores 

Não são muitos os fornecedores dos equipamentos básicos de telecomunicações do 

tipo móvel celular. Principalmente se consideramos aqueles com representação e 

atuação no território nacional, que possam ajudar na promoção e comercialização 

dos serviços, pela reputação de tecnologia e qualidade de serviços. 

De fato, vale observar que não foram muitas as empresas fornecedoras de 

equipamentos que firmaram posições de participação societária nos consórcios 

participantes do processo de privatização da Banda B. E alguns dos consórcios 

tampouco firmaram publicamente a marca dos equipamentos com os quais 

pretendem implantar sua infra-estrutura. 

Ao verificar que consórcios deixaram aberta a opção de escolha do principal 

fabricante de equipamentos, há uma clara sinalização de que o poder de barganha do 

eventual vencedor da concorrência torna-se extremamente elevado. Estima-se que os 
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investimentos em equipamentos de telecomunicações devam alcançar R$ 400 milhões 

para o início das operações da Banda B na região da grande São Paulo. Em 

contrapartida, a qualidade e precisão das estimativas de custos do estudo de 

viabilidade e avaliação de investimento são fortemente relacionados com a grau de 

participação do fabricante de equipamentos. Em outras palavras, um compromisso 

preliminar incentiva a íntima participação técnica e comercial de um fabricante no 

projeto de avaliação de investimento. Esta participação aumenta a precisão do 

projeto de investimento, dando espaço a estudos mais detalhados de soluções 

técnicas, especialmente na parte de preparação do plano de distribuição de sinal, que 

podem gerar impacto relevante nos custos estimados. Mas, pelo mesmo motivo, 

espera-se que estes impactos não sejam tão representativos para uma empresa 

consorciada, que conheça a tecnologia e o negócio suficientemente bem para 

estabelecer as premissas de um projeto medianamente preciso. O lado negativo é que 

um compromisso prévio diminui o poder de barganha no processo de negociação de 

compra dos equipamentos. 

Não menos importante é compreender que as antenas de transmissão operam com 

uma série de equipamentos acessórios de suporte, entre eles baterias seladas, 

inversores de potência, fontes de alimentação, equipamentos de ar condicionado e 

ventilação, equipamentos de alarme e extinção de incêndio, modems digitais, 

comutadores e uma miscelânia de diferentes equipamentos de algumas dezenas de 

fornecedores. Este fato justifica a intenção manifesta de alguns participantes de 

subcontratarem a coordenação de projeto e implementação desta complexa teia de 

fornecedores. Aliás, alguns dos consórcios tinham como sócios, empresas de 

gerenciamento e engenharia de sistemas de telecomunicação, justamente para 

desmpenhar o papel de coordenação das operações de implantação. De forma 

assemelhada, porém mais complexa, pode-se analisar a necessidade dos centros de 

comutação e chaveamento de sinais, geralmente instalados em prédios adaptados ou 

construídos para este fim. 
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d . Poder de Barganha dos Compradores 

Os clientes do serviço móvel celular estão ávidos para adquirir e usufruir um melhor 

serviço de telefonia móvel na grande São Paulo. O principal campo de melhora é o 

mais básico - a disponibilidade. Já foi abordada a carência de infra-estrutura de 

telecomunicações nos capítulos I e li, cujo efeito mostra-se particularmente perverso 

neste novo mercado em formação. É de se esperar que haja um baixo nível de 

fidelidade à operadora do sistema Telebrás caso as novas empresas participantes 

deste mercado demonstrem melhor qualidade nos serviços ofertados. O quadro 

anterior de monopólio estatal eliminava quase todo o poder de barganha dos 

compradores. 

Vêm-se registrando um fenômeno, no mínimo curioso, no mercado de telefonia 

móvel no país, que bem demonstra a insatisfação do consumidor. Trata-se dos 

"roameiros" - aqueles que adquirem um acesso ao serviço móvel celular em uma 

outra cidade ou estado, com disponibilidade de linhas, para usufruí-lo em sua cidade 

ou estado de origem. O movimento vem gerando algumas consequências 

interessantes. Primeiro, os usuários pagam muito mais caro pelos serviços, que são 

prestados fora da área de cobertura original. Segundo, os usuários continuam a 

sofrer os problemas de qualidade de cobertura da área onde utilizam o serviço. 

Terceiro, os usuários acabam contribuindo para deteriorar a qualidade do serviço na 

área de exploração. Explica-se: na área onde é usufruído o serviço, acabam sendo 

utilizados aparelhos telefônicos celulares em quantidade maior do que a considerada 

no dimensionamento dos sistemas de distribuição, causando sobrecarga e perda de 

qualidade. Para as operadoras, o quadro é o seguinte: a operadora que tinha maior 

disponibilidade, e vendeu o acesso, fatura mais pelo serviço prestado à distância fora 

da área de cobertura. Enquanto a operadora da área de origem, que não possuía 
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acessos disponíveis, acaba deixando de faturar com a assinatura do serviço e ainda 

sofre com as sobrecargas de sua rede. Uma pena quase justa pelo mau serviço. 

De toda forma, a expectativa é a de que haja um acelerado aumento do poder de 

barganha dos compradores do serviço móvel celular, tão logo passe a existir a 

alternativa de uma nova operadora. Existe, nesta hipótese, o risco de criação de um 

minipólio, onde ocorra conluio na formação das tarifas do serviço. Todavia, frente a 

um mercado onde o potencial de crescimento é muito grande, fica difícil imaginar a 

factibilidade de tal movimento. 

Esta expectativa de aumento do poder de barganha dos compradores reforça a 

necessidade de estabelecimento de diferenciação na qualidade e flexibilidade dos 

serviços prestados, em busca de maior clientela, tema abordado em seção anterior 

deste capítulo. De fato, há exemplos de crescimento do poder de barganha dos 

compradores em algumas regiões do território nacional, onde houve evolução e 

amadurecimento mais rápido do mercado, inclusive com a disponibilização de 

acessos digitais. O preço elevado dos aparelhos digitais, que custam 

aproximadamente R$ 750, contra R$ 350 do analógico, está sendo utilizado para 

justificar a baixa demanda por novos acessos. Para contornar o problema, estão 

estudando, inclusive, a liberação do uso de um segundo aparelho com o mesmo 

número do assinante e serviço de "paging" sem custo, mesmo antes da divisão do 

mercado com operadoras privadas. 

Um outro exemplo digno de nota é o do jovem mercado japonês de PCS/PHS, que é 

apresentado na seção que segue. O relevante é que a atratividade motivada por 

elevadas taxas de crescimento do mercado provoca concorrência intensa. O mercado 

japonês de telefonia móvel praticamente triplicou nos últimos 12 meses, elevando o 

total de usuários para aproximados 30 milhões de acessos ou uma taxa equivalente 

de penetração de incríveis 25%. Os preços fazem parte da estratégia das empresas 
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para conquistar usuários. As empresas, em forte guerra de preços, vêm promovendo 

suscessivas reduções nas tarifas, assinaturas e até mesmo o custo dos aparelhos. 

Incluindo o telefone, a assinatura e um contrato inicial, os serviços de celulares no 

Japão atualmente podem ser comprados numa faixa de US$ 40 a US$ 100, valor 

impensável a cerca de dez anos, quando foram lançados no país. Como resultado, 

surgem também sofisticadas inovações- uma empresa está começando a oferecer a 

seus assinantes alguns jogos populares para serem jogados na tela de cristal líquido 

dos aparelhos. 

e . Novos Substitutos 

Dentro desta análise do mercado de telefonia móvel celular para a grande São Paulo, 

cabe avaliar os potenciais substitutos para o serviço em análise. Neste caso, os 

subsititutos potenciais o são para a tecnologia de telefonia móvel celular em geral, 

não apenas para o mercado da região da grande São Paulo. Na era da informação, o 

desenvolvimento e a produção de novas tecnologias têm adquirido uma dinâmica 

sem precedentes na história da humanidade. Empresas são avaliadas por 

expectativas, tecnologias que muito prometiam vieram a falhar e outras menos 

pretenciosas tornaram-se grande sucesso. Neste contexto, as tecnologias de 

comunicação, e também comunicação móvel, prometem uma grande evolução, que 

vão requerer uma velocidade de resposta ainda maior. 

O serviço digital de rádio despacho, já apresentado neste capítulo, foi considerado 

para efeito desta análise, um concorrente direto ao invés de um possível substituto. 

Isto porque trata-se de tecnologia já corrente, cuja utilização está de fato atraindo os 

consumidores do serviço móvel celular, pelas similaridades em relação a este e pelas 

facilidades adicionais disponíveis, além da disponibilidade imediata. 
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Um dos substitutos potenciais do serviço móvel celular é o serviço móvel via satélite. 

Ordinariamente considerado um celular, que permite fazer ligações de qualquer 

parte do mundo para qualquer tipo de telefone, tem perspectiva de implantação no 

país a partir de meados de 1998. O sistema tem como público-alvo pessoas que 

viajam com frequência, que necessitam de recursos de telecomunicação em áreas 

remotas, ou mesmo para a realização de chamadas internacionais. Há duas empresas 

com autorização para realizar experimentos no país - a Iridium Corporation e a 

Globalsat, que esperam conquistar 60 mil e 140 mil usuários no primeiro ano de 

atividades, respectivamente. Para o segundo ano de operações, existe a expectativa 

de alcançar 400 mil usuários, o que deverá representar cerca de 4% do mercado de 

celulares. A capacidade total mundial deverá ser de 9 milhões de usuários em 1999. 

A partir do ano 2000, existe a expectativa de que pelo menos duas outras empresas

a Ico e a Odyssey venham a dividir este potencial mercado. O sistema dispensa a 

implantação de grande infra-estrutura terrestre para a sua implantação. Utiliza 

terminais de usuários, "gateways" para transmissão e recepção de sinais para 

interligação com a rede pública, e satélites ( 48) de baixa órbita, cobrindo 90 países, 

com investimento total de US$ 2,2 bilhões. Conexões entre dois usuários do serviço 

móvel via satélite não tramitam pelo sistema terrestre, que só é utilizado quando a 

chamada envolve um telefone convencional ou celular. O aparelho terminal do 

usuário pesa aproximadamente 400 gramas e é dual, podendo conectar-se com redes 

celulares de diferentes tecnologias. As estimativas iniciais apontam para um preço 

entre US$1,5 mil e US$ 2 mil para o aparelho; entre US$ 2 e US$ 5,50 para o minuto 

do serviço, dependendo da chamada, e assinatura entre US$ 400 e US$ 600. 

O PCN/PCS/PHS ("Personal Communication System) é outro sistema potencial 

substituto da telefonia móvel celular. O PCS é uma variante mais simples e de menor 

alcance do sistema móvel celular. Responde, atualmente, por expressivos 30% do 

mercado japonês de telefonia móvel e vêm apresentando as maiores taxas de 

crescimento. Os melhores modelos de aparelhos são tão sofisticados quanto os 
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modelos de topo de linha de celulares, porém pesam 100 gramas, e possuem baterias 

de até 170 horas de uso contínuo. Trata-se de telefone celular com perfil ideal para 

aplicações mais sofisticadas, pois a tecnologia permite expansão mais rápida da área 

de cobertura e pode ser utilizado dentro do metrô ou do elevador. É ideal para 

transmissão de dados. De fato, o PCS é uma tecnologia que vem ocupando espaço 

nas novas concorrências para concessões de exploração de serviços de comunicação 

móvel fora do Brasil. No ano passado, nos Estados Unidos houve uma grande 

concorrência para concessão de exploração do PCS para Nova Iorque, onde o preço 

da concessão foi deUS$ 443 milhões. No Brasil, ainda não existe uma previsão de 

entrada desta nova tecnologia. Entretanto, pode-se pensar que a partir de 1999, com a 

liberalização do mercado, haja interesse efetivo na sua implantação. 

Os sistemas de "Paging" também consistem, mesmo que de forma limitada, um 

substituto para os sistemas de comunicação móvel celular. Ocorre que em áreas onde 

a cobertura do serviço móvel celular é menos abrangente, propiciando múltiplas 

quedas de conexão, ruídos e até desconexão por completo, os "pagers" operam a 

contento, realizando a tarefa de localização e passagem de informação. De fato, o 

crescimento do mercado de "paging" deveu-se também à baixa qualidade dos 

serviços de telefonia celular. Não raro é encontrar usuários do sistema móvel celular 

que também portam o "pager", em busca de menor custo, maior alcance e também 

uma maior privacidade. Esta, no sentido em que os telefones celulares analógicos 

convencionais, que representam a maior parcela do mercado, são aparelhos mais 

simples, não possuem recursos extras como secretária eletrônica embutida, a um 

custo razoável. 
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f. Barreiras de Entrada ejou Saída 

Na análise de aspectos impeditivos da entrada de uma empresa no negócio de 

comunicação móvel celular no mercado brasileiro há o fator fundamental do 

monopólio estatal. Até 1997, não havia recursos legais que permitissem a exploração 

do serviço móvel, que não as operadoras concessionárias do sistema Telebrás e 

controladas. Conforme análise do capítulo 11 e deste capítulo, foi exatamente a queda 

do monopólio estatal, resultado da evolução do programa nacional de 

desestatização, que eliminou esta barreira fundamental, mantendo todavia o controle 

federal sobre o processo de privatização. Este fato muda por completo o 

comportamento do mercado, conforme analisa o conteúdo desta dissertação. 

A implantação da infra-estrutura à operação do sistema móvel celular opera também 

como uma barreira de entrada ou saída do negócio. Ao entrar no mercado, conforme 

já abordado anteriormente, é fator vital de sucesso a etapa de planejamento e 

implantação da infra-estrutura, pelo impacto que gera na entrada de recursos com a 

comercialização do serviço. O mesmo ocorre durante a exploração dos serviços, 

quando há necessidade de rápida resposta às necessidades de expansão do sistema. 

A competência técnica e o acesso a linhas de crédito e financiamento para o 

investimento em equipamentos e tecnologia são também dificuldades 

representativas. 

Os ativos em equipamentos e infra-estrutura de comunicação móvel poderiam 

consistir significativa barreira de saída do negócio. Mas para o momento atual do 

mercado, onde o nível de demanda desatendida é elevado, assim como o potencial 

de crescimento, ativos em equipamentos de telecomunicação móvel celular digital . 
podem ser muito valiosos. Não só pelo preço dos equipamentos propriamente ditos, 

mas especialmente pela engenharia agregada, contida em um sistema de infra-
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estrutura pronto e funcional. Realmente, houve comentários no mercado de que as 

empresas de rádio despacho, que possuem infra-estrutura digital, estariam sendo 

assediadas pelos consórcios vitoriosos para a venda de seus sistemas, de forma a 

permitir a operação quase imediata dos novos operadores da Banda B. 

Mas a expectativa de elevado valor para uma infra-estrutura de telecomunicações 

incorre um risco intrínseco à natureza do negócio, a modernização tecnológica. Basta 

observar a condição atual da Telesp, que possui amplo parque instalado na região da 

grande São Paulo, mas com equipamentos ultrapassados, cujo uso seria impensável 

sem uma profunda modernização tecnológica. Observe-se que ainda não se está 

considerando o impacto tecnológico de novas tecnologias substitutas, como o serviço 

móvel via satélite, que dispensa a pesada infra-estrutura de comunicação celular. 

Estes substitutos podem virtualmente pulverizar o valor dos ativos fixos em 

equipamentos de telecomunicações. 

Em contrapartida, é importante observar que o perfil típico de retorno sobre 

investimentos em negócios de telecomunicações é da ordem de 3 a 4 anos, durante os 

quais as elevadas margens operacionais praticadas tornam menos relevante o aspecto 

de depreciação dos ativos em equipamentos. Mas reforçam a importância da 

realização de investimentos com manutenção, conservação e atualização da infra

estrutura, para manter a capacidade de atendimento à demanda e seu potencial de 

crescimento, em busca de melhores taxas de retorno, que financiem a modernização 

tecnológica. 
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Capítulo IV - RISCOS DO PROJETO E ASPECTOS LEGAIS 

Terminada a etapa de embasamento e análise mercadológica, fundamentais para 

permitir a estruturação e elaboração das projeções financeiras que serão utilizadas 

para avaliar o investimento, inicia-se, neste capítulo, a terceira fase desta dissertação, 

modelagem e projeções. 

Este capítulo trata de aspectos legais e de risco de projetos, através de uma 

abordagem inicialmente genérica para projetos e depois enfocada no projeto de 

exploração da concessão do serviço móvel celular, através da análise do edital de 

concorrência pública. Seu pleno entendimento se faz importante para a compreensão 

dos mecanismos legais que dirigem o processo de concessão. O edital, em seu 

conteúdo geral e contéudo dirigido à chamada área 1, região metropolitana de São 

Paulo, determina requerimentos e restrições que influenciam a modelagem financeira 

e a respectiva distribuição de custos e receitas. Adicionalmente, o processo de 

outorga de concessão, pela sua natureza de concorrência pública nacional e 

internacional implica riscos que também influenciam a modelagem financeira para 

avaliação projeto. 

A estruturação e avaliação financeira de projetos envolve transações complexas, que 

requerem planejamento antecipado, para lidar com uma gama de fatores e riscos, 

para selecionar e obter custos competitivos de financiamento e estrutura de capital, 

em cada estágio de seu desenvolvimento. A estrutura e o desenho do projeto de 

investimento, em aspectos técnicos, econômicos e legais devem considerar as 

conjunturas passada:, atual e antecipar a conjuntura futura de forma a incluir os 

respectivos impactos financeiros relevantes. Aspectos locais de cunho legal, político e 

econômico variam e devem ser continuamente monitorados e avaliados durante todo 

o processo de desenvolvimento do projeto, justificando assim uma análise de 
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sensibilidade prévia. As estruturas de capital e a respectiva alocação de risco devem 

ser distribuídas de forma a alavancar as capacitações de financiamento de cada parte 

envolvida. Por se tratar de investimento internacional, vale enumerar e analisar 

alguns aspectos genéricos importantes oriundos desta natureza: 

1. Riscos da Moeda 

Projetos que produzem receita em uma moeda, mas são financiados por obrigações a 

serem quitadas em outra moeda embutem risco da moeda. 

Existe o risco de desvalorização da moeda, quando há desvalorização das taxas de 

câmbio, que tornam a moeda local menos valorizada, provocando diminuição de 

capacidade de pagamento aos investidores estrangeiros, o que pode ser compensado 

com aumento da receita local, usualmente através de aumento de preços. Mesmo se o 

projeto produz fluxo de caixa na moeda local exatamente como esperado, o valor dos 

recursos, quando convertidos na moeda estrangeira, talvez não sejam suficientes ou 

adequados ao serviço das dívidas assumidas devido à desvalorização local. 

Existe o risco de conversão que reflete possíveis impossibilidades, dificuldades, 

restrições ou aumento de custos ou controle das transações de conversão da moeda, 

que impeçam honrar compromissos com os investidores estrangeiros. Limitações do 

mercado local, quanto à disponibilidade de moeda estrangeira, podem também 

limitar ou impedir a conversão da moeda local para honrar compromissos de 

pagamento. 

Existe o risco de repatriação da moeda, associado à potencial mudança da política ou 

legislação de movimentação de recursos e lucros obtidos, para os países de origem 

do recurso utilizado no financiamento do projeto. 
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Há inúmeras alternativas que necessitam ser consideradas para minimizar e alocar 

riscos específicos de moeda, de forma a compensar ou equilibrar a relação risco

retorno do projeto aos investidores e patrocinadores. Tipicamente incluem o controle 

de receitas do projeto, conversões frequentes da moeda, contas especiais de depósito, 

minimização de requerimentos para conversão de moeda estrangeira, priorização 

dos requerimentos de retorno do investimento estrangeiro, movimentação de fundos 

e manutenção de reservas fora do país do projeto. Ainda, acordos de conversão 

cambial, aprovação prévia do Banco Central, contas de reserva de recursos, 

cobertura de riscos cambiais com contratos de opções e futuros, entre outros. 

2. Riscos do Projeto 

O perfil dos investidores e participantes pode limitar ou moldar significativamente a 

natureza e grau de importância de riscos associados ao projeto. Entidades 

governamentais envolvidas sejam talvez isentas de possíveis processos, pleitos ou 

quaisquer procedimentos legais. Entidades para fins específicos, que participem do 

projeto, têm ações de risco de crédito com valor virtualmente nulo. 

Provisões contratuais para construção, operação, aquisição de insumos e produção 

dos serviços, com especial atenção à alocação de risco na obtenção de licenças, riscos 

de moeda, provisões para circunstâncias de força maior, alocação de recursos para 

obrigações fiscais. 

Outra consideração importante é a da transferência de direitos. Entre os mms 

importantes, direito de propriedade sobre o projeto e seus ativos, direito de operação 

do projeto, direto de posse e uso-fruto das receitas do projeto e direito de obtenção e 

exploração de licença, franquia, contrato de compra ou fornecimento para operação 
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do projeto. Há tambem riscos associados a restrições contratuais ou estatutárias sobre 

·transferências de direitos, as quais podem representar obstáculos importantes à 

estruturação do projeto. Usualmente, restrições locais legais e a demanda por 

proteção e flexibilidade futura, por parte dos participantes, estão em pólos opostos, 

portanto requerendo balanceamento adequado. 

3. Riscos do País 

Cada país possui sua própria economia, seu próprio sistema legal, história e governo, 

restrições políticas e riscos econômicos. Riscos associados ao panorama macro

econômico do Brasil, endereçando o processo de outorga da concessão do serviço 

móvel celular foram já abordados e analisados nos capítulos li e III. Cabe, aqui, 

enumerar algumas típicas ações de cobertura legal que possibilitam alocar os riscos, 

apropriadamente, para as partes interessadas. 

É um requerimento básico a existência de uma arcabouço legal que reconheça a 

validade do contrato, permita a estrutura proposta ao projeto e as respectivas 

alocações de riscos de forma a oferecer a resolução justa, em tempo e de forma 

previsível, para conflitos de interesses e disputas eventuais. 

No aspecto político, a consideração e alocação de alguns riscos deve enfocar temas 

como, por exemplo, o risco de expropriação de recursos, alterações na legislação, 

mudanças no regime político, mudança no regime fiscal e restrições a investimentos 

estrangeiros. Alguns mecanismos apropriados para tal são garantias formais 

governamentais e seguros para riscos políticos, participação de agências ou partes bi

laterais ou multi-lateriais na estrutura do projeto; a separação de reservas e eventos 

de inadimplência, além do controle de distribuição de fluxo de caixa. 
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4. Riscos de Operação e Término 

Também importante é considerar os riscos associados à operação e término eventual 

do projeto. Geralmente, como a outorga de concessão do serviço móvel celular, os 

projetos são grandes e complexos, portanto requerendo capacitações técnicas 

substanciais, além de aprovação governamental extensiva. 

Há riscos associados à construção e etapas preliminares à operação projeto, que 

podem representar impecílios ao término ou início da operação do projeto. Estes 

riscos podem eliminar o potencial de receitas do projeto, atrasar a entrada de receitas 

conforme planejado, incorrendo em perdas financeiras ou penalizações contratuais e 

regulatórias. Ainda, riscos podem inibir a aprovação e conformidade dos produtos e 

serviços em relação a padrões locais ou internacionais requeridos e podem reduzir a 

produção de receitas ou aumentar os custos de produção dos serviços. Por fim, riscos 

podem proporcionar alterações mais profundas nos custos e distribuição de receitas 

estimadas conforme orçamento do projeto. 

Estes riscos têm sua alocação como um fator fundamental para permitir atrair 

investidores com vistas ao financiamento do projeto. Estes riscos podem ser alocados 

em todo ou em parte para patrocinadores, financiadores, governos, subcontratistas, 

fornecedores, clientes e consumidores ou quaisquer combinação destes. 

Os riscos de término do projeto, ou início das operações, podem ser alocados ou 

minimizados através de medidas como: seleção e uso de tecnologia comprovada e 

estabelecida, contratos de construção sólidos e garantias contratuais para tal; uso de 

subcontratistas qualificados, experimentados e competentes, dignos de crédito. 

Ainda, a utilização de garantias de resultados, garantias dos patrocinadores e 
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garantias governamentais, termos de compromisso de reservas ou "stand-by" para 

custear sobre-custos e outros custos de término contratual. Contratos com garantias 

líquidas e contratos de compras ou concessões que permitam flexibilidade nos 

compromissos de início das operações. 

5. O Edital de Concessão 

Para iniciar a modelagem financeira do projeto, resta analisar, dentro das 

perspectivas traçadas nas seções anteriores deste capítulo, o edital de concorrência 

para exploração do serviço móvel celular, de forma a identificar riscos específicos e 

outros fatores que possam influenciar as projeções financeiras, bem como impactar a 

administração de todas as fases do projeto. Não se pretende, portanto, resumir o 

conteúdo do edital, mas enumerar e analisar os principais pontos, no tocante à 

análise do investimento. 

Assim, detalhes procedurais serão omitidos deste texto, desde que não representem 

impacto relevante nas projeções financeiras. De uma forma geral, os critérios técnicos 

e especificações de dimensionamento de infra-estrutura, inclusos no edital, fazem 

parte desta categoria, assim como detalhes legais procedimentais da interposição de 

recursos, prazos e outros. 

a . Aspectos Gerais 

O edital estabelece o processo na modalidade de concorrência e será julgado a partir 

da combinação dos critérios de menor preço para tarifa do serviço e pelo maior preço 

ofertado para o direito de exploração do serviço. O prazo da concessão é de 15 anos, 

renováveis por igual período, com exclusividade dentro de cada área, na subfaixa de 
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frequências da Banda B. Findo este prazo, e existindo o desejo de prorrogação da 

concessão, deverá haver entendimento entre as partes para a determinação do preço 

a ser pago para exploração adicional do serviço. 

Pelo edital, o território nacional foi dividido em dez áreas para a exploração do 

serviço móvel celular. A separação das áreas reflete o potencial dos mercados a 

serem atendidos, como mecanismo de maximização dos preços de concessão. A mais 

promissora é a área da região metropolitana de São Paulo, que é objeto de enfoque 

desta dissertação e suas projeções financeiras: 

Tabela 13: Áreas de Concessão do Serviço Móvel Celular 

Área 1 = Área geográfica que inclui os seguintes municípios pertencentes ao Estado de São Paulo: 
Alumínio, Araçariguama, Arujá, Atibaia, Barueri, Biritiba-Mirim, Bom Jesus dos Perdões, 
Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, 
Diadema, Embu, Embu-Guaçú, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, 
Itupeva, Jandira, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Juquitiba, Mairinque, Mairiporã, Mauá, Mogi 
das Cruzes, Morungaba, Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora 
do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Salto, Santa Izabel, 
Santana de Paranaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 
Lourenço da Serra, São Paulo, São Roque, Suzano, Taboão da Serra, Tuiuti, Vargem, Vargem 
Grande Paulista e Várzea Paulista. 

Área 2 =Estado de São Paulo, excluídos os municípios contidos na Área 1 anterior. 
Área 3 =Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Área 4 = Estado de Minas Gerais. 
Área 5 = Estados do Paraná e Santa Catarina 
Área 6 = Estado do Rio Grande do Sul 
Área 7 =Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e D.F. 
Área 8 = Estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão 
Área 9 = Estados da Bahia e Sergipe 
Área 10 =Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 
Fonte: Edital N.0 001/96- SFO/MC 

As áreas foram ainda subdivididas em dois subgrupos. O primeiro, com os principais 

mercados, engloba as seis primeiras áreas, e o segundo, as quatro últimas. Cada 

consórcio participante pode obter a licença de exploração para apenas um área de 

cada subgrupo, promovendo assim uma distribuição da concessão. 
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Assim, cada consórcio poderá obter duas licenças para a Banda B e quando vier a 

ocorrer a privatização da Banda A, os consórcios poderão adquirir mais duas licenças 

adicionais, desde que em outras áreas aonde não explorem o serviço da Banda B. 

Somente podem participar pessoas jurídicas, que tenham pelo menos 51% de seu 

capital votante pertencente, direta ou indiretamente, a brasileiros. É vedada a 

participação de empresas coligadas (que detêm participação igual ou maior do que 

20% em outra empresa) em outros consórcios proponentes à mesma ou outra área de 

concessão. É vedada a participação de empresa que seja exploradora, ou coligada de 

exploradora, do serviço móvel celular em área ou parte de área de concessão objeto 

da licitação. 

Pelo edital, fica assegurado que, até 31.12.1999, não serão iniciadas operações de 

quaisquer outros serviços de telecomunicação móvel terrestre, abertos à 

correspondência pública, que utilizem sistema de radiocomunicações com técnica 

celular, interconectado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de 

terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual, na mesma área 

de concessão. Em teoria, a cláusula do edital que contém este texto, impediria as 

operações dos sistemas de rádio despacho digital, porém há detalhes legais qu<? 

tornam as tornam possíveis, segundo informações das empresas. A análise financeira 

considerará, portanto, a participação das operadoras que usam esta tecnologia como 

divisores do potencial do mercado. 

A transferência da concessão poderá ser autorizada depois de 60 meses após o início 

da exploração comercial do serviço, mediante prévia e expressa autorização do 

Ministério das Comunicações e o pagamento de Taxa de Fiscalização da Instalação

TFI. É considerada transferência indireta da concessão a mudança de controle 

societário, por qualquer forma de alienação de ações dele representativas, ou ainda, 
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quando decorrente de aumento de capital social da concessionária, que dependerá, 

igualmente, de prévia e expressa autorização do ministério. 

É admitida a contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como para a 

implementação de projetos associados. 

Nas seções que se seguem, os valores serão apresentados, sempre que possível e 

desde que não prejudiquem o escopo da análise, de forma a atender as exigências da 

licitação para a área 1. 

b. Habilitação 

Deve . ser comprovada aptidão para desempenho de atividade de execução de 

projeto, implantação, comercialização, operação, manutenção e faturamento em 

sistemas de serviço móvel celular, em tecnologia analógica ou digital, de hum milhão 

e oitocentos mil terminais móveis. É válida a comprovação de experiência através do 

somatório de quantitativos através de coligadas, controladas ou controladoras. 

É premissa básica do edital que o serviço móvel celular esteja diponível, para atender 

a qualquer pedido de habilitação em até 5 dias úteis, em todos os municípios e 

distritos associados a cada área, ao final do quinto ano de operação comercial. Antes 

do quinto ano, deve ser seguido um cronograma mínimo de disponibilidade para 

contratação do serviço, e tempo de habilitação, resumido pelas tabelas abaixo: 
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Tabela 14: Cronograma de Disponibilidades do Serviço Móvel - Área 1 

.:::,jjjáia~·meliir=:o. ··: ::=:_:,· · · 1 ··uó*liii~::=· ........... :: .. :: ....... : .... ·.:·:,;:::;.:_::··: ... · .. ·=:n;::r·r=r·:T'D.iS.ifiiO.S..idi:Ullici · ·ios ·· · ......... ::·.- : · 
Final do 1 o ano de 100% da capital e distritos de Carapicuiba, Diadema, Guarulhos, Jardim 
vigência do contrato municípios com mais do que 200 P. Dutra (Guarulhos), Jundiaí, Mauá, 

de concessão mil habitantes Osasco, Santo André, S. B. Campo, São 
Paulo 

Final do 2° ano de 100% dos distritos de municípios Embu, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mogi das 
vigência do contrato com população entre 100 mil e 200 Cruzes, São Caetano do Sul, Taboão da 

de concessão mil habitantes Serra, Suzano 

Final do 3° ano de 90% dos distritos de municípios Atibaia, Bragança Paulista, Cotia, 
vigência do contrato com população entre 75 mil e 100 Francisco Morato, Franco Rocha, Itapec. i 

de concessão mil habitantes Serra, ltú, Capuava (Santo André) I 
i 

Final do 4° ano de 80% dos distritos de municípios Baruerí, Brás Cubas (Mogi Cruzes), Ferraz I 
vigência do contrato com população entre 50 mil e 75 mil Vasconcelos, ltatiba, Jandira, Poá, Ribeirão 

Pires, Salto, Tupã, Várzea Paulista I de concessão habitantes 

Final do 5° ano de 70% dos distritos de municípios Arujá, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo 
vigência do contrato com população entre 30 mil e 50mil Paulista, Mairinque, Mairiporã, Santa 

de concessão habitantes Isabel, Santana, Parnaíba, São Roque 

Fonte: Edrtal N.0 001/96- SFO/MC 

Tabela 15: Atendimento a Pedidos de Habilitação do Serviço Móvel Celular 
(após data de solicitação de assinatura do serviço) 

O cronograma acima resumido é critico na preparação das projeções financeiras, 

porque determina os limites inferiores de investimentos a serem realizados em infra

estrutura para disponibilização do serviço ao longo dos primeiros 5 anos do contrato. 

Também define um tempo de resposta a pedidos de assinatura do serviço, 

concedendo mais tempo para atendimento no início das operações e menos tempo no 

quinto ano de operações. 
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Os conhecimentos e experiência técnica são aqui fundamentais para avaliar se o 

cronograma mínimo deve ser colocado como meta ou deve ser superado, 

considerando os aspectos mercadológicos apresentados no capítulo III. 

Intuitivamente, pode-se argumentar que seria melhor superar o cronograma 

previsto, em busca de oportunidades de mercado e de remuneração mais imediata 

do capital empregado. Todavia, o retorno financeiro entre os investimentos a serem 

realizados para cumprir com um cronograma mais agressivo de implantação e os 

retornos esperados deste cronograma é que deve ser utilizado como fator primordial 

de decisão. A otimização desta equação depende de profundo estudo mercadológico 

e técnico, que foge ao escopo desta dissertação. Aqui, será utilizado o cronograma 

acima como referencial de projeções financeiras a serem realizadas. 

O edital também exige o ressarcimento de dispêndios no valor total de R$ 8,712 

milhões referentes a custos de remanejamento de frequências de transmissão e 

recepção de equipamentos, a serem pagos no prazo máximo de 1 ano da assinatura 

do contrato de concessão. 

O edital requer patrimônio líquido de valor igual ou superior a R$ 60 milhões, 

individualmente ou através da soma dos patrimônios líquidos de cada consorciado, à 

proporção de sua participação no consórcio. Também requer que as empresas 

participantes, todas as de um consórcio, possuam índice de liquidez maior ou igual a 

1,2, buscando empresas sólidas, com elevada alavancagem e disponibidade imediata 

de recursos para investimentos em infra-estrutura. O índice de liquidez é definido 

conforme abaixo: 

AC+RLP 
IL = --------------------- , onde 

PC+ELP 

IL = índice de liquidez 
AC = ativo circulante 
RLP = realizável a longo prazo 
PC = passivo circulante 
ELP = exigível a longo prazo 
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c. Tarifas dos Seroiços 

As tarifas que compõem o chamado plano de serviço básico ao serviço móvel celular 

são agrupadas, compondo uma cesta de referência, cujo valor máximo para a área 1 é 

de R$ 84,82 (líquidos de impostos e contribuições sociais), básicos para janeiro de 

1997. Poderão ser concedidos descontos ou promoções e reduções sazonais, sem 

direito a compensação. O valor de VC-1, abaixo definido, não poderá ser inferior à 

maior tarifa de uso da rede da Telesp na área da região metropolitana de São Paulo. 

Tabela 16: Plano de Serviço Básico- Tarifas Máximas 

TU-M (R$/min.) 

Fonte: Edital N. 0 001/96- SFO/MC 

Comunicação originada por ou destinada a assinante quando 
fora de sua área de mobilidade 
Uso do serviço de comunicação de uma dada concessionária, 
em uma chamada inter-redes. 

O valor da cesta de referência (Tp) é composto pela ponderação dos ítens do plano de 

serviço básico acima, segundo a seguinte fórmula: 

Cesta (Tr) = (HAB""" 36) +AS+ (126 x VC1) + (11 x VC2) + (5 x VC3) + (4 x DSLl) + (2 x DSL2) + (5 x AD) 
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Na prestação dos serviços de comunicação móvel, a unidade de tempo de tarifação é 

de 6 segundos e o tempo mínimo de tarifação é de 30 segundos, sendo chamadas 

faturáveis aquelas com duração superior a 3 segundos, iniciados a partir do início 

efetivo da comunicação entre terminal móvel e destinatário. Serviços adicionais ou 

facilidades oferecidas serão remuneradas por preço, sem repercussão no valor da 

tarifa do serviço básico. 

O reajuste dos valores dos serviços será efetuado sobre o valor da cesta de referência, 

seguindo a variação do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas -

Disponibilidade Interna (IGP-DI), com intervalo mínimo entre reajustes de 12 meses. 

O edital também cria abertura para a realização de revisão de tarifas quando ocorrer 

desequilíbrio econômico-financeiro pela ocorrência de eventos não previsíveis, desde 

que não resultantes de omissões ou erros, quanto aos elementos considerados na 

elaboração da proposta, mediante comprovação, petição e respectiva aprovação do 

Ministério das Comunicações. Também abre espaço para revisões tarifárias imediatas 

quando houver criação, revisão, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais após a apresentação das propostas, à excessão de impostos sobre 

renda. Aqui, o termo abertura é apropriado. Não há, no edital de concorrência 

referenciado, garantia alguma de que eventuais petições sejam deferidas, apenas cria 

o espaço para discussão junto ao Ministério das Comunicações, como que criando 

um eterno vínculo entre a União e a operadora vitoriosa. 

d. Preço, Pagamento e Índice da Concessão 

O grupo vencedor terá que pagar o equivalente a 40% do valor proposto pelo direito 

de exploração do serviço móvel na data de assinatura do contrato de concessão. Será 

reajustado pelo IGP-DI, caso ultrapasse doze meses da data de referência Ganeiro de 
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1997). O saldo de 60% do valor da concessão poderá ser pago em três parcelas iguais 

e anuais, com vencimento em 12, 24 e 36 meses a contar da data de assinatura do 

contrato. As parcelas serão corrigidas pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da data de recebimento da documentação 

de habilitação. Se a vencedora não pagar a primeira parcela, perde o direto à 

outorga. Se não efetuar o pagamento das demais nos prazos estipulados terá o 

contrato rescindido unilateralmente. 

As propostas serão comparadas em termos do valor do índice da área de concessão 

Rp, correspondente à combinação do preço ofertado pelo direito de exploração do 

serviço e pelo yalor da cesta de referência Tp, conforme abaixo. Será considerada 

vencedora a Proposta que apresentar o maior valor para o índice Rp: 

Rp =0,6 + 0,4 
Ep -Em TM -Tp 

Em 
onde 

Ep =Preço ofertado, pela Proponente, pelo direito de 
exploração do serviço e pelo uso de 
radiofreqüências associadas, para determinada 
Área de Concessão; 

Em = Preço mínimo de referência pelo direito de 
exploração do serviço e pelo uso de 
radiofreqüências associadas, para determinada 
Área de Concessão, estabelecido como R$ 600 
milhões para a área 1; 

TM = Valor máximo da cesta de referência para 
determinada Área de Concessão estabelecido 
como sendo R$ 84,82 para a área 1; 

T P = Valor da cesta de referência proposta pela 
Proponente para determinada Área de 
Concessão. 

O contratos de concessão serão assinados em blocos, sendo eles formados pelas áreas 

1 e 7, depois 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10 e isoladamente 5 e 6. As propostas endereçadas às 

áreas de cada bloco somente serão abertas após assinados os contratos associados às 

áreas do bloco anterior. O ponto negativo é que em caso de interpelação judicial, o 

processo de concessão fica paralizado até a resolução legal do conflito. Entretanto, os 

riscos deste tipo são muito limitados para a área 1, por ser a primeira da lista. 

Permanece, assim, o risco de atraso do projeto por interpelações judiciais para todo o 

processo ou mesmo para a concessão da área 1. 
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Capítulo V - MODELAGEM E PROJEÇÕES 

Dando prosseguimento à etapa de avaliação do projeto, cabe realizar uma breve 

introdução, a cerca do processo de escolha da metodologia de avaliação a ser 

utilizada, e os objetivos que se pretende alcançar no uso desta modelagem. 

A modelagem a ser utilizada no processo de avaliação do projeto de outorga de 

concessão do serviço móvel celular para a região metrolitana de São Paulo deve ser 

selecionada de forma consistente com o nível de qualidade e abrangência das 

informações disponíveis pesquisadas e aqui apresentadas. 

A referência é o panorama macro-econômico aplicado, traçado e analisado no 

capítulo I; as perspectivas e análise da dinâmica do mercado de telecomunicação 

móvel celular do Brasil em comparação com outros países e a América Latina, em 

especial o mercado da região em estudo; os aspectos legais e de risco específicos do 

processo formal de concessão como um projeto internacional de investimento em 

uma economia em rumo de estabilidade e crescimento. 

O ponto fundamental a considerar é o fato de que a exploração do serviço depende 

da criação de uma nova empresa. Assume-se, aqui, uma formação em consórcio, 

envolvendo acionistas especialistas em seu ramo de atividade, desde projeto e 

implantação de sistemas de telecomunicação, operação de sistemas de comunicação 

móvel celular, até fabricantes de equipamentos de telecomunicações e bancos de 

investimento em busca de remuneração para seu capital, tal qual o perfil dos 

consórcios participantes do processo referenciado de concessão. 

Desta forma, não há referências de demostrativos contábeis de operação assemelhada 

no mercado alvo, da mesma empresa ou mesmo de empresa similar. A Telesp 
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Celular, por ser estatal subsidiária da Telesp, possui um estrutura de capital própria, 

onde as taxas requeridas de retorno dos acionistas são incomparáveis. Tampouco sua 

estrutura custos pode ser utilizada como boa referência, pelas restrições de ações 

gerenciais que a propriedade pública impõe. Todavia, as informações dos 

demostrativos contábeis da Telesp Celular serão consideradas como referência na 

obtenção de consistência na apresentação de estimativas mais resumidas, que 

mantém um razoável e fiel retrato das operações do negócio, neste momento de 

mercado. 

Em sendo nova a empresa, não há parâmetros de referência ou história passada para 

balizar e direcionar o processo de avaliação do projeto, que eminentemente passa a 

ser um projeto de avaliação da própria empresa. Será apresentada uma modelagem 

baseada em planilhas eletrônicas que terá como variáveis de entrada da avaliação, 

entre inúmeras outras, as variáveis apresentadas no capítulo anterior como requisito 

da proposta de compra do direito de exploração do serviço para a grande São Paulo. 

Assim, pretende-se poder realizar outras simulações e análises de sensibilidade sobre 

a influências de algumas das variáveis de entrada no resultado da avaliação. 

Uma vez voltando ao objetivo deste estudo, que não é o de realizar o mesmo 

trabalho de um consórcio proponente, de especificar valores e um pacote competitivo 
I 

a propor à União para obter a exploração do serviço. Mas sim realizar o exercício de 

avaliação do projeto e das propostas apresentadas, tendo por base um projeto real, 

recente e competitivo, para entender, de forma estruturada, a força de influência de 

alguns dos parâmetros relevantes na tomada de decisão. 

Os métodos de avaliação DCF (Fluxo de Caixa Descontado) são frequentemente 

considerados como um recurso mais moderno na tentativa de se prever um preço 

equivalente, usando estimativas objetivas e transparentes. Quando essa trasparência 

se torna pouco clara, as avaliações DCF ficam bastante desacreditadas. Como um 
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exemplo interessante, pode-se citar o projeto de contrução do Eurotunnel. As 

projeções de DCF provavelmente estavam corretas, mas o que saiu errado foram as 

estimativas: o túnel custou muito mais e levou mais tempo para ser construído do 

que o previsto, segundo o estudo de caso ORANGE PCS (MILLS, 1997). 

O uso do fluxo de caixa justifica-se de forma relativamente simples para as 

informações aqui compiladas e analisadas. Os conceitos associados à análise DCF são 

mais fáceis do que na prática. Usa-se o DCF ao invés do lucro porque o lucro é uma 

questão estatutária, legal e de opinião, enquanto a geração de caixa é um fato 

concreto. É perfeitamente possível para uma empresa registrar lucros contábeis 

consistentes enquanto está com geração de caixa negativo. Em segundo lugar, 

qualquer análise de investimento baseada em séries históricas de lucros está 

fundamentada no passado, do qual não se dispõe. O relevante são as perspectivas 

futuras de operação da empresa e o seu valor associado, que é o que o DCF faz. O 

processo consiste em projetar os fluxos de caixa futuros e depois decontá-los à taxa 

do custo médio de capital para calcular seu valor presente, conforme será esclarecido 

adiante. 

Por outro lado, o fato de a concessão ter um período de validade fixo de quinze anos, 

renováveis, segundo as condições do edital, traz uma questão a mais à avaliação. 

Findo este prazo, quanto terá que ser pago à União pela prorrogação da concessão? 

Qual a referência a ser utilizada ? Será considerada a operação infinita da empresa, 

deconsiderando os pagamentos a cada quinze anos, que serão objetos de negociações 

posteriores, em função das perspectivas futuras. Em outras palavras, para fins de 

análise do projeto será desconsiderado o valor estimado de liquidação, muito 

improvável, da empresa ao término do primeiro termo de concessão. 

Na verdade, o prazo finito, renovável, da concessão molda os requerimentos de 

retorno do investimento. Esperar-se-ia obter retornos maiores do capital empregado, 
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de forma a compensar os riscos da renegociação da concessão com a União. De fato, 

as expectativas de elevadas taxas de crescimento e as elevadas margens operacionais 

praticadas pelas empresas do sistema Telebrás endossam este argumento e devem 

tornar menos relevante este aspecto. Ainda, pode-se sempre considerar os valores 

futuros de renegociação da concessão como uma nova demanda por investimentos, a 

ser amortizada com as operações futuras da empresa. Esta futura decisão a ser 

tomada é adequada à utilização de um modelo de avaliação por opções, uma 

variante do DCF, que considera reavaliações à medida que mais informações sobre a 

empresa e o negócio estão disponíveis, e que está fora do escopo desta dissertação, 

até mesmo pela falta de histórico das operações da empresa. 

1. Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado (DCF) 

O valor das operações de um negócio é igual ao valor presente dos saldos de fluxo de 

caixa futuros esperados, descontados a uma taxa apropriada (COPELAND, 1994, cap. 

5). Este conceito, todavia, deixa diversos aspectos em aberto, entre eles a definição do 

que é um saldo de fluxo de caixa e qual a taxa de desconto apropriada. 

O modelo DCF de Copeland, que utilizo como referência principal da fase de 

avaliação desta dissertação, avalia uma empresa ou projeto como o valor das suas 

operações, que é disponível a todos os investidores, menos o valor das dívidas e 

outras obrigações que são prioritárias em relação ao patrimônio líquido, como ações 

preferenciais. Por valor das operações e empréstimos entende-se como sendo o seus 

fluxos descontados a uma taxa que reflita o risco de remuneração de seus fluxos. Se 

as taxas de desconto são apropriadas, então descontar os fluxos de dívidas e 

operações equivale exatamente a descontar as obrigações para com os acionistas. 
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O valor das operações (" entity value") é o valor descontado da soma dos saldos 

futuros de fluxo de caixa livre esperados. O fluxo de caixa livre (FCF) é igual ao 

lucro operacional líquido depois de descontados os impostos, acrescido de despesas 

financeiras, acrescidos (debitados) de créditos (obrigações) não financeiras, menos 

investimentos em capital de giro, equipamentos, propriedades e ativos em geral. Não 

incorpora quaisquer fluxos relacionados a financiamento, como despesas financeiras 

ou pagamento de dividendos. Desta forma o fluxo de caixa livre reflete o fluxo de 

caixa que é gerado pelas operações da empresa como um todo e estão disponíveis a 

todos aqueles com os quais a empresa mantém obrigações, tanto passivo de 

endividamento de curto e longo prazo, quanto de patrimônio dos acionistas. O fluxo 

de caixa livre não é afetado pela estrutura de capital da empresa, uma vez que não 

inclui os efeitos de remuneração do financiamento da empresa. Em outras palavras, 

o FCF pode ser entendido como sendo o lucro líquido, depois de impostos, que 

estaria disponível se a empresa tivesse obrigações apenas para com seus acionistas. 

A taxa de desconto, a ser aplicada a saldos de fluxo de caixa livre, deve refletir o 

custo de oportunidade dos financiadores da empresa, ponderados segundo a sua 

contribuição relativa no capital total da empresa, chamado de custo médio de capital 

(W ACC). O custo de oportunidade é a taxa de retorno que se esperaria obter em uma 

outra opção de investimento com grau de risco assemelhado. O custo para a empresa 

deve também refletir as deduções com impostos, aplicadas sobre as parcelas em 

serviço do endividamento de curto e médio prazo. 

A avaliação da empresa é feita em dois segmentos. O primeiro referente ao período 

das projeções financeiras, normalmente de cerca de 10 anos ou o quanto se possa 

estimar com razoável grau de acerto. E o segundo, do primeiro ano a partir do fim do 

período estimado até o infinito. Utiliza-se a nomenclatura período explícito para 

referenciar o período com projeções estimadas. Também utiliza-se a nomenclatura 

valor de continuação como sendo o valor dos saldos posteriores ao período explícito, 
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descontados até o último ano do período explícito.A fórmula abaixo resume o valor 

de continuação: 

Lucro líquido operacional antes do Imposto 
valor de continuação = ---------------------------------------------------------------

Custo médio de capital (WACC) 

O valor do endividamento é o valor presente dos saldos de fluxo de caixa pagos 

àqueles com os quais a empresa mantém obrigações de curto ou médio prazo, 

descontados à uma taxa que reflita o risco de ocorrência de tal saldo. 

O valor patrimonial da empresa é o valor de suas operações, menos o valor de seu 

endividamento, ajustado por quaisquer ativos não operacionais ou obrigações. 

valor patrimonial valor das operações - valor de endividamento 

Uma vez apresentadas as definições básicas, a serem utilizadas no modelo a ser 

aplicado na avaliação do investimento, é importante ressaltar que preparação das 

projeções deve ser feita dentro de um panorama coerente com a realidade da 

economia, da indústria e das potencialidades da empresa e do negócio. Os capítulos 

I, 11 e 111 realizam exatamente esta tarefa, de enquadrar, a partir de um estudo 

analítico, as operações do serviço móvel da região metropolitana dentro de um 

cenário abrangente, que permita realizar estimativas razoáveis para as projeções 

financeiras, tanto do período explícito, quanto daí em diante. 

Voltando ao conteúdo teórico, deve-se compreender que há dois tipos de fatores 

determinantes principais do valor do projeto ou empresa. Primeiro, a taxa de 

crescimento do faturamento, lucros e capital da empresa. Segundo, a taxa de retorno 

do capital investido. Para melhor entendimento e ilustração, duas empresas que 
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tenham taxas percentuais de retorno do capital empregado idênticas, mas 

apresentem potencial de crescimento diferentes, terão fluxos de caixa livres 

diferentes. Obviamente, a que apresentar maiores taxas de crescimento apresentará 

maior fluxo de caixa livre. Uma situação assemelhada, duas empresas que tenham 

taxas de crescimento idênticas: a que tiver maior retorno sobre o capital investido 

implicará em maiores saldos de fluxo de caixa livre descontados e portanto maior 

valor. Enquanto o retorno sobre o capital investido for maior que o custo médio de 

capital, aumento do crescimento do faturamento proporcionará crescimento do valor 

da empresa ou projeto (COPELAND, 1994, p.144). 

Definindo, para maior clareza o retorno sobre capital investido fica: 

Lucro líquido operacional menos impostos 
Retorno s/ capital investido = 

Capital investido 

onde: Capital investido Capital de Giro + Ativos Fixos + outros ativos 

o que permite revisar a definição anterior de fluxo de caixa livre (COPELAND, 1994, 

p.142) para uma versão mais simples, que será utilizada ao longo das projeções: 

fluxo de caixa livre (FCF) = Lucro líquido antes impostos - variação líquida de investimentos 

ou 

fluxo de caixa livre {FCF)= NOPLAT- Variação líquida de investimentos 

Em resumo, o retorno sobre capital investido e o crescimento são determinantes do 

v~lor do projeto. Mecanismos importantes de aumento do valor da empresa ou 

projeto envolvem o aumento do nível de lucratividade sobre capital investido, ou o 

aumento do retorno sobre as aumentos de capital investido, ou aumento da taxa de 

crescimento do faturamento, desde que o retorno sobre novos investimentos 
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excedam o custo médio de capital, ou a redução do custo de capital, com a alteração 

da estrutura de capital. 

Em termos gerais, todas as projeções e estimativas estarão sendo preparadas em R$, 

baseadas em taxas de juros nominais e não reais, mantendo-se o mesmo panorama de 

inflação para as projeções de fluxo de caixa livre e taxas de desconto associadas ao 

custo médio de capital. Desta maneira, os preços unitários dos serviços serão 

atualizados de acordo com a expectativa de inflação embutida nas taxas de 

descontos. 

Todas as planilhas de cálculos, de projeções e estimativas estão inclusas no anexo 1, 

ao final do texto desta dissertação. 

2. Panorama Projetado do Mercado 

A primeira etapa de preparação das projeções financeiras faz uma estimativa do 

comportamento do mercado para os próximos 15 anos como período explícito, 

embasado pela análise macro-econômica aplicada do capítulo li e mercadológica do 

capítulo III. As projeções são apresentadas nas planilhas 1 e 2, portanto separadas 

em dois grupos. 

O primeiro, com a evolução do mercado e tecnologias, que mostra o crescimento 

populacional, do mercado potencial e do mercado projetado, com o número de 

assinantes do serviço associado a cada tecnologia (KOTLER, 1994, cap.10) além de 

evolução do incremento líquido de contratos no mercado, por tecnologia. Inclui a 

respectiva participação percentual de mercado de cada tecnologia no total 

acumulado de contratos. O termo incremento líquido aqui referenda o incremento 
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efetivo do número médio anualizado de contratos de cada tecnologia, já descontando 

os decréscimos por desconexões associados a cada tecnologia (" churn"). 

O segundo grupo apresenta o chamado crescimento projetado, que embasa as 

projeções em números absolutos da evolução mercado e tecnologias. Apresenta as 

taxas de crescimento populacional projetadas, as taxas de penetração celular 

projetadas e as taxas resultantes do crescimento do mercado potencial. Ainda, 

informa a participação percentual de cada tecnologia nos novos contratos, ano a ano, 

com as respectivas taxas de crescimento do número de assinantes para cada 

tecnologia. 

3. Investimentos 

Os investimentos necessários à operacionalização de um projeto de exploração do 

serviço móvel celular requerem uma variedade de recursos tecnológicos, logísticos e 

humanos, cuja eficiente aplicação e administração em muito influenciam a 

rentabilidade e o valor do projeto, portanto um fator importante de competitividade 

da proposta e do projeto. 

A planilha 3 inclui as projeções financeiras de investimentos, elaboradas segundo os 

requerimentos específicos do projeto de exploração do serviço móvel para a região 

da grande São Paulo, de forma a atender os requisitos de operacionabilidade 

especificados pelo edital. Trata-se do cronograma mínimo de implantação, para os 

primeiros cinco anos da concessão do serviço móvel na região, expandindo-se desde 

a capital para o interior, segundo um critério populacional, conforme descrito em 

detalhes no capítulo IV. Os requerimentos de crescimento líquido dos assinantes 

para o ano seguinte são os direcionadores de investimentos em infra-estrutura de 

distribuição de sinais. 
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Há quatro grupos de tipos de investimentos considerados, que bem expressam, de 

forma resumida, a realidade do projeto. São eles: 

Investimentos em centros de comutação - os centros de comutação realizam o 

chaveamento e seleção das chamadas de comunicação, perfazendo a conexão entre 

quem está chamando e quem está sendo chamado. São equipamentos relativamente 

grandes, montados em painéis que requerem ambiente condicionado de temperatura 

e umidade relativa. São compostos por inúmeras placas de conexão e chaveamento 

de sinais. Normalmente representam uma parcela muito considerável dos 

investimentos, pois requerem a construção ou remodelação de edificações para seu 

acondicionamento. Os centros de comutação são expansíveis em módulos de 50 mil 

usuários. Em média, instala-se equipamentos para cerca de 200 mil usuários por 

edificação. 

Estações rádio-base (ERB) - os equipamentos de distribuição de sinais são alojados, 

tipicamente, em containeres metálicos, para instalação em locais estratégicos, 

selecionados dentro da etapa de "cell planning" do planejamento técnico do projeto. 

O conjunto de cada ERB inclui as antenas de transmissão, os equipamentos de 

transmissão e recepção digital, a infra-estrutura para operação das ERBs, ar 

condicionado e ventilação, detecção de incêndio, energia, baterias e equipamentos 

dos sistemas de gerenciamento de transmissão. A seleção dos locais e quantidades 

das ERBs, a tecnologia a ser empregada e a respectiva quantidade é o tema central 

da etapa de planejamento técnico, determinante de um dos fatores mais importantes 

dos custos de investimentos. A projeção de investimentos inclui uma distribuição 

aproximada de investimentos em novas ERBs, adequada para atender ao 

cronograma mínimo de implantação da Telesp. 
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Investimentos em infra-estrutura de operações - trata-se dos investimentos em infra

estrutura de suporte à operação do serviço móvel, tais como veículos, sistemas, 

computadores, instrumentos, equipamentos e acessórios, necessários e básicos para a 

operação dos sistemas de transmissão e gerenciamento e respectiva manutenção. O 

dimensionamento destes investimentos é realizado em função do número de ERBs 

instaladas, maiores consumidoras destes recursos ao lado dos centros de 

chaveamento e comutação. 

Investimentos na licença de concessão - o próprio valor da concessão do serviço 

móvel celular, a ser pago em até 4 parcelas conforme condições do edital. É o preço 

pela compra dos direitos de exploração do serviço móvel celular. 

Na montagem das projeções de investimentos da planilha 3, foi seguida a seguinte 

metodologia. A evolução do número de assinantes e incremento líquido é 

apresentada para ilustração. A parte inferior mostra a evolução dos preços de 

referência para os principais componentes dos quatro grupos de investimentos. Por 

se tratar de equipamentos importados em sua larga maioria, está prevista a 

desvalorização cambial do R$, incorrendo um aumento dos custos dos preços ao 

longo dos anos. As projeções incluem 15 anos de período explícito. Os investimentos 

foram lançados sem os respectivos desembolsos em serviço de dívidas e ônus, que 

não têm efeito no cálculo do valor das operações (" entity value"). Os valores são 

totalizados ano a ano, de forma a serem posteriormente considerados no cálculo de 

FCF. 
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4. Estrutura de Receita 

As projeções de receitas para o projeto, apresentadas na planilha 4, são igualmente 

determinantes da sua rentabilidade. As receitas foram estimadas para um período 

explícito de quinze anos, para posterior uso no cálculo do valor das operações do 

negócio. Os dados foram projetados a partir do panorama do mercado e tecnologias, 

que determinou as estimativas do número de assinantes de cada tecnologia, ano a 

ano. 

As tarifas do serviço móvel celular formam, em conjunto com a chamada minutagem 

de uso dos serviços e carteira de assinantes do serviço móvel da Banda B, o principal 

conjunto de informações determinantes de receita. As projeções dos preços dos 

serviços estimam os valores das tarifas associadas a cada tipo de serviço, incluindo a 

correção monetária contratual definida pelo edital- o índice IGP-DI- e um fator de 

alteração de preços por força do mercado, cujo saldo dá origem à chamada alteração 

de preços líquida. Observar que os preços informados são líquidos e livres de 

impostos, da mesma maneira que estabelecido no edital. 

A minutagem se aplica a cada um dos tipos de serviços de comunicação, conforme 

definição do edital, analisado e abordado no capítulo IV. Está previsto também um 

crescimento de minutagem dos serviços ao longo do período, justificado pelo 

aumento de penetração do serviço móvel celular na região de estudo. Também o 

aspecto da qualidade e disponibilidade dos serviços deverá implicar um aumento do 

uso relativo dos serviços, expresso na minutagem. 

Não estão inclusos neste estudo os potenciais serviços de valor adicionado ou 

serviços opcionais tarifados, mencionados na análise mercadológica, por serem de 

difícil estimativa. Mais que isso, estes serviços, como a experiência dos mercados 
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competitivos ensinam, acabarri sendo fornecidos sem custo ou a custo muito baixo, e 

são utilizados como fator de diferenciação entre os participantes de mesmo mercado, 

refletindo um aumento do poder de barganha dos compradores do serviço. 

S. Estrutura de Custos 

A elaboração de estimativas precisas de evolução de custos operacionais de 

exploração do serviço móvel é a que requer maior nível de detalhamento relativo 

dentre as estimativas até aqui apresentadas, ao nível de um orçamento de custos. Tal 

serviço requer muitas informações proprietárias sigilosas, que fogem ao escopo deste 

estudo, por não adicionarem valor expressivo à precisão das estimativas de fluxo de 

caixa livre que vão determinar a sensibilidade do valor das operações do negócio. 

Em outras palavras, a relação custo-benefício do detalhamento destas informações 

não se justifica. 

A alternativa, então, foi estudar, dentre as operadoras de serviço móvel celular 

assemelhadas, os números típicos custos dos serviços prestados em relação ao valor 

líquido de receita bruta da exploração do serviço. Os números das operadoras do 

sistema Telebrás são consistentes em apresentar custos dos serviços ao redor de 30% 

da receita operacional líquida e lucros operacionais (antes de impostos) aproximados 

em 37%. Outra referência importante a considerar a taxa média de depreciação, 

estimada a partir de demonstrativos da Telesp Celular. Também da Telesp foi 

retirado o percentual médio de carga tributária sobre o lucro operacional, já 

incorporando os ajustes e créditos de taxas. 

O projeto apresenta uma importante particularidade - crescimento acelerado. A 

perspectiva de rápido atendimento, nos próximos dois anos, à demanda não 

atendida pelo serviço celular estatal proporciona elevadas taxas de crescimento. 
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Durante os períodos de crescimento elevado, estimar custos operacionais à base de 

percentuais fixos sobre a receita líquida não se mostra consistente. Assim, o conceito 

adotado foi o de projetar os percentuais de custos operacionais relativos, ano a ano, 

para manipulação, em relação à expectativa de novos contratos no período seguinte. 

As informações das projeções de custos estão apresentadas nas projeções de fluxo de 

caixa livres da planilha 5. Os dados de receitas, investimentos e custos estão 

consolidados em uma única planilha, na qual são calculados os valores FCF de cada 

ano e outras variáveis intermediárias de interesse, que são utilizadas na análise de 

sensibilidade e comparação de resultados. 

6. Cálculo do Valor das Operações do Negócio ("Entity value") 

Apresentados na planilha 5, os valores de FCF para o período explícito e o valor de 

continuidade de FCF são então descontados a uma taxa W ACC informada e trazidos 

a valor presente, que é o próprio valor das operações. 

A utilização de uma taxa informada de W ACC é consistente com os objetivos deste 

estudo. A determinação de uma estrutura de capital precisa e adequada, a partir da 

elaboração de projeções de dívidas e obrigações não é enfoque deste texto. 

O objetivo estabelecido aqui é o de analisar o projeto de investimento em exploração 

do serviço móvel celular para conhecer os valores do projeto e as taxas de retorno 

esperadas. A comparação das taxas de retorno intrínsecas, que levam o valor das 

operações a zero, são boa medida de comparação entre propostas, para permitir uma 

análise de sensibilidade das principais propostas. 
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De fato, como fora enunciado no início deste capítulo, desde que consideradas taxas 

adequadas, o valor das operações é igual ao valor patrimonial da empresa menos o 

valor do endividamento. A composição do lado de financiamento do balanço 

patrimonial em dívidas, ônus e patrimônio dos acionistas visa diminuir o custo 

médio de capital W ACC, para tornar maior o valor das operações e melhor o 

negócio. O valor das operações (" entity value") é o valor do projeto a ser rateado 

entre os finaciadores e credores da empresaa, sejam credores de dívidas de curto e 

médio prazo, sejam os próprios acionistas. 

Assim, serão feitas comparações de valores dos projetos a uma mesma taxa básica 

WACC = 12%. A aplicação de uma mesma taxa indicará, na comparação das 

propostas, qual medida seria adequada para tornar mais competitivo o valor das 

operações do negócio. 
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Capítulo VI - CONCLUSÕES 

1. Análise dos Resultados 

Para a análise dos resultados, serão comparadas as propostas apresentadas pelos 

consórcios para a exploração do serviço móvel celular, considerando o cenário 

mercadológico apresentado. Muito embora este cenário não necessariamente reflita 

as premissas exatas de cada um dos proponentes, será possível analisar 

comparativamente as propostas e verificar a sensibilidade dos resultados esperados, 

segundo um cenário embasado pelo conteúdo dos capítulos li, III e IV. 

A uma taxa WACC = 12%, os valores das operações de cada um dos consórcios 

proponentes, calculados para o período explícito e continuidade, são mostrados na 

planilha 6. A ordem de apresentação dos consórcios, da esquerda para a direita 

reflete a ordem de classificação na concorrência, segundo o índice Rp, já apresentado 

no capítulo IV. 

Três conceitos principais são abordados. Primeiro, a competitividade da proposta, 

medida pelo valor da cesta de tarifas T p e pelo índice resumo Rp, ambos já 

apresentados no capítulo IV. Segundo, pelo valor das operações (" entity value") nas 

condições básicas e as taxas de desconto que zeram os valores das operações para o 

período explícito (IRRE) e total (IRRT), que correspondem à taxa média de 

remuneração dos credores e investidores no projeto, para o período explícito 

somente e para o projeto com duração infinita. Ambas figuras mensuram o quão bom 

é o projeto para seus credores e investidores. Terceiro, a sensibilidade do valor das 

operações a alterações exógenas nas condições de desenvolvimento do projeto. A 
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análise mostra que as propostas que refletem um bom projeto para os investidores 

não se mostraram necessariamente competitivas segundo o edital. 

A primeira constatação contraria, inicialmente, a intuição. O consórcio vencedor BCP 

apresenta um valor total das operações de R$ 2,4 bilhões, o quarto maior entre os 

proponentes. Um valor menor significa uma proposta mais apertada, com menores 

margens, portanto um pior negócio para investidores. 

A segunda constatação é a de que os três últimos consórcios, na ordem de 

classificação, apresentam valores 11 entity" maiores do que o vencedor. Explica-se o 

fato : os três apresentaram propostas pouco competitivas segundo os critérios do 

edital. Propuseram um valor baixo para a concessão, quando comparado com os 

valores das respectivas cestas de tarifas T p, que se situam entre os quatro maiores 

dentre todos os proponentes. Em linguagem simples, estes três consorciados 

propuseram pouco pela concessão, frente às taxas de retorno intrínsecas no negócio. 

A análise da planilha 6, nas linhas de taxas internas de retorno, que zeram os valores 

das operações do período explícito (IRRE) e do total do projeto (IRRT) é bastante 

ilustrativa. Uma taxa IRR maior significa uma proposta com maior remuneração 

média do capital empregado, seja de acionistas investidores, seja de credores de 

dívidas de curto, médio ou longo prazo. 

Observa-se que o consórcio vencedor BCP não apresenta as menores taxas de 

retorno, mas as segundas menores taxas IRR, tanto para o período explícito (IRRE = 

18.1 %), quanto para todo o projeto (IRRT=20.7%). O 11Spread" entre a remuneração 

dos dois períodos é de 2,6%, ou 14,4% superior à taxa do período explícito. Mas o 

consórcio Avante! apresentou valores menores (IRRE=15.7% e IRRT=19.1% ), portanto 

refletindo uma proposta mais 11 apertada", em teoria mais competitiva. Não ganhou 

porque ponderou de maneira ineficaz o preço da concessão com o preço da cesta de 
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tarifas. Tivesse sido mais agressiva no preço da concessão, teria melhores chances. Da 

mesma maneira agiu o consórcio TT2, que apresentou taxas IRR ligeiramente 

superiores ao BCP, porém um valor de concessão muito inferior. 

Consideradas as projeções do embasamento aqui apresentado, os valores de taxas de 

retorno indicam, além da consistência desta modelagem, duas coisas. Primeiro, BCP 

soube apresentar uma proposta mais eficiente, usando a força do fator 0,6 na 

ponderação do índice Rp, provavelmente sinalizando custo reduzido de captação de 

recursos. Segundo, que TT2 e GFTT, que ocuparam posições, teoricamente, erradas 

na classificação, provavelmente equivocaram-se ao definir a ponderação entre preço 

da concessão e da cesta. Ou consideraram um cenário diferente dos demais nas 

projeções, de forma a que as taxas calculadas não reflitam a realidade por eles 

projetadaa. 

De volta ao consórcio vencedor, observa-se que apresentou os maiores valores tanto 

para a concessão - R$ 2,648 bilhões - quanto para a cesta de tarifas - R$ 82,4. De uma 

forma direta e objetiva, está pagando um ágio grande (o preço mínimo era de R$ 0,6 

bilhões, o qual espera amortizar através de elevadas margens, expressas pelo elevado 

valor das tarifas. A estratégia provavelmente é baseada na estabilidade dos preços, o 

que é razoavelmente esperado até que o projeto de privatização da Banda A 

transforme-se em uma realidade. Todavia depende, primordialmente, de mais 

elevadas margens operacionais. Este efeito é também mostrado através da 

comparação dos valores das operações para o período explícito e pós-explícito. A 

proposta BCP apresenta o segundo maior valor de continuidade das operações 

dentre todos os proponentes, à exc~ssão do consórcio Brascon, ou seja, apresenta 

parcela expressiva de seus ganhos no período posterior aos primeiros quinze anos de 

operações. Nas seções seguintes será abordada a sensibilidade e estabilidade destes 

resultados. 
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O segundo colocado - consórcio TT2 apresentou o segundo menor valor total das 

operações, atrás apenas do terceiro colocado na concorrência - o consórcio A vantel. O 

grau de competitividade das propostas é ilustrado pelos baixos valores de cestas 

tarifárias, os dois menores dentre todos os concorrentes. Em outras palavras, estes 

proponentes optaram por apresentar propostas agressivas, com tarifas muito abaixo 

do limite superior de R$ 84,43. TT-2 apresentou uma cesta de tarifas de R$ 62,6 e 

Avante! apresentou uma cesta de R$ 59,7. O ponto negativo destas duas propostas é 

que não aproveitam o período equivalente aos dois primeiros anos de operações, 

antes da abertura definitiva do mercado, quando elevado crescimento deverá ser 

obtido apenas com o suprimento à demanda não atendida, provavelmente sem 

grande competição de preços. Como a cesta de tarifas é o limite máximo de cada 

proponente, não poderiam praticar preços superiores aos propostos durante este 

período e eventualmente depois da entrada de novas tecnologias e operadoras no 

mercado. 

Outro aspecto interessante a verificar é a composição percentual dos valores 

"entity" de cada proponente, divididos entre valor do período explícito e valor de 

continuação. A observação da planilha 6 mostra dados interessantes. Os proponentes 

BCP e TT2 apresentam idêntica proporção de valores - 39% no período explícito e 

61% no perído pós-explícito, que refletem igual dependência de seus resultados no 

princípio das operações e no período posterior. Por outro lado, os quatro últimos 

proponentes apresentam uma composição de preços inversa, onde a maior parcela 

está associada ao período explícito- na faixa de 50% do valor ou menos. De forma 

geral, pode-se inferir, pela a comparação das propostas dos proponentes no contexto 

de mercado apresentado, que os três primeiros proponentes apresentaram propostas 

que demonstram um maior grau de confiança nas perspectivas de longo prazo, o 

inverso dos demais proponentes. 
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2. Análise de Sensibilidade 

Após realizar uma análise comparativa direta das propostas, segundo o panorama de 

mercado considerado, é importante verificar a estabilidade ou sensibilidade dos 

valores de projeto associados às premissas de cada consórcio. 

Serão utilizadas variações em três parâmetros principais para verificar o 

comportamento dos valores dos projetos. A sensibilidade ao comportamento de 

mercado dos valores das tarifas, segundo uma taxa anual de redução das tarifas, 

exclusas as variações nominais de preços por correção monetária nos termos do 

edital. A sensibilidade à chamada minutagem média de uso do serviço móvel celular 

por assinante, em percentuais de incremento ou redução da quantidade média 

mensal de minutos de utilização do serviço. Por fim, a sensibilidade dos valores das 

operações, segundo o custo médio de capital, através da alteração dos valores 

W ACC, cujo resultado deve refletir a dependência dos resultados em ganhos de 

curto, médio ou longo prazo. 

A planilha 7 do anexo mostra os resultados dos valores de projetos em função de 

variações médias anuais dos preços das tarifas, considerando um W ACC de 12% ao 

ano e um incremento anual de 2% de minutagem. Os resultados mostram que os 

consórcios BCP, TT2 e A vantel apresentam variações mais expressivas dos resultados 

do que os demais concorrentes. Para compensar este efeito negativo, que implica 

riscos consideráveis, deveriam dispor de melhores custos operacionais relativos -

para poder suportar reduções de preços sem grandes perdas de remuneracão do 

investimento, ou custo de capital inferior aos 12% considerados, ou mesmo de uma 

parcela menor do que a estimada de investimentos em infra-estrutura. 

Os consórcios A vantel, TT2 e BCP apresentam valores baixos para o período explícito 

quando há variações anuais médias de 5% dos preços, para menos. Os valores são 
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respectivamente R$ (155) milhões, R$ 355 milhões e R$ 465 milhões. Este aspecto 

reforça a colocação anterior sobre os riscos de redução de margem, podendo 

proporcionar perdas durante o período explícito e sujeitando o resultado do projeto à 

continuidade das operações, após renovação da concessão de exploração. 

A planilha mostra ainda que os proponentes Brascom, GFTT e Tess apresentam as 

menores reduções relativas de valores das operações em função do comportamento 

das tarifas. Refletem propostas que apresentam menos riscos para seus investidores, 

por buscarem resultados em menos tempo, o que já fora observado na proporção dos 

valores de continuação em relação ao total. 

A planilha 8 apresenta as variações dos valores das operações dos proponentes em 

função de variações da minutagem de utilização mensal média do serviço celular, 

por assinante. Considera-se, como base, o cenário com redução mensal de preços de 

3% a.a. e um WACC de 12% a.a. Os resultados demonstram uma sensibilidade maior 

do que a variação dos preços. 

As maiores variações, para menos, são, novamente, das propostas de A vantel, TT2 e 

BCP. A composição da proposta da Avantel apresenta perigosa redução, chegando a 

apresentar valores negativos para o período explicito em cenários de redução de 

minutagem de -2% e -5%, que significa taxas de remuneração média inferior a 12% 

para os acionistas e credores da empresa no projeto. 

As propostas Brascon, GFTT e TT2 apresentam as menores variações relativas, 

denotando uma maior imunidade de suas estruturas de custo e investimento à 

variações do comportamento de consumo, expresso pela minutagem média mensal. 

Passando ao estudo das variações dos valores das operações em função de alterações 

do custo médio de capital WACC, os resultados não d~ferem muito. Brascom, Tess e 
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GFTT apresentam as menores variações relativas, enquanto Avantel, BCP e TT2 

apresentam as maiores variações. 

Em resumo, a análise de sensibilidade realizada ensina que, de forma resumida, 

pode-se separar os proponentes em dois grandes grupos. Os que apostam em 

perspectivas de retorno em maior prazo seriam BCP, TT2 e Avante!. Os que apostam 

em perspectivas de retorno em menor prazo seriam Telet, Tess, Brascom e GFTT. 

Como resultado do critério de avaliação das propostas, o primeiro grupo foi o que 

mostrou posicionamento mais competitivo nos termos do edital. 

Embora esta seja a conclusão fundamental da análise, que parece acrescentar uma 

parcela de risco considerável aos proponentes do primeiro grupo, onde se inclue o 

vencedor BCP, é intuitivo considerar que estes proponentes devam ter incluído, em 

suas premissas de elaboração de propostas, mecanismos de proteção e compensação 

dos riscos associados. Entretanto, cabe a cada investidor e credor, de curto e médio 

prazo, a avaliação destes mecanismos na concessão de financiamento e crédito ao seu 

devido custo. 

Indubitavelmente, os valores envolvidos na proposta do vencedor BCP mostram que 

trata-se de uma grande aposta. Que deve estar embasada em uma projeção de custos 

mais branda e de custos mais eficiente, como mecanismos de compensação dos riscos 

associados às variações exógenas apresentadas na análise de sensibilidade. 

Do ponto de vista do processo de concessão, seria difícil imaginar que o o resultado 

pudesse ter sido tão favorável. A União estará arrecadando quantia 340% superior à 

mínima prevista e têm neste fato uma reafirmação de confiança por parte de 

investidores nacionais e estrangeiros na política econômica e nos resultados até aqui 

alcançados. 

91 



Para os usuários, as perspectivas são boas. Basta considerar o atendimento à 

demanda reprimida e a melhoria de qualidade dos serviços e a diversidade de 

serviços adicionados e facilidades oferecidas. O que não deve apresentar variações 

significativas, entretanto, é o nível de preços das tarifas. A proposta BCP apresentou 

um pacote de tarifas com preço praticamente idêntico (R$ 82,42) ao preço máximo 

definido no edital (R$ 84,82), que é equivalente ao preço médio por assinante 

registrado nas operações da Telesp no ano de 1996. E certamente não serão 

praticadas tarifas menores, a menos que o mercado, através de competição, indique 

esta necessidade. 

Uma questão importante, agora, é a velocidade de continuação do processo de 

concessão da Banda B. No momento desta redação, o processo de concessão 

encontrava-se parado há cerca de trinta dias, em meio a processos administrativos de 

recursos referentes à área 2 de concessão e a havia expectativas de que o tema 

passasse para a esfera jurídica. 

A velocidade da privatização da Banda A, a liberação do mercado a novas 

tecnologias e o início da operação dos sistemas digitais de rádio despacho deverão 

representar importantes fontes de concorrência, que podem proporcionar redução de 

preços em favor dos usuários e um mnor perfil de rentabilidade ao consórcio 

vencedor BCP. 

Por outro lado, a expectativa é de que o governo deverá agir com cautela na 

privatização da Banda A e do sistema Telebrás, buscando maior valorização em seu 

próprio benefício e da União. Estas peças formam um jogo complexo, cujo 

acompanhamento deverá proporcionar interessantes ensinamentos. 
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3. Ferramentas de Avaliação como Referência 

A modelagem apresentada através das planilhas de projeções de comportamento do 

mercado, de valores de investimento, de receitas e de custos, para cálculo dos fluxos 

de caixa livres objetivam, como toda ferramenta de avaliação, servir de referência na 

tomada de decisões. O objetivo não é a exatidão dos valores, mas o entendimento 

sobre o comportamento dos resultados. 

A análise de sensibilidade mostra-se apropriada para identificar os riscos mais 

relevantes que requeiram medidas de compensação. Embora as análises realizadas 

consideraram, para simplificação, variações lineares, o modelo permite considerar 

quaisquer cenários, bastando para isto que sejam atribuídas nas planilhas os valores 

desejados das inúmeras variáveis de entrada. 

A modelagem também pode ser utilizada como ferramenta importante de 

gerenciamento do projeto a partir de uma abordagem de valor econômico, 

verificando as taxas de retorno para novos investimentos em relação ao custo médio 

de capital. 

Independentemente do resultado das análises de valor ou de sensibilidade, 

metodologias não estruturadas de tomada de decisão mostram-se também sempre 

presentes. Envolve fatore intangíveis ou de percepção pessoal a cerca das 

potencialidades do negócio e riscos envolvidos. Sua participação não invalida 

estudos estruturados como os apresentados, muito pelo contrário, exercem papel de 

checagem de consistência e polimento de premissas consideradas na modelagem. 
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4. Verificação de Alcance dos Objetivos 

A análise do projeto de concessão de telefonia celular mostrou-se uma tarefa 

complexa, que envolveu a pesquisa, o entendimento e a manipulação de dados 

técnicos e mercadológicos abrangentes. 

Os capítulos II, III e IV que embasaram a elaboração das projeções e a modelagem 

financeira consumiram parcela substancial de tempo na elaboração desta dissertação 

e mostraram ser fundamentais na compreensão da natureza dos riscos envolvidos no 

projeto. 

A análise de sensibilidade poderia, certamente, envolver infinitas outras 

combinações de parâmetros para verificação da variação dos resultados. 

Mas o objetivo proposto de elaborar e testar a operacionabilidade da modelagem 

financeira como instrumento de avaliação das propostas mostrou resultados 

satisfatórios e consistentes. Especialmente quanto à variabilidade dos resultados em 

função da simulação de alterações de parâmetros. Foi possível identificar e analisar 

as propostas segundo uma abordagem de valor, de competitividade e de riscos. 

A extensa lista de referências bibliográficas mostra a variedade de fontes de consulta 

utilizadas em busca de informações e impressões sobre um negócio atual e 

competitivo. A dificuldade de obtenção de informações de qualidade reflete a 

importância destas na avaliação de projetos, sem dúvida um fator de diferenciação. 
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Como resultado, fica o importante aprendizado inerente da participação individual 

em um processo de avaliação de um projeto tão abrangente e suas complexidades, 

além do conjunto de planilhas eletrônicas de modelagem, que certamente terão valia 

em potenciais projetos futuros neste segmento ou em outros. 
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ANEXO I - PLANILHAS DE CÁLCULOS E PROJEÇÕES 

Conteúdo: 

Planilha# 1: Evolução do Mercado e Tecnologias 

Planilha # 2: Crescimento Projetado 

Planilha # 3: Projeção de Investimentos 

Planilha # 4: Projeção de Receitas de Exploração 

Planilha# 5: Projeção de Fluxos de Caixa Livres 

Planilha# 6: Comparativo de Ofertas e Valores da Operações e Taxas Intrínsecas 

Planilha# 7: Análise de Sensibilidade a Tarifas 

Planilha # 8: Análise de Sensibilidade a Minutagem 

Planilha # 9: Análise de Sensibilidade a Custo Médio de Capital 
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PLANILHA #1 
EVOLUÇÃO DO MERCADO E TECNOLOGIAS 
Comunicação Móvel Celular- Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

Valores médios anuais equivalentes em cada período 
Valores não percentuais em milhares 

,1,997 ···1~s9a-·. f,999 ··-2.ooo 2;ao·f·· ······· i;oo2} ···· ::z;ooa :;;z~(l(l{ ····· 2;oos · 2,oó& 

População Total 
Penetração Potencial 
Mercado Potencial 

Penetração Projetada 
Numero Médio de Assinantes 
Banda B 
Banda A 
Trunking 
PCS/PHS 
Satélite 

Demanda potencial não atendida 
Demanda % potencial não atendida 
Novos contratos 
Banda B 
Banda A 
Trunking 
PCS/PHS 
Satélite 
Desconexões do serviço (Churn) 

Paticipação no mercado 
Banda B 
Banda A 
Trunking 
PCS/PHS 
Satélite 

16,750 
18% 

3,015 

3.0% 
495 

o 
480 

15 
o 
o 

2,520 
84% 

15 
o 
o 

15 
o 
o 

59 

0% 
97% 

3% 
0% 
0% 

100.0% 

16,985 
19% 

3,210 

5.3% 
906 
200 
630 

75 
o 

2,304 
72% 
411 
200 
150 
60 
o 
1 

145 

22% 
70% 

8% 
0% 
0% 

100.0% 

17.222 
20% 

3,418 

11.0% 
1,902 

657 
1,036 

207 
o 
3 

1,515 
44% 
996 
457 
406 
132 

o 
2 

342 

35% 
54% 
11% 

0% 
0% 

100.0% 

17,463 
21% 

3,604 

15.5% 
2,701 

990 
1,286 

394 
23 

8 

903 
25% 
799 
333 
250 
188 

23 
5 

540 

37% 
48% 
15% 

1% 
0% 

100.0% 

17,708 
21% 

3,801 

18.6% 
3,296 
1,245 
1,452 

501 
81 
15 

505 
13% 
594 
256 
166 
107 

58 
7 

659 

38% 
44% 
15% 

2% 
0% 

100.0% 

17,956 
22% 

4,008 

19.8% 
3,559 
1,351 
1,518 

549 
121 

20 

449 
11% 
264 
105 

66 
47 
40 

5 
712 

38% 
43% 
15% 

3% 
1% 

100.0% 

18,171 
23% 

4,178 

20.8% 
3,773 
1,426 
1,569 

568 
182 

28 

405 
10% 
214 

75 
51 
19 
61 

7 
755 

38% 
42% 
15% 

5% 
1% 

100.0% 

101 

18,389 
24% 

4,355 

21.6% 
3,980 
1,498 
1,619 

587 
241 

35 

375 
9% 
207 

73 
50 
19 
59 

7 
796 

38% 
41% 
15% 

6% 
1% 

100.0% 

18,610 
24% 

4,517 

22.6% 
4,199 
1,560 
1,672 

604 
320 

44 

318 
7% 
219 

61 
53 
18 
79 

9 
840 

37% 
40% 
14% 

8% 
1% 

100.0% 

18,833 
25% 

4,686 

23.4% 
4,409 
1,618 
1,722 

621 
395 

52 

277 
6% 
210 

59 
50 
17 
76 

8 
882 

37% 
39% 
14% 

9% 
1% 

100.0% 

· z:oo1 
19,059 

26% 
4,861 

24.2% 
4,607 
1,674 
1,770 

637 
467 

60 

253 
5% 
198 

56 
48 
16 
71 

8 
921 

36% 
38% 
14% 
10% 

1% 
100.0% 
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19,250 
26% 

5,032 

25.0% 
4,815 
1,732 
1,819 

653 
541 

68 

217 
4% 
207 

58 
50 
17 
75 

8 
963 

36% 
38% 
14% 
11% 

1% 
100.0% 

19,442 
27% 

5,209 

25.9% 
5,031 
1,793 
1,871 

671 
619 

77 

178 
3% 
217 

61 
52 
17 
78 

9 
1006 

36% 
37% 
13% 
12% 

2% 
100.0% 

19,637 
27% 

5,393 

26.8% 
5,258 
1,856 
1,926 

689 
701 

86 

135 
3% 
226 

63 
54 
18 
82 

9 
1052 

35% 
37% 
13% 
13% 

2% 
100.0% 

19,833 
28% 

5,583 

27.7% 
5,495 
1,922 
1,983 

708 
786 

96 

89 
2% 
237 
66 
57 
19 
85 

9 
1099 

35% 
36% 
13% 
14% 

2% 
100.0% 

20,032 
29% 

5,780 

28.7% 
5,742 
1,991 
2,Q42 

728 
875 
106 

38 
1% 
247 

69 
59 
20 
89 
10 

1148 

35% 
36% 
13% 
15% 

2% 
100.0% 



PLANILHA#2 
CRESCIMENTO PROJETADO 
Comunicação Móvel Celular- Área 1 • Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

1,997 .. 1,998 .1 .~99 

Taxa de Crescimento da População Total 
Taxa de Crescimento da Penetração 
Taxa de Crescimento do Mercado Potencial 

Taxa de Crescimento do Mercado Projetado 

Paticipação nos novos contratos 
Banda B 
Banda A (Telesp) 
Tnunking 
PCS/PHS 
Satélite 

Taxa de Crescimento do Num. Assinantes 
Banda B 
Banda A 
Trunking 
PCS/PHS 
Satélite 

Desconexões do Serviço (Chum) 

nla 
n/a 
nla 

n/ a 

0.0% 
0.0% 

100.0% 
0.0% 
0.0% 

100.0% 

n/a 
nla 
n/a 
n/a 
nla 

12% 

1.4% 
5.0% 
6.5% 

83.0% 

48.7% 
36.5% 
14.6% 
0.0% 
0.2% 

100.0% 

n/a 
31% 

400% 
n/ a 
n/ a 

16% 

1.4% 
5.0% 
6.5% 

110.0% 

45.8% 
40.7% 
13.2% 
0.0% 
0.2% 

100.0% 

228% 
64% 

176% 
n/a 

203% 

18% 

Valores médios anuais equivalentes em cada período 
Valores não percentuais em milhares 
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1.4% 
4.0% 
5.5% 

42.0% 

41.7% 
31.3% 
23.5% 

2.9% 
0.7% 

100.0% 

51% 
24% 
91% 

n/a 
172% 

20% 

1.4% 
4.0% 
5.5% 

22.0% 

43.0% 
28.0% 
18.0% 
9.8% 
1.2% 

100.0% 

26% 
13% 
27% 

254% 
83% 

20% 

1.4% 
4.0% 
5.5% 

8.0% 

40.0% 
25.0% 
18.0% 
15.0% 
2.0% 

100.0% 

8% 
5% 
9% 

49% 
35% 

20% 

1.2% 
3.0% 
4.2% 

6.0% 

35.0% 
24.0% 

9.0% 
28.5% 

3.5% 
100.0% 

6% 
3% 
4% 

50% 
37% 

20% 

102 

1.2% 
3.0% 
4.2% 

5.5% 

35.0% 
24.0% 

9.0% 
28.5% 

3.5% 
100.0% 

5% 
3% 
3% 

33% 
26% 

20% 

1.2% 
2.5% 
3.7% 

5.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

33% 
25% 

20% 

1.2% 
2.5% 
3.7% 

5.0% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

24% 
19% 

20% 

1.2% 
2.5% 
3.7% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

3% 
3% 
3% 

18% 
15% 

20% 

1.0% 
2.5% 
3.5% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

3% 
3% 
3% 

16% 
14% 

20% 

1.0% 
2.5% 
3.5% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

14% 
13% 

20% 

_.., 

1.0% 
2.5% 
3.5% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

13% 
12% 

20% 

1.0% 
2.5% 
3.5% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

12% 
11% 

20% 

1.0% 
2.5% 
3.5% 

4.5% 

28.0% 
24.0% 

8.0% 
36.0% 

4.0% 
100.0% 

4% 
3% 
3% 

11% 
10% 

20% 



PLANILHA#3 
PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS 
Serviço Móvel Celular - Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

Número Médio de Assinantes 
Banda B 

Novos Contratos 
Banda B 

Investimentos em Centros de Comutação 
Central de Comutação p/ SOK assinales 

Edificação para Centro de Comutação (R$/edif.) 

Equipamentos de Distribuição Sinal 
Estação Rádio Base Completa 

Investimentos em Infra-estrutura operacões 
linfra·estrutura para serviços (R$/ERB) 

Investimento no Pagamento da Concessão 

Preços de Referência 

Valor da Concessão 
Switch para até 50 mil assinantes (R$/SOK) 

Edificação para Centro de Comutação (R$/edif.) 

Outros Sistemas e Equipamentos (R$/ERB) 

Infraestrutura para serviços (R$/ERB) 

Estação Rádio Base Completa (RS/ERB) 

Equipamentos Estação Rádio Base (R$/ERB) 

Infraestrutura para Estação Rádio Base (R$/ERB} 

Equipamentos Gerenc.Transmissão (R$/ERB} 

Correção de Preços (Projeção US$ Comercial) 

Valores médios anuais equivalentes em cada período 
Valores não percentuais em milhares 

J;~si ·;.1;s~~ :7]:~!~ ::;I! ~A~!r~c 2,oor::r~:2;óor ·· ····· · 2:~o;g. 2;oó4 ., Y~;õ:ii~).úír~:;~;~~~~:T; :~~ª~~!~~1-!2;o~!\]ffirniliHAos ''~".2Jóiêi'i~:.. ~iR(• • ~9~2:eíi!:!il;;lít,Ff:: 

200 657 990 1,245 1,351 1,426 1,498 1,560 1,618 1,674 1,732 1,793 1,856 1,922 1,991 

o 200 457 333 256 105 75 73 61 59 56 58 61 63 66 69 

42,800 103,115 85,417 64,260 27,597 27,913 14,654 16,559 16,156 16,964 36,982 18,703 19,638 22,191 43,303 30,074 
4 9 7 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1.30 
1 2 2 1 1 o o 1 o o 1 o o 1 o 0.30 

19,600 88,200 44,100 17,150 7,350 3,920 2,940 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,646 
40 180 90 35 15 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5.40 

140 488 796 1,055 1,196 1,349 1,465 1,590 1,723 1,866 2,078 2,244 2,422 2,612 2,887 2,584 
4 13 20 25 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 34.10 

1,059,000 529,500 529,500 529,500 

2,647,500 

10,500 11,267 11,942 12,659 13,292 13,957 14,654 15,387 16,156 16,964 17,813 18,703 19,638 20,620 21,651 22,734 
800 858 910 964 1,013 1,063 1,117 1,172 1,231 1,293 1,357 1,425 1,496 1,571 1,650 1,732 

35 38 40 42 44 47 49 51 54 57 59 62 65 69 72 76 
35 38 40 42 44 47 49 51 54 57 59 62 65 69 72 76 

490 526 557 591 620 651 684 718 754 792 831 873 916 962 1,010 1,061 
275 295 313 332 348 366 384 403 423 444 467 490 514 540 567 595 
140 150 159 169 177 186 195 205 215 226 238 249 262 275 289 303 
75 80 85 90 95 100 105 110 115 121 127 134 140 147 155 162 

7.3% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 
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PLANILHA#4 
PROJEÇÃO DE RECEITAS DE EXPLORAÇÃO Valores médios anuais equivalentes em cada perfodo 
Serviço Móvel Celular - Area 1 - Gde São Paulo Valores não percentuais em milhares 
Area: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

i2·'.~At!t~t;.,t;;·;·;1•;99íf:~H&'if,]9íf1I. ~;9QQl';•:;:r1.9!5:1[i!:@&}2;iio2'-;F~J:2;i)~}f\,2;ó!l!ti'\:Wl!i~i'Iífs· ':J;]C2;oóij't(iJJ~:~?iqqt: ' . .: •. '~QQ$ti:":I2;õõ'iidli:::T2!i!,1Qt:f;Mst;õj~1J:29j~1im~~Ji!lt.e·~.:rJ·J 

Numero Médio de Assinantes 
Banda B o 200 657 990 1,245 1,351 1,426 1,498 1,560 1,618 1,674 1,732 1,793 1,856 1,922 1,991 

Novos contratos 
Banda B o 200 457 333 256 105 75 73 61 59 56 58 61 63 66 69 

Minutagem Média por Acesso. 
VC-1; Valor de Comunicaçao 1 (R$/min) 126 129 131 134 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 
VC-2• Valor de Comunicação 2 (R$/min.) 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 
VC-3: Valor de Comunicação 3(R$/min.) 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 
DSL-1: Valor de Deslocamento 1(R$/min.) 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
DSL-2: Valor de Deslocamento 2(R$/min.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
AO: Adicional por Chamada (R$/chamada) 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 
TU-M (R$/min.) 

Preços de Serviços 

HAB: Habilitaçao (R$) 230 236.90 241.64 246.47 251.40 253.91 256.45 259.02 261.61 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 
AS; Assinatura (R$/mês) 27 27.81 28.37 28.93 29.51 29.81 30.11 30.41 30.71 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 

VC-1: Valor de Comunicação 1 (R$/min.) 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 
VC-2: Valor de Comunicação 2 (R$/min.) 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
VC-3: Valor de Comunicaçao 3(R$/min.) 0.60 0.62 0.63 0.64 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
DSL-1: Valor de Deslocamento 1 (R$/min.) 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
DSL-2; Valor de Deslocamento 2(R$/min.) 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
AO; Adicional por Chamada (R$/chamada) 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 
TU-M (R$/min.) 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 Oo28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

Alteração de Preços pelo Mercado -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% 
Correção de Tarifas IGP-01 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Alteração Liquida de Preços Nominais 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Incremento de minutagem 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Receita média mensal por assinante 76 79 82 85 88 90 92 94 96 98 100 101 102 104 105 107 

[~~~~~;,~illiiÇ'lt~f.í:lai~.Rl:Eit!::' PJJtt~~ã,11rismf~!2U&!~fCi,1!1~Q7,9,~1!1::Z~A!:1m~ªt!~[)~~1~!)!1!~i:11~~Q:2iJI§12~gt:1§;$"A!ii:l~i®!.i}.7~g;~~4;g:~~~2,;2,lmml 
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PLANILHA#S 
PROJEÇAO DE FLUXOS DE CAIXA LIVRE 
Serviço Móvel Cetular ·Are a 1 .. Gde São Paulo 
Are a: 14.997 km2 I Pop: 16.750 mil 

Valores médios anuais equivalentes em cada perlodo 
Valores nao percentuais em milhares 

L. --·---~-- ---· -·~-·---· ____ 1,9~!. __ . ~=-1 .• ~!!.8 ___ M9ª-- 2,91)~--2.11.91 __ 2,01)2_- 2,0J!L-~2.994~·-· _2,91)~-- 2,008 __ 2,9J!7_.:_),91)8 ___ 2,1J.IJ.IJ._. -- 2,DtD ____ 2.9_1L2912"1T'.~.!!'!I.'i=::::J 

Número Mêdio de Assinantes 
Banda B 200 657 990 1,245 1,351 1.428 1,498 1,560 1,618 1,874 1.732 1,793 1.856 1,922 1,991 
Novos Contratos 
Banda B o 200 457 333 256 105 75 73 61 59 56 58 61 63 66 89 

Receita Total Liquida dos Serviços 758,878 1,969,820 1,992,018 2,079,094 1,773,472 1,798,490 1,912,958 1,990,220 2,096,256 2,178,815 2,284,537 2,398,533 2,514,988 2,840,232 2,772,737 
H Custo dos Serviços Prestados 138,562 455,207 886,419 597,605 623,728 532,041 539,547 573,887 597,066 628,877 653,584 685,381 718,960 754,490 792,089 831,821 
lucro Bruto (136,562) 303,471 1,083,401 1,394,412 1,455,366 1,241,430 1,258,943 1,339,071 1,393,154 1,467,379 1,525,030 1,599,176 1,877,573 1,760,478 1,848,162 1,940,918 
(·) Despesas Operacionais 97,111 326,232 709,135 577,685 540,565 443,388 413,853 439,980 457,751 482,139 501,081 525,444 551,203 578,443 807,253 637,730 
ComerciaUzaçâo do SeMço Móvel 37.934 169.670 393,964 298.603 249,491 195,082 197,834 210,425 218.924 230,588 239.648 251.299 263,619 276,646 290.425 305.001 
Despesas Gerais e Administrativas 54.625 91.041 196,982 159,361 166.328 141.878 107,909 114,777 119,413 125.775 130,717 137.072 143,792 150,698 158.414 166,364 
Depreciação 4,552 45.521 118,189 119,521 124,746 106,408 107,909 114,777 119,413 125,775 130.717 137,072 143,792 150,898 158,414 166.364 
Lucro Operacional Líquido (233,673) (22,760) 374,266 816,727 914,802 798,062 845,290 899,090 935,404 985,240 1,023,949 1,073,733 1,126,371 1,182,035 1,240,909 1,303,187 
H Carga Tributária 116,022 253.185 283,588 247.399 262.040 278,718 289.975 305,425 317,424 332,857 349,175 366,431 384.682 403.988 
Lucro Liquldo (233,673) (22,760) 258,243 563,542 631,213 550,663 583,250 620,372 645,428 679,816 708,525 740,875 777,196 815,604 858,227 899,199 

Total de tnvestlmentos 1,121.540 721,304 659,813 811,965 38.143 33.182 19.060 20.599 20,330 21.280 41,510 23.398 24.510 27.253 48,839 35.304 

flu~ocloCaJ•a Uyr~ (FCF) . . (1,350,881)_(6ji_8,~3)_!283,3~!) __ 7Mª!I __ J!9,1!18 __ m&II9 ___ ~J2.1ºº-. _714&~-·-·-LY,5J.L .. -]84,3,11 __ ,_Jjljj,H!--ª~'550_·_ ~?_8,477 ~-~~9,249 -~~0~ 
- - - - - - - - - - - • - - - . 8,879.692 

'Rõiõmo sobro,c~ÕIIiíYõslí'do:!Rolcf -26.3~ ___ ,).4% __ 1D.3.'\(> ___ ·1_5,~'11.--14.~% ___ t1,zo-'.--· 10.5% __ 10.,D:% __ .,_9.4% ___ 9 .. 0% __ ._8,5% ___ &.2% __ ._7_.~, ___ J:.6% __ .' _l .. 4% ~ 

,Võl<i'ida~J 941,025 12.0% WACC 
Valor de Continuação das Operações :, 1,448,470 
,Valor~ TOTAL das Operoções ___ .___ 2,389,495 

Evolução das Percentuais de Equivalencla 
%de 1998 

Receita Total Liquida dos Serviços 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Custo dos Serviços Prestados 30% 60% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
lucro Bruto 40% 55% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 
Despesas Operacionais 90% 43% 36% 29% 26°.4 25% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
Comercia6zação do Serviço Móvel 20% 25% 20% 15% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 
Despesas Gerais e Administrativas 60% 12% 10% 8% 8% 8% 6% 6% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Oepreciaçao 10% 8% 6% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 6% 6% 6% 6% 
Lucro Operacional Liquido -3% 19% 41% 44% 45% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 
Carga Tributária 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31°.4 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 
Lucro Liquido -2% 13% 28% 30% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 
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PLANILHA# 6 
COMPARATIVO DE OFERTAS E VALORES DAS OPERAÇÕES Valores não percentuais apresentados em R$ milhares 
Proponentes ao Serviço Móvel Celular- Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

Comparativo de Valores das Operações 
BCP TT2 Avante! Telet Tess Brascon GFTT 

Parâmetros 
lndice Rp 2.057 1.135 0.945 0.945 0.785 0.663 0.356 
Cesta Tp 82.420 62.620 59.740 65.420 72.250 71.210 63.330 
Concessão 2,647,500 1,632,000 1,428,370 1,545,500 1,326,944 1,200,057 856,000 
HAB 230 72 45 158 200 150 165 
ASS 27 22 5 19 23 24 18 
VC1 0.30 0.22 0.25 0.26 0.25 0.52 0.27 
VC2 0.50 0.46 0.56 0.33 0.44 0.59 0.29 
VC3 0.60 0.52 0.63 0.65 0.59 0.50 0.33 
DSL1 0.29 0.23 0.27 0.19 0.25 0.26 0.15 
DSL2 0.29 0.26 0.31 0.32 0.33 0.30 0.17 
AO 0.20 0.44 0.01 0.19 0.55 0.50 0.28 
TUM 0.24 0.17 0.20 0.17 0.17 0.19 0.23 
WACC 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
Minutagem 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Preços -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

Valores das Operações 
Entity (TOTAL) 2,389,495 1,800,053 1,264,738 2,219,276 2,823,026 4,827,384 2,667,525 
Explícito 941,025 701,209 354,835 1,056,743 1,549,953 2,890,290 1,538,320 
Continuidade 1,448,470 1,098,844 909,903 1,162,533 1,273,073 1,937,093 1,129,206 

Taxas Internas de Retorno {Zeram os Valores das Operações} 
TotaiiRRr 20.7% 21.1% 19.1% 23.9% 28.5% 37.6% 32.3% 
Explícito IRRE 18.1% 18.4% 15.7% 21.9% 27.1% 36.9% 31.2% 

Composição Percentual dos Valores das Operações 
Entity (TOTAL) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Explícito 39% 39% 28% 48% 55% 60% 58% 
Continuidade 61% 61% 72% 52% 45% 40% 42% 
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PLANILHA#7 
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE -TARIFAS 
Serviço Móvel Celular -Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

WACC 
WACC 12%aa 

IResult Cells 

Concessã Minutagem Preços V~lorO'per:> ;';Valol'~xpliç, > 
Avante I Minutagem 2%aa Preços O%aa 2,278,534 866,600 

Preços -3% aa 1,264,738 354,835 
Preços -5% aa 751,422 77,509 

BCP Minutagem 2%aa Preços O%aa 4,060,358 1,812,708 
Preços -3% aa 2,389,495 941,025 
Preços -5% aa 1,538,103 465,303 

Brascon Minutagem 2%aa Preços O%aa 7,011,854 4,005,988 
Preços -3% aa 4,827,384 2,890,290 
Preços -5% aa 3,719,073 2,284,377 

GFTT Minutagem 2%aa Preços O%aa 3,963,415 2,211,180 
Preços -3% aa 2,667,525 1,538,320 
Pr~os -5% aa 2,007,759 1,171,421 

Telet Minutagem 2%aa Preços O%aa 3,551,430 1,747,480 
Preços -3% aa 2,219,276 1,056,743 
Preços -5% aa 1,541,302 680,280 

Tess Minutagem 2%aa Preços O%aa 4,290,374 2,314,894 
Preços -3% aa 2,823,026 1,549,953 
Preços -5% aa 2,075,430 1,132,537 

TT2 Minutagem 2%aa Preços O%aa 3,043,120 1,337,999 
Preços -3% aa 1,800,053 701,209 
Preços -5% aa 1,169,302 355,450 

107 

I 

'Vatoreontin, ,,, 
1,411,934 

909,903 
673,914 

2,247,650 
1,448,470 
1,072,800 
3,005,867 
1,937,093 
1,434,695 
1,752,235 
1,129,206 

836,339 
1,803,950 
1,162,533 

861,022 
1,975,480 
1,273,073 

942,893 
1,705,121 
1,098,844 

813,852 



PLANILHA# 8 
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE- MINUTAGEM 
Serviço Móvel Celular - Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

WACC I Preços 
WACC 12%aa 
Preços -3% aa 

Concessão Minutagem ValorOper ValorExplic 
Avante I Minutagem 2%aa 1,264,738 354,835 

Minutagem -2%aa 448,840 (90,378) 
Minutagem -5% 30,906 (340,287) 

BCP Minutagem 2%aa 2,389,495 941,025 
Minutagem -2%aa 1,449,372 428,026 
Minutagem -5% 967,805 140,067 

Brascon Minutagem 2%aa 4,827,384 2,890,290 
Minutagem -2%aa 3,319,620 2,067,546 
Minutagem -5% 2,547,287 1,605,719 

GFTT Minutagem 2%aa 2,667,525 1,538,320 
Minutagem -2%aa 1,877,699 1,107,333 
Minutagem -5% 1,473,120 865,410 

Telet Minutagem 2%aa 2,219,276 1,056,743 
Minutagem -2%aa 1,414,305 617,493 
Minutagem -5% 1,001,968 370,931 

Tess Minutagem 2%aa 2,823,026 1,549,953 
Minutagem -2%aa 1,985,273 1,092,815 
Minutagem -5% 1,556,145 836,212 

TT2 Minutagem 2%aa 1,800,053 701,209 
Minutagem -2%aa 1,052,019 293,027 
Minutagem -5% 668,847 63,905 
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I Result Cells 

ValorContin 
909,903 
539,218 
371,193 

1,448,470 
1,021,346 

827,738 
1,937,093 
1,252,074 

941,568 
1,129,206 

770,366 
607,710 

1,162,533 
796,812 
631,038 

1,273,073 
892,459 
719,933 

1,098,844 
758,991 
604,942 



PLANILHA#9 
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE- CUSTO MÉDIO DE CAPITAL 
Serviço Móvel Celular- Área 1 - Gde São Paulo 
Área: 14.997 km2/ Pop: 16.750 mil 

Preços IMinutagem 
Preços -3% aa 
Minutagem 2%aa. · · 

I Result Cells 

Concessão; WACC VâiQrOper ;: ·· ·':+.Válbre:xplic.. .. l. vãt&rebntin · ...... 
Avante! WACC 12%aa 1,264,738 354,835 909,903 

WACC 15%aa 533,505 56,627 476,879 
WACC 18%aa 107,630 (155,567) 263,196 

BCP WACC 12%aa 2,389,495 941,025 1,448,470 
WACC 15%aa 1,158,059 398,918 759,141 
WACC 18%aa 425,002 6,021 418,981 

Brascon WACC 12%aa 4,827,384 2,890,290 1,937,093 
WACC 15%aa 3,120,412 2, 105,184 1,015,228 
WACC 18%aa 2,083,194 1,522,875 560,319 

GFTT WACC 12%aa 2,667,525 1,538,320 1 '129,206 
WACC 15%aa 1,673,918 1,082,103 591,815 
WACC 18%aa 1,070,580 743,949 326,632 

Telet WACC 12%aa 2,219,276 1,056,743 1 '162,533 
WACC 15%aa 1,224,672 615,390 609,282 
WACC 18%aa 629,318 293,046 336,272 

Tess WACC 12%aa 2,823,026 1,549,953 1,273,073 
WACC 15%aa 1,705,997 1,038,782 667,216 
WACC 18%aa 1,029,620 661,373 368,246 

TT2 WACC 12%aa 1,800,053 701,209 1,098,844 
WACC 15%aa 887,218 311,315 575,903 
WACC 18%aa 348,310 30,461 317,849 
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