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Megatelecom destina até R$ 150 milhões para
aquisições
O CEO Carlos Eduardo Sedeh planeja comprar de 5 a 10 provedores de internet em SP
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Carlos Eduardo Sedeh planeja comprar de 5 a 10 provedores de internet em SP — Foto: Divulgação

A operadora regional de telecomunicações Megatelecom está analisando dez
provedores de internet de pequeno porte para aquisição em São Paulo. A empresa
pretende investir de R$ 120 milhões a R$ 150 milhões, com recursos dos controladores.
As análises já estão em fase de diligência em três empresas, com possibilidade de
fechar negócio no prazo de 45 a 60 dias, disse o CEO da Megatelecom, Carlos Eduardo
Sedeh.
A Megatelecom é uma empresa controlada pela holding familiar de investimentos
Monte Cristalina, de São Paulo, cujo maior acionista é João Alves de Queiroz Filho, que
atualmente investe em empresas como TV Serra Dourada e Hypera Pharma. A
Megatelecom, fundada em 1999 como provedora de internet para o mercado
residencial, vendeu essa carteira em 2013 para se concentrar no mercado empresarial,
conhecido por B2B na sigla em inglês. E são justamente provedores de internet B2B,
em São Paulo e no interior, que estão na mira da Megatelecom para aquisição.
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Dependendo do tamanho, a operadora está preparada para levar de cinco a dez
provedores.
Em 2012, a Megatelecom comprou a Dialdata, que chamou a sua atenção pela licença
que possuía de telefonia fixa tradicional (STFC). A estratégia agora segue a mesma
linha, incorporar negócios que já tragam determinados produtos prontos, de modo a
não ter de começar um projeto do zero.
Sedeh destacou que o mercado de provedores é granular e há muitas empresas
pequenas de B2B. Porém, a maioria está com a contabilidade irregular, não recolhe
impostos corretamente e “às vezes passa do limite aceitável”. Por isso, a escolha está
sendo bem criteriosa, pois alguns problemas só são detectados na diligência.
Com 4 mil quilômetros de fibra óptica nas cidade de São Paulo, Campinas e Sorocaba,
em áreas nobres de concentração de prédios, a rede da Megatelecom é formada por
anéis que se interligam nos grandes centros e ramais no interior, disse o executivo. A
empresa atua também no Rio de Janeiro, mas utilizando infraestrutura de outras
empresas. Está presente ainda em Goiânia e Anápolis, ambas em Goiás. Em seu
portfólio estão 1,2 mil clientes corporativos de médio porte. O plano para este ano é
estrear no segmento de micro e pequenas empresas, o que deverá ocorrer
principalmente por meio das aquisições.
“Nos denominamos butique de telecomunicações. Não ambicionamos muitos clientes,
mas sim uma relação profunda com os que temos”, disse Sedeh. Companhias de
aviação, bancos, escolas, plataformas de conteúdo de vídeo e redes de hotéis e de
turismo estão entre a clientela. Alguns deles foram duramente atingidos pelo impacto
da pandemia de covid-19 e pediram descontos nos contratos.
“Demos [desconto] a quem precisava. Mas para ‘fintechs’ [startups de tecnologia
bancária] e empresas de e-commerce, que também pediram, não”, afirmou, explicando
que essas empresas se saíram bem na crise. Os descontos foram por meio de
diferimento - os clientes vão compensar em pagamentos futuros.
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A própria Megatelecom ficou entre as empresas que conseguiram se sair bem durante
a crise. Do crescimento de 25% da receita planejado para 2020 frente ao ano anterior, a
companhia alcançou 20% - os valores não foram revelados.
“Foi um ano muito bom, não foi um ano perdido. Basicamente nos reinventamos com
soluções”, disse Sedeh, referindo-se a conjuntos de sistemas, serviços e equipamentos.
Segundo o executivo, a empresa estava com um produto já pronto, focado em
computação em nuvem (“cloud”), em início de vendas. “Estávamos há cinco anos
‘apanhando’, tentando, testando parceiros. O que ocorreu com a covid foi que
conseguimos escalar, a demanda foi o que mudou.”
O isolamento social, como consequência da pandemia, transferiu o tráfego de dados
de empresas e escolas para as residências. Os gestores de praticamente todas as áreas
precisaram investir em sistemas na nuvem para que pudessem ser acessados
remotamente. As demandas estavam em sistemas como telefonia IP (via internet),
PABX virtual, ferramentas de produtividade, controle de acesso nas redes das
companhias e redes privativas virtuais. “Estávamos no lugar certo e na hora certa. Não
esperávamos que empresas, bancos fossem ligar desesperados. De repente, tinha
empresas com 20 mil funcionários trabalhando de casa”, conta Sedeh.
Essa jornada digital favoreceu as vendas da Megatelecom. Segundo o CEO, antes da
pandemia as conexões de voz e dados representavam de 80% a 90% das receitas da
empresa. Agora, das novas vendas, voz e dados caíram para 40% da receita; cloud
alcançou 30%; segurança da informação, 20%; e outros serviços, 10%. “O contexto da
pandemia foi horroroso, mas neste lado do negócio, estávamos capacitados.”
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