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Que futuro
para a Europa?
A Europa tem que saber reposicionarse para voltar a ganhar protagonismo
e ser um player mundial das TIC.
Num mercado em reconfiguração,
onde quem ganha são os OTT’s e os
fabricantes de dispositivos da Ásia e
Estados Unidos, impõem-se novas
estratégias e abordagens. Reinventar
os negócios e apostar em parcerias
no ecossistema são caminhos. Os
players nacionais estão atentos às
mudanças, antecipando um futuro com
muitos desafios mas também muitas
oportunidades.

3

Rogério Carapuça, Presidente da APDC

e Media mais
do que duplicou o seu valor nos últimos onze
anos, crescendo 114%. Uma evolução que mostra bem o dinamismo deste mercado. Mas também uma grande migração de valor não apenas
entre os vários negócios como entre regiões. Nos
operadores de telecomunicações, se a valorização
global foi de 50%, os players europeus destruíram
valor, em consequência da grande fragmentação
e da forte regulação, que levou à redução dos investimentos, enquanto nos Estados Unidos os
operadores dobraram a sua capitalização. Já os
vendedores de telecomunicações cresceram apenas 8%, com quebras na Europa e EUA e ganhos
na Ásia. Mas os vencedores são claramente as
empresas de internet, que capturaram uma parte significativa do mercado, assim como os venO setor de telecomunicações

dedores de terminais, onde dominam os players
asiáticos.
Os dados são do estudo “Value Migration in the
Telecom and Media Sector in Europe: an European Tragedy?”, realizado pelo grupo Altran,
tendo por base a evolução do valor de mercado
de 41 companhias – os grandes players nos vários segmentos - desde abril de 2004 a novembro
de 2014 e a comparação entre as várias regiões.
Este trabalho foi apresentado por Luís Abad, Vice-presidente de Indústria, Telecom e Media da
Altran, keynote speaker do Executive Breakfast
APDC sobre “Migração de Valor na Indústria de
Telecom na Europa”, que decorreu a 17 de março.
Tendo em conta os dados, Luís Abad defende que
existe hoje uma nova realidade no setor, depois
de uma total reconfiguração operada na última

EXECUTIVE BREAKFAST

Luis Abad

VP Indústria, Telecom e Media, Altran

“A realidade é que na Europa temos que fazer alguma coisa.
Temos claramente que ser mais flexíveis, consolidar e mudar a
regulação europeia, porque o investimento está a cair”
“Os OTT’s estão a crescer depressa e são muito disruptivos.
Estão a competir com os players tradicionais nos seus negócios.
Estão a ir para todo o lado”
“Este novo mercado traz-nos centenas de novas oportunidades
impressionantes. Mas temos que mudar drasticamente o nosso
mindset e a forma como colaboramos entre nós”
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CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO POR SEGMENTO

“Grande migração de valor dos
operadores e vendedores de
telecomunicações
para os vendedores de terminais
e empresas de Internet”
“Os operadores e vendedores
de telecomunicações reduziram a sua
quota de valor de mercado em mais
de 18%, passando de 48,4% em 2004
para 30,1% em 2014”

Fonte: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)
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década. Este novo cenário traz consigo muitos
desafios, mas também muitas oportunidades que
exigem uma nova abordagem de mercado, especialmente dos protagonistas europeus, que estão
a ficar para trás em todas as áreas.
O estudo mostra claramente que quem está a
beneficiar do forte crescimento das TIC são os
vendedores de terminais, cujos ganhos ultrapassaram os 700%, assim como as empresas de
Internet, que cresceram mais de 400%. Entre os
primeiros, a norte-americana Apple surge como
a líder, seguida das congéneres asiáticas, com destaque para a sul-coreana Samsung. Todas estão a
beneficiar da forte procura de dispositivos móveis: smartphones e tablets. A Europa é a exceção,
já que não tem players de relevo nesta área. No
que respeita às empresas de internet, os OTT’s
estão a capturar grande parte do valor do mer-

cado, sendo “algo que temos que enfrentar e endereçar nos próximos anos”, diz Luís Abad. Este é
um negócio liderado pelas gigantes dos Estados
Unidos. Só a Google vale 44% do valor agregado
de todos os players analisados no estudo.
Perante uma nova estrutura de mercado, colocam-se para o orador “importantes desafios”.
O primeiro é de “pensar e atuar diferente”, especialmente no caso europeu. “A realidade é
que na Europa temos que fazer alguma coisa.
Temos claramente que ser mais flexíveis e de
consolidar. É absolutamente necessário”, considera, explicando que, apesar da “longa lista
de casamentos de operadores”, são necessárias
mais fusões e aquisições. Assim como uma alteração da regulação, que continua muito assimétrica - impõe demasiadas restrições aos
operadores tradicionais e quase nenhumas aos
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António Reis Silva

Director Products Management, Vodafone

“É difícil construir uma diferenciação pela qual o cliente esteja
disposto a pagar. Mas acreditamos que é possível fazer mais e
continuamos a investir, seja nas empresas seja nos particulares.
Temos que conseguir manter preços competitivos”
“Se os operadores tiverem uma regulação mais pesada, e isso é
mais verdadeiro na Europa que que em qualquer outra geografia,
haverá sempre mais constrangimentos de investimento. Há que
garantir um tratamento igual ao dos OTT’s”
“Viveremos grandes desafios nos próximos anos. Um mundo
mais conectado, com exemplos surpreendentes e impensáveis.
Muita coisa vai acontecer. Todas as cadeias de valor estão a ser
desafiadas. Mas o valor que vamos acrescentar coletivamente é
muito grande”
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OTT’s - o que está a travar os investimentos.
Não tendo dúvidas de que a pressão direta da
regulação tem impacto sobre o Capex, o orador
defende que há que proceder ao seu ajustamento a uma nova realidade de mercado. Este é um
fator-chave para o futuro da Europa. É que os
OTT’s “estão a crescer muito depressa e são muito disruptivos, estando já a competir com os players tradicionais nos seus negócios”. “É algo que
temos que considerar, até porque temos muito
poucos exemplos de empresas OTT’s na Europa.
A Spotify é quase a única”, alerta.
Perante este diagnóstico, não tendo dúvidas de
que “este novo mercado traz centenas de novas
e impressionantes oportunidades”, Luís Abad defende ser fundamental “mudar drasticamente o
nosso mindset e a forma como colaboramos en-

tre nós. Se não dermos passos em frente nas parcerias, vamos sofrer”.
ESTRATÉGIAS DIVERSIFICADAS
Seja através de parcerias ou de cooperação, a
aproximação entre os players do ecossistema
das TIC é vista como fundamental e condição
essencial para fornecer ao mercado as soluções
mais completas, eficientes e time-to-market. Esta
posição reuniu o consenso de todos os participantes no painel de debate que se seguiu à apresentação do estudo, moderado por Bruno Casadinho, Head of Telecom, Media and Transports
da Altran Portugal. Foi também consensual que é
necessária uma revisão urgente da regulação das
telecomunicações europeias, que onera particularmente os operadores, incluindo os portugue-

No painel de debate, moderado por Bruno Casadinho, da Altran Portugal, estiveram
presentes responsáveis de operadores e fornecedores de comunicações
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João Sousa

Chief Sales Officer/B2B, PT Portugal

“Temos a noção que tamanho importa no contexto do operador.
Portanto, o mercado vai consolidar para ter economias de escala
e passagem de conhecimento. Neste contexto, estar presente na
Europa e nos EUA é um fator importante”
“Portugal sempre foi um best case na Europa e no mundo na
forma como desenvolve tecnologia e como vai para o mercado.
Somos pequeninos em dimensão, mas muito grandes em
capacidade de inovar e em tecnologia”
“A democratização das soluções convergentes gerou uma guerra
de preços. Para os operadores é um problema porque este é um
setor de Capex muito intensivo. Precisamos de dinheiro para
continuar a investir e estar na vanguarda da inovação”
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A revisão das regras europeias para as telecomunicações foi considerada prioritária pelos responsáveis
da Vodafone e da PT, porque estão a prejudicar os operadores, incluindo os nacionais

ses. Mas, apesar de todos os entraves, todos vêm
o futuro com otimismo e expetativa.
António Reis Silva, Director de Products Management da Vodafone, começou por admitir a forte assimetria na regulação entre os EUA e Europa. “Não há dúvida nenhuma que a regulação na
Europa pode ter condicionado o investimento” e
de que há “uma migração de valor dos operadores para outro tipo de players”. No caso da Vodafone, e para responder às mudanças, optou-se
por desinvestir nos Estados Unidos, com a venda
da posição minoritária na Verizon, e concentrar
a operação nos mercados europeus, com a aposta
na convergência. A venda libertou recursos para
lançar o Programa Spring e avançar com investimentos avultados. Portugal também foi contemplado, no âmbito da estratégia de convergência,

com a aposta na fibra e no reforço do móvel. Está
a ser construída “uma rede para cidadãos e empresas com grandes larguras de banda e grande
escalabilidade” e a ser criado um “ecossistema
que permitirá adicionar valor. A caminho virão
outros investimentos”, antecipa.
Já o grupo Altice, que hoje integra a PT Portugal, está a fazer o caminho inverso e a alargar ao mercado norte-americano, para além
do europeu. João Sousa, Chief Sales Officer/
B2B da PT, salienta que o estudo da Altran
“mostra que há muito dinheiro em jogo, que
tem que ser distribuído por outros players do
mercado. Temos a noção que tamanho importa, no contexto do operador. Portanto, o
mercado vai consolidar, para ter economias
de escala e passagem de conhecimento”.
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Joaquim Santos

Head of IP& Transport Region Mediterranean, Ericsson

“As parcerias são uma aposta nos operadores e nos fornecedores,
para criar um novo valor. Como fornecedor, tentamos sempre
trazer as melhores soluções que permitam aos operadores
diferenciarem-se”
“Os fornecedores têm que se adaptar ao que o utilizador final
quer e aos modelos de negócio que se preveem que sejam os
ideais para pôr um conjunto de serviços no mercado. Tem que
haver cooperação entre todos os players para trazer soluções
diferentes e adaptadas”
“O 5G será um novo paradigma que permitirá a massificação
dos dispositivos e um conjunto totalmente diferente de serviços”
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Neste contexto, considera que “estar presente nos
dois continentes é importante. A entrada nos
EUA tem a ver com uma ambição do grupo Altice em ser um player ativo no mercado das telcos.
E o mercado é bastante apetecível”. Acrescem
ainda os ganhos de sinergias, que beneficiam
também a operação nacional, assim como a necessidade de ter parcerias estratégicas.
CRIAR MAIS VALOR NO ECOSSISTEMA
Também Joaquim Santos, Head of IP& Transport Region Mediterranean da Ericsson, defende
que “as parcerias são uma aposta nos operadores
e fornecedores. Para criar um novo valor”. Foi

esse o objetivo do acordo que a fabricante sueca fez com a norte-americana Cisco em novembro último. “A Ericsson é conhecida por ser líder
no mercado móvel e a Cisco no mercado de IP.
Tentámos criar valor acrescentado”, explica, assegurando que já existem vários projetos em conjunto. Incluindo em Portugal, onde apesar de se
estar numa fase inicial, há “vontade genuína de
nos sentarmos e de fazer as coisas acontecer”.
Comentando os resultados do estudo da Altran
e comparando-os com estudos realizados pela
Ericsson, Joaquim Santos considera que o quadro regulatório europeu teve o impacto positivo
de beneficiar o cliente. Mas “poderá ter hipoteca-

EVOLUÇÃO DO VALOR DOS OPERADORES DE TELECOMUNICAÇÕES

50%

Fonte: Altran Business
Consulting (2015); Worldscope
(2015)
CAPITALIZAÇÃO
DOS OPERADORES

1

“O valor do segmento dos
operadores de telecomunicações
cresceu 50%
nos últimos 11 anos”

DE TELECOMUNICAÇÕES POR REGIÃO

- TEM REPORT -

“São os operadores americanos
que lideram o crescimento, tendo
registado uma duplicação da sua
capitalização. Já os seus
congéneres europeus
destruiram valor”

Fonte: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)
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Sofia Tenreiro
Diretora Geral, Cisco

“A revolução digital é uma realidade. Todas as empresas hoje são
digitais, independentemente do setor. A tecnologia não é apenas
um meio para sermos mais modernos, mas para promover
a produtividade, eficiência e empregabilidade. Vemos essa
evolução em Portugal. Não há empresas que não queiram ser
digitais”
“Olhamos com ceticismo para aquisições de empresas de
tamanho similar ao nosso, porque acreditamos que os custos
e as dificuldades que existem na integração e aculturação são
enormes. Perdemos muita agilidade nesse processo. Optamos
por fazer parcerias, cada vez mais estratégicas, com grandes
empresas que antes encarávamos como concorrentes. Precisamos
de repensar toda a nossa atuação no mercado e há áreas de
cooperação”
“Estamos numa fase altamente entusiasmante e desafiante. A
evolução é tão rápida que não a conseguimos antecipar. Os
clientes e consumidores desafiam-nos constantemente. Mas há
um grande mérito do ecossistema, que está constantemente a
surpreender os clientes finais”
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do o investimento nos operadores e impedido a
aposta na inovação que permitirá novos tipos de
consumo”.
Centrando-se no tema da inovação, Sofia Tenreiro, Diretora Geral da Cisco, garantiu que
esta é cada vez mais uma realidade, incluindo
em Portugal, que está a acelerar com o digital. O B2B, onde a Cisco está presente, é “claramente uma área de enorme inovação, com a
revolução digital que está a acontecer. Todas
as empresas são hoje digitais, independentemente do setor”, pelo que “a tecnologia não é
apenas um meio para sermos mais modernos,
mas para promover a produtividade, eficiência
e empregabilidade. Claramente todas as empresas têm que ser digitais e é com muita satisfação que se vê essa evolução em Portugal”.

Porque a Cisco acredita no ecossistema e sua
inovação, está no seu DNA trabalhar com parceiros na sua abordagem ao mercado. Mas aposta
também nas aquisições, onde o grupo tem sido
bastante ativo, embora de uma forma distinta de
alguns dos concorrentes: compra apenas projetos mais pequenos. “Temos muito ceticismo em
aquisições de empresas de tamanho similar, porque acreditamos que os custos e as dificuldades
da integração e aculturação são enormes. Perdemos muita agilidade nesse processo”, explica a
gestora.
Por isso, entre iguais, a estratégia tem assentado nas parcerias cada vez mais estratégicas com
grandes empresas, até agora concorrentes. “Precisamos de repensar a nossa atuação no mercado. Há áreas de cooperação. Acreditamos que ao

As parcerias entre gigantes é uma das estratégias que está a ser adotada para responder
aos novos desafios do mercado. O acordo entre a Cisco e Ericsson é um exemplo
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“O valor dos vendedores
“O valor dos vendedores
de telecomunicações
de telecomunicações
cresceu apenas
cresceu apenas
8,22% em 10 anos”
8,22% em 10 anos”
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“Liderados pelos grupos de Silicon
“Liderados pelos grupos de Silicon

Valley e pelos asiáticos, todos os
Valley e pelos asiáticos, todos os
demais vendedores de comunicações
demais vendedores de comunicações
(tanto da América como da Europa)
(tanto da América como da Europa)
mostram uma tendência negative no
mostram uma tendência negative no
seu valor de mercado”
seu valor de mercado”
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798,9%
798,9%

“Este segmento mostra uma clara
“Este segmento mostra uma clara
liderança nas taxas de crescimento.
liderança nas taxas de crescimento.
Nenhuma das empresas é europeia.
Nenhuma das empresas é europeia.
O reforço é particularmente alto
O reforço é particularmente alto
nos últimos 4 anos, com a adesão
nos últimos 4 anos, com a adesão
aos smartphones e tablets”
aos smartphones e tablets”
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“Todos os players deste
“segmento
Todos os pl
ayers deste
criaram
valor

segmento
criaram
valor
nos últimos
dez anos.
nos
últimos
dez
anos.
A Apple liderou claramente
A Apple liderou claramente
o crescimento”
o crescimento”

Fonte: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)
Fonte: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)
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chegarmos aos integradores e operadores de telecomunicações com um ecossistema mais forte,
vamos também facilitar o trabalho desta camada
de parceiros no go to market. Os parceiros deixam de ser apenas revendedores para serem consórcios de inovação”, garante Sofia Tenreiro. Para
quem “ter agilidade é cada vez mais importante
para endereçar o mercado. Não estamos numa
guerra uns contra os outros. O cliente final vai
valorizar isso. As parcerias estão no nosso DNA
e vamos continuar”.
DIFERENCIAÇÃO E GUERRA DE PREÇOS
O cenário de parcerias está completamente afastado no caso dos operadores de telecomunicações nacionais, que travam uma guerra entre si
nos preços das ofertas e adotam estratégias para
se tentarem diferenciar. Fidelizar e potenciar
experiências que os clientes estejam dispostos a
pagar é o caminho, mas isso nem sempre se consegue, como admite António Reis. “A Vodafone
trabalhou durante anos num modelo de diferenciação e, em alguns momentos, foi vista como
um operador inoperacional e caro. Esse valor
não foi traduzido em quota de mercado. É difícil
construir uma diferenciação pela qual o cliente
esteja disposto a pagar”, admite.
Acresce que Portugal se antecipou a outros países nas ofertas convergentes, o que levou à inevitável descida dos preços. “Não temos problemas
com as taxas de penetração, mas com o que as
pessoas pagam pelos serviços”, diz o responsável
da Vodafone, deixando claro que “a convergência e a descida de preços obrigou a Vodafone a
responder. É uma guerra que depende de posicionamentos. Não temos veleidades em arriscar
uma estratégia com preços mais caros. Temos
que conseguir ser competitivos”.

Na PT, a aposta em conteúdos diferenciadores
faz parte “do ecossistema de investimento para
ter as melhores soluções para o mercado”, defende João Sousa. “Tendo em conta que estamos
numa guerra de preços muito agressiva, tentamos diferenciar-nos por outros argumentos. Não
paramos de investir nessa diferenciação. Os conteúdos são uma das áreas”, especialmente os desportivos, diz, defendendo que só assim os operadores terão maior capacidade de investimento e
estar na vanguarda da inovação.
Neste contexto, a PT “investiu em conteúdos
porque acha que traz valor para o seu produto
e à solução que disponibiliza aos seus clientes”.
Acresce que “o facto de haver uma grande agressividade de concorrência obriga a uma constante
inovação. Na guerra da convergência, sabemos
que o mercado iria para a convergência e flat fees.
A democratização da solução gerou uma guerra
de preços”, acrescenta.
Do lado dos fornecedores, o objetivo é “trazer
as melhores soluções que permitam aos operadores diferenciarem-se”. No caso da Ericsson,
isso passou por diversificar e alargar atividades.
Já a Cisco aposta na digitalização e em todas as
áreas associadas, como a internet das coisas e a
internet of everything, os dados, a cibersegurança
ou as smart cities. “As empresas perceberam os
benefícios do digital e que uma das formas mais
rápidas de se diferenciarem é o investimento na
digitalização”, garante Sofia Tenreiro.
OTT’S: CONCORRENTES OU PARCEIROS?
Para além da guerra entre si, os operadores de comunicações enfrentam a concorrência crescente
dos OTT’s, que estão a capturar valor. Especialmente tendo em conta que podem fornecer um
serviço end-to-end, que tem muito valor para os
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VALOR DAS EMPRESAS DE INTERNET (OTT’s)

427,3%

CAPITALIZAÇÃO
DAS
Fonte: Altran Business Consulting (2015);
Worldscope (2015)
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“O segmento das empresas de
Internet evidencia um relevante
crescimento, sendo o segundo maior
dos setores analisados”

EMPRESAS DE INTERNET (OTT’S)

- TEM REPORT -

“Este segmento é claramente
liderado pelas companhias dos
Estados Unidos, onde se destaca a
Google,
com 44% do valor total de todos
os players analisados”

Fonte: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)
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clientes, tanto residenciais como pessoais e empresariais, diz o responsável da Vodafone. Este é
um desafio para toda a indústria e obriga, na sua
perspetiva, ao estabelecimento de parcerias ou
alianças para conseguir levar os mesmos serviços
end-to-end aos clientes.
Também para a PT Portugal este terá que ser o
caminho. “Está claro e é o resumo que sai daqui: não dá para estar sozinho neste mercado”,
adianta João Sousa. As parcerias terão que ser
feitas com os próprios OTT’s ou, em alternativa,
os operadores terão que desenvolver serviços
similares. “O que tentamos fazer é, em alguns
casos, desenvolver plataformas nossas. Permitenos testar o mercado, perceber que se queremos
estar ou não e que valor é que isso acrescenta
ao cliente” adianta, deixando claro que “sabemos que todo este ambiente OTT é muito granular. Todos têm estratégias diferentes e nós temos que nos saber adaptar a este novo tipo de
players, que têm um contexto de solução fácil e
gratuita para o cliente”.
Sendo impossível ter “uma estratégia global para
os OTT’s, o caminho é “perceber neste ecossistema, em que todos temos que trabalhar em conjunto, como é que conseguimos ganhar dinheiro
e trazer a melhor solução para os clientes”. Até
porque “esquecemos sempre que é o mercado
que tem muita força. Muitas das soluções vêm
de necessidades do mercado. Temos que saber
antecipar os movimentos e responder da melhor
forma”, acrescenta o responsável da PT.
A perspetiva do responsável da Ericsson vai ainda mais longe: “os OTT’s entram pela rede dos
operadores, consumem recursos e tiram valor.
Mas há casos em que não é bem assim, porque
o utilizador final dá um grande valor à experiência da rede, pelo que aqui poderá trabalhar-se em
conjunto”.

Perante a realidade de mercado e os desafios e
oportunidades que se perspetivam, todos estão,
no entanto, otimistas em relação ao futuro. “Nesta revolução da digitalização, estamos na fase das
sinergias. E muita coisa vai acontecer”, antecipa
António Reis. Para quem “aquilo que se segue
é verdadeiramente entusiasmante. Viveremos
grandes desafios nos próximos anos. Um mundo
mais conectado, com exemplos surpreendentes e
impensáveis. Todas as cadeias de valor estão a ser
desafiadas, mas o valor que vamos acrescentar
coletivamente é muito grande”.
João Sousa não tem dúvidas de que “temos que
olhar para o futuro e não dá para estar sozinho.
Temos que trabalhar todos juntos - fornecedores,
fabricantes e operadores - e perceber os movimentos que se antecipam no mercado. Já não dá
para ter uma oferta puramente telco. Temos que
ir buscar os parceiros adequados para trazer as
novas ofertas”.
Na perspetiva de Joaquim Santos, os “fornecedores de equipamento têm que se adaptar ao
que o utilizador final quer e aos modelos de negócio que se preveem. Com cooperação entre
todos os players para trazer soluções diferentes
e adaptadas”. E aqui, o “5G será um novo paradigma que permitirá a massificação dos dispositivos e de um conjunto totalmente diferente de
serviços”.
É que “estamos numa fase altamente entusiasmante e desafiante. E a evolução é tão rápida
que não a conseguimos antecipar”, acrescenta Sofia Tenreiro. Se os clientes e consumidores desafiam o setor, há claramente do lado do
ecossistema TIC o grande mérito de “estar constantemente a surpreender os clientes finais. Há
muitas empresas que se conseguiram reinventar. Mas a inovação tem que ser cada vez mais
acelerada e criativa”.•
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