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7.3 O processo de tomada de decisão nas empresas de telecomunicações 

 

Este texto retrata, com fidedignidade, a entrevista feita com o Eng. Yon Moreira da 

Silva, no dia 12 de setembro de 2005. Ele dá uma visão sobre o que entende como processo 

decisório e de como estão as tomadas de decisão nas empresas de telecomunicações. 

 

7.3.1 Introdução 

 

O processo de decisão empresarial é fruto de uma conexão utópica entre dois 

universos paralelos: o mundo cartesiano, regido por modelos organizacionais, informação, 

ferramentas e metodologia; e a psique humana, regida por desejos, poder, reconhecimento e 

realização e outros não tanto nobres – vingança, inveja, opressão, etc. 

Deixaremos de lado organizações religiosas, militares, de Estado ou ONGs, 

independente de sua proximidade com o tema aqui tratado, pois, se temos em comum os 

fatores aqui descritos, adicionais específicos pesam sobremaneira, tornando a intersecção 

mais dispersa.  

Vamos nos focar no universo cartesiano – mostrando que, na verdade, ele está em 

crise – e na interrelacão de seus fatores. 

O processo interno possui relação biunívoca com o mundo externo – clientes, 

fornecedores, concorrentes e legislação em geral – e esta auto-estrada de comunicação é tão 

ou mais importante que o próprio domínio destes quatro pilares destacados. 

Um novo protagonista apareceu como um convidado de última hora nesta festa: o 

ponteiro do relógio e seu movimento inexorável em direção aos milésimos de segundo, com 

os quais são medidos os melhores esportistas e a eficiência de processamento de um sistema 

de apoio à decisão no mercado financeiro. Isso faz com que qualidades, como pilotar em alta 
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velocidade, navegar na incerteza ou deixar-se levar pela intuição, se acrescentem aos quatro 

pilares, que devem suportar e ser resilientes para não se romperem. 

A lógica pode ser encarada como “o” amálgama destes componentes imiscíveis acima 

listados, apoiando-os em modelos cartesianos, antes absolutistas, num mundo de verdades 

transitórias.     

Este relato não atende a propósitos de julgamento, focando somente em aspectos 

factuais, deixando a critério do leitor o juízo de valor. 

O processo de decisão empresarial é fruto de uma série de fatores inter-relacionados 

que convivem, amadurecem e se auto-desenvolvem  ao longo da humanidade. 

Desde os artesãos, primeiras organizações empresariais, o modelo organizacional era 

quase de escravidão; a informação e as ferramentas eram tão importantes que qualquer deslize 

constituía caso de morte (sopradores de cristais eram mortos se tentassem sair da ilha) e a 

metodologia era imutável por séculos (algumas perduram até hoje). 

A decisão, neste caso, já era ligada à criatividade (um furo a mais no sapato, um 

gargalo mais longo da garrafa), à escolha do aprendiz e ao preço de venda do bem ou serviço. 

 

7.3.2 O panorama 

 

Este estudo de caso aborda o processo típico de decisão das maiores empresas de 

telecomunicações do país, oriundas da privatização do Sistema Telebrás. 

O processo de decisão é apoiado em quatro pilares: 

- delegação de autoridade, 

- governança corporativa, 

- ferramentas de apoio à decisão e 

- experiência adquirida. 
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Os pesos destes fatores variam de acordo com o nível hierárquico, a novação do tema 

a ser avaliado e o volume de recursos empresariais empenhados. 

Para extrair o maior beneficio deste estudo, vamos nos focar em situações reais que 

exijam o máximo deste processo, uma vez que questões triviais não desafiam por si os rumos 

da empresa. 

Independente do ramo de atuação, empresas visam lucro através do atendimento às 

necessidades dos seus clientes, sem juízo de valor sobre a utilidade, prática ou fútil, destas 

necessidades, nem sobre sua existência intrínseca ou sobre sua criação fantasiosa. 

Essas necessidades são supridas através do conceito expandido de produtos, que 

congrega não só o bem ou serviço em si, mas toda a gama de disciplinas durante toda a vida 

de relacionamento entre a empresa e seu cliente. 

 

7.3.3 O caso 

 

No caso aqui apresentado, o cliente pode ser residencial ou empresas de todas as 

magnitudes, públicas ou privadas, e o produto oferecido são serviços de telecomunicações. 

Particularmente, o caso descrito é a maior encruzilhada em que todas as grandes 

operadoras do mundo se encontram, cujo resultado final será a sobrevivência ou não do 

modelo existente, que movimenta no Brasil cerca de R$100 bilhões ao ano, e no mundo cerca 

de R$10 trilhões. 

O tráfego tradicional, chamado de “serviço telefônico fixo comutado”, tal como criado 

por Graham Bell, sofre, depois de mais de cem anos de monopólio, uma sangria inexorável 

por outros serviços, tais como internet, móvel, vídeo conferência, mensagens instantâneas, 

serviços de tele-mensagem, dentre outros. 
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O tráfego total em minutos de serviços locais e de longa distância, tanto em 

comunicações fixa-fixa (F2F), fixa-móvel (F2M), móvel-fixa (M2F) e móvel-móvel (M2M) é 

da ordem de um trilhão de minutos por ano. 

A partição estimada do tráfego entre as diversas modalidades pode ser observada na 

Figura 7.4, em minutos por ano, para 2005: 

F2F
F2M
M2F
M2M

Figura 7.4 – Distribuição do tráfico de telecomunicações entre as diferentes modalidades. 

Nesta perspectiva, cerca de 90% de todo tráfego é originado ou destinado a um 

terminal fixo, o que poderia inferir que não existe risco material nessa migração de tráfego. 

No quesito partição de receita, o efeito real pode ser observado na Figura 7.5. 

Operadoras
Fixas
Operadoras
Móveis
Internet / IP

Figura 7.5 – Distribuição de receitas em telecomunicações entre as diferentes modalidades. 

Em menos de dez anos, mais de um terço de toda a receita do sistema migrou para as 

empresas móveis e de internet. Nos próximos dez anos, em valores cumulativos, as 

operadoras fixas perderão entre R$ 500 bilhões a R$1 trilhão de receita. 
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Num hipotético índice de preços ao consumidor, que possa combinar todos os preços e 

tarifas praticados com seus pesos ponderados, a competição fez com que, em cinco anos, os 

preços caíssem em média 15% ano a ano. 

Aliada a esta sangria, as empresas de telecomunicações são fortemente reguladas, quer 

seja por agências específicas, quer seja por agências antitruste e de defesa de consumidores, 

alem das Universalization Services Obligations (USO), que imputam a elas custos crescentes, 

desalinhados com a dinâmica de redução de tráfego, receita e margem. 

A pergunta é: qual a decisão a ser tomada para perenizar a sobrevivência destas 

empresas de serviço telefônico fixo comutado, cuja receita anual mundial é da ordem de 30% 

de todo o PIB dos Estados Unidos da América e cuja destruição de valor vai afetar o mercado 

financeiro mundial? 

 

7.3.4 O processo de decisão 

 

Estamos diante de um caso, onde as incertezas são máximas, onde as variáveis são 

tantas, que se configura claramente uma situação de caos empresarial. 

Ambiente regulatório, pressão de acionistas por resultados, desaparecimento das 

barreiras de entrada técnico-regulatórias (que permitem uma infinidade de novos 

concorrentes), convergência tecnológica, sistemas virais de redes (Orkut, Skype, etc.), 

mudança de hábitos sociais, imediatismo da informação, dentre outros, apontam que somente 

um destes vetores de mudança já seria força suficiente para submeter as empresas a um 

processo de busca de alternativas para suprir esta sangria de receitas. 

As melhores técnicas administrativas e de consultoria disponíveis estão sendo 

absolutamente insuficientes para suportar o processo de decisão que o tema requer, pois os 
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conceitos apresentados são inconsistentes, incertos, nebulosos, porém sem configurar uma 

negação da outra, ou mutuamente excludentes. 

Projetar baseado no histórico não funciona, dada a novação do tema. Seria como 

dirigir um automóvel olhando pelo retrovisor e fazendo as curvas já ultrapassadas. 

Diante do desafio, o Processo de Decisão tipicamente estruturado optou pelas 

iniciativas seguintes. 

- Delegação de autoridade. O Presidente da Empresa criou um comitê 

multidisciplinar que congrega todas as diretorias no tema, que, dada a dimensão da decisão, 

incluiu todas elas, exceto a administrativa e a de compras. 

- Utilização de governança corporativa. Submeteu ao Conselho de 

Administração, cenários, onde, dependendo do encaminhamento do tema, se apontam o pior e 

o melhor caso (worst and best case). 

- Tirar das ferramentas de apoio de decisão as informações de migração de 

tráfego, de base instalada de aparelhos fixos e móveis, de comportamento de consumo,  de 

número de usuários de internet, dentre outras. 

- Voltar mais a atenção à experiência adquirida. A experiência adquirida 

oferece um track record espúrio, com um nível baixíssimo de aderência a qualquer curva 

conhecida, ou melhor, oferecendo várias curvas de projeção, sem diferenciação de nenhuma 

delas. 

A novidade aportada foi o julgamento, pelo comitê, dos diferentes graus de crença dos 

possíveis cenários qualitativos, sem descartar nenhum, por mais conflitantes que, 

aparentemente, poderiam ser. 

Alguns graus de crença dão a magnitude das forças envolvidas: 

- Renovação de contratos de concessão: variam desde o aumento 

desproporcional das USO e da eliminação da assinatura básica, face às críticas ao modelo de 
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privatização do atual Governo, passando pela manutenção do nível existente e indo até a 

possibilidade de dividir o ônus com as empresas móveis, autorizatárias e licenciatárias, cuja 

faixa de NPVDCF (fluxo de caixa descontado a valor presente) é da ordem de R$30 bi 

somente nesta variável; 

- Volume de migração de chamadas dos telefones fixos para os telefones 

móveis, cuja proporção atual de divisão de receita é de 60 para 40 (considerando 

transferências de interconexão) podendo chegar a 20 para 80, o que literalmente destruirá o 

negócio das operadoras fixas numa perspectiva de tempo entre três e sete anos. 

A leitura, distinta entre empresas, das crenças de que cada variável, em diferentes 

combinações, apresenta cenários críveis em lados opostos, será apresentada no próximo 

parágrafo. 

 

7.3.5 Movimentos estratégicos 

 

Operadoras apóiam sua sobrevivência nos modelos estratégicos abaixo descritos, que, 

apesar de conflitantes entre si, são todos verossímeis pela conjuntura apresentada. 

 

7.3.5.1 Liquidação programada das operadoras fixas e migração para os serviços 

móveis. 

 

Nesta modelagem estratégica, o processo de decisão é apoiado nas crenças 

combinadas de uma sobrecarga das USO, da extinção do modelo de assinatura básica e de 

uma migração agressiva das chamadas F2F para M2M. 
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As crenças são baseadas na experiência de eventos ocorridos em outros países, onde o 

processo de privatização foi feito por governos anteriores, e submetidos a processos de crítica 

política, sem a análise factual de benefícios. 

Neste pior cenário, as empresas fixas, dominantes no cenário das telecomunicações 

com o lion share ("parte do leão") da receita, deverão encolher a tamanhos insignificantes 

comparados com seus portes atuais, e deverão ser submetidas a uma extração máxima dos 

valores dos ativos já depreciados com investimentos marginais de manutenção, promovendo 

um foco nos serviços de acesso de banda larga, ainda rentáveis. 

Neste caso, as operadoras móveis estabelecem uma guerra por aquisição de clientes, 

num processo danoso na dimensão financeira, apostando num aumento de receita média por 

assinante (ARPU), crescente no futuro, como recuperação do capital investido, na expectativa 

de receber todo este volume adicional de receitas, permitindo mais que dobrar de tamanho em 

uma perspectiva de cinco anos. 

 

7.3.5.2 Processo de manutenção do modelo vigente 

 

Baseado na crença de relacionamentos entre empresas e Governo, onde o peso dos 

investimentos pós-privatização, da pressão política de governos externos, de empresas 

multinacionais, de investidores internacionais e de experiências similares na LATAM, aliada 

a incapacidade de investimento do governo nas USO, é possível dizer que o cenário aqui 

apresentado permite uma sobrevivência das operadoras com um razoável retorno sobre 

capitais investidos para os próximos anos. 

Neste caso, as operadoras fixas continuarão investindo em serviços de banda larga, 

conteúdos indispensáveis para subir na cadeia de valor no relacionamento com seus clientes e 
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apostar em soluções de convergência fixo-móvel, onde o papel da telefonia fixa como 

conceito de endereço tem papel ainda protagonista nesta formulação. 

 

7.3.6 Conclusões 

 

O processo de decisão empresarial teve um processo evolutivo, no qual seu modelo foi 

aperfeiçoado pelas escolas de negócios, cujo berço foram os EUA, espalhando-se mundo 

afora. 

As ferramentas foram suficientes até o advento da internet, do fluxo de capitais 

overseas e da globalização, onde as novações advindas da quebra de todas as barreiras de 

entrada de novos players e produtos desestabilizaram um sistema baseado numa geopolítica 

de território e capital (bloco soviético), substituído por tecnologia e mercado (exemplo: tigres 

asiáticos). 

Não existe mais track record confiável para garantir as decisões. 

As crenças e as experiências vividas em mercados sinergéticos somaram-se aos 

processos de decisão estratégica (PDE), advindos das escolas de negócios, e se tornaram a 

única maneira atual de buscar respostas em mercados que podem ser claramente 

categorizados como caóticos, num movimento da busca da sobrevivência de empregos, capital 

e soberania. 
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7.4. O processo de decisão na Voss Automotive Ltda. 

 

Este parágrafo retrata a entrevista realizada, no dia 5 de dezembro de 2005, com o 

Diretor Presidente da Voss Automotive Ltda do Brasil, Eng. Sérgio Marchiori Andreatini, que 

deu uma visão geral de como são tomadas decisões na empresa. 

A Voss Automotive Ltda. é subsidiária de uma empresa alemã. Portanto, sua matriz, e, 

conseqüentemente, sua administração superior, encontra-se na Alemanha. 

As decisões dentro da empresa são tomadas em diferentes níveis de hierarquia. O que 

determina em que nível a decisão é tomada é o valor envolvido no empreendimento sobre o 

qual se está decidindo ou a característica da decisão. 

Quando se refere à atividade fim da empresa (por exemplo, investir em uma nova 

linha de produção ou até mesmo em uma nova fábrica) o que determina o nível hierárquico 

responsável pela decisão é o valor financeiro envolvido no empreendimento. Ou seja, até um 

certo valor a decisão fica a cargo da subsidiária e é tomada pelo dirigente local. Acima desse 

valor, as decisões são tomadas na matriz, culminando em um Conselho Superior, que fica na 

Alemanha e é presidido pelo acionista majoritário da empresa. 

Para decisões que fogem da atividade fim da empresa, como a concessão de um 

benefício especial para um funcionário (financiamento para fazer um curso MBA, por 

exemplo), a administração superior da Alemanha, especificamente o diretor de RH, toma 

todas as informações relativas ao candidato, chegando, às vezes, até a chamá-lo para 

entrevista, para verificar se ele tem potencial que compense o investimento. 

Diretores para a subsidiária brasileira também não podem ser contratados sem que o 

processo passe pela Alemanha. O dirigente local faz as indicações, mas a matriz quer ter 

detalhes dos candidatos, conversar diretamente com as pessoas, sentir o escopo dos mesmos, 
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etc. Aliás, apresentam preocupação muito grande com relação à formação e à escolha das 

pessoas, inclusive no que se refere a prestadores de serviços. Por exemplo, para serviços de 

advocacia, usam profissionais do Brasil, mas os serviços destes são sempre acompanhados 

por advogados da Alemanha.  

Para minhas decisões tomadas aqui no Brasil, faço uma reunião com os diretores e 

gerentes às terças-feiras para discutir exaustivamente as questões. Nessas reuniões, as 

novidades são colocadas e discutidas. Embora tenha o hábito de, nessas reuniões, ouvir mais 

opiniões visando a formar uma base para melhorar a qualidade / assertividade das decisões, a 

decisão final é sempre minha uma vez que perante a matriz sou eu que arco com todas as 

conseqüências e responsabilidades sobre ela. Logicamente, posso delegar alguma decisão, 

mas a responsabilidade perante a matriz continua sendo minha. Nas decisões “delegadas” 

todos podem dar opiniões, mas a responsabilidade “local” sobre a decisão é sempre daquele 

que decidiu. Portanto, verifica-se que as decisões são bastante hierárquicas; cada um decide e 

não permite interferência, embora possa ouvir quantas opiniões quiser. Ou seja, o método de 

decisão adotado pela empresa (e é uma característica das empresas alemãs) não permite 

muitas discussões. "Se errou, é você que arca e não tem discussão!" 

Por exemplo, se há três decisores envolvidos para um determinado assunto e um deles 

é hierarquicamente superior aos outros dois, é a decisão dele que sempre prevalece, mesmo 

que os outros dois sejam contra. Nas decisões mais importantes, a decisão final fica sempre 

com o presidente do Conselho, na Alemanha. Isso faz com que as decisões sejam, na maioria 

das vezes, muito rápidas. 

Entretanto, há algumas decisões “locais” que, por regra, devem ser tomadas por 

consenso. Mas essas regras foram criadas por mim mesmo. A título de ilustração, implantei 

um programa, que foi chamado “Programa dos Campeões”, onde o “Campeão” é um 

funcionário de qualquer área – desde que não pertencente ao corpo gerencial – que venha 
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apresentando desempenho destacadamente acima da média há pelo menos um ano. Qualquer 

membro do corpo gerencial pode indicar um candidato à “Campeão”, mas a nomeação, e a 

conseqüente premiação, têm que ser por consenso do corpo gerencial. Como curiosidade, 

ressalte-se que nesses prêmios não se inclui promoção; o funcionário premiado continua na 

mesma função em que estava, ou seja, é uma forma de a empresa buscar, reconhecer e 

prestigiar o bom funcionário na sua função. 

Uma outra característica da empresa é que, como regra, não há grandes decisões de 

última hora. Todas as ações são programadas com bastante antecedência. Em outubro de cada 

ano, é feito o plano de ação para os três anos seguintes. Por exemplo, em outubro de 2004, foi 

feito o plano de ação para 2005, 2006 e 2007, com detalhes. Esse plano inclui expansão, 

investimentos, faturamentos estimados, retornos financeiros, etc. Durante o ano seguinte (em 

2005, no caso exemplificado) ocorrem revisões a cada três meses, fazendo-se a comparação 

do plano feito com o que realmente ocorreu. Em decorrência disso, o plano vai sofrendo 

alterações a cada três meses, de acordo com as contingências (retração / expansão de 

mercado, variação de conteúdo local, cotação do euro, inflação, etc.). Em cada reunião de 

avaliação para revisão do plano, a referência adotada é sempre o plano inicial. Para cada 

mudança do plano, há de ser apresentadas as justificativas e as explicações correspondentes. 

Ou seja, tem que tomar a decisão de alterar o plano e explicar o porque da decisão. 

Em outubro do ano em curso (outubro de 2005, no exemplo), deve ser apresentado o 

plano de ação para os três anos seguintes, 2006, 2007 e 2008. Nessa ocasião, há a 

oportunidade de melhorar o plano que já havia sido feito no ano anterior, relativo aos dois 

anos seguintes (2006 e 2007). 

Há um outro planejamento, o estratégico. Este é feito duas vezes por ano, para um 

período de dez anos. Os dirigentes devem especular quais produtos serão utilizados daqui a 

dez anos, em 2015. Por exemplo, acredita-se que daqui a dez anos na indústria automobilística 
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não serão usados mais os freios a ar; serão substituídos pelos freios eletromagnéticos. 

Portanto, nós que fabricamos componentes para sistemas de freios automotivos devemos ficar 

atentos para definir quais produtos deveremos estar produzindo daqui a dez anos. 

Aqui no Brasil, essa preocupação é um pouco menor, porque não temos pesquisa e 

desenvolvimento. O que se faz aqui é apenas "engenharia de aplicação", ou seja, adaptação e 

adequação de projetos à realidade / necessidade local. Quando muito, são feitas algumas 

melhorias ou adaptações nos projetos que recebemos. 

Enfim, há regras claras para tudo sendo que todas as decisões devem ser comunicadas 

e, principalmente, documentadas por escrito. A organização alemã apresenta certa dose de 

ingenuidade em seus atos, mas prima por uma seriedade e responsabilidade absolutas em suas 

ações. 

 

 


