
Maioria dos consumidores escolhe aparelho para se valorizar,
desconhece os serviços e é discriminada até pelo call center.

V inte minutos. Este é o tempo médio
gasto pelo consumidor para esco-
lher o modelo do aparelho, pagar e

ir embora. E é também um tempo precio-
so que a operadora desperdiça, pois se
trata de uma importante e única oportuni-
dade para ter um contato inicial direto
com seu cliente. As teles têm jogado fora
o momento de ter a atenção do consumi-
dor, traçar seu perfil, mostrar qual pacote
de serviços lhe seria mais adequado e adi-
cionar valor ao negócio. A maior parte das
vendas, principalmente nas grandes capi-
tais, é feita pelo varejo, e as teles não
notaram que a inclusão do usuário no sis-
tema móvel independe de suas ações e
tem ficado cada vez mais cara. Essa é a
conclusão do diretor de pesquisas e con-
sultoria da Telefinance, Andy Castonguay,
extraída de um relatório feito sobre o
setor, seu crescimento e lucratividade.
Por conta disso, e de outros fatores como o
churn e o subsídio dos aparelhos, o custo
de aquisição por assinante das operadoras
móveis cresce continuamente e se junta às
despesas de capital (Capex), aos impostos
e às comissões pagas às grandes redes de
varejo, que são seus canais de distribui-
ção. Assim, para um custo médio de aqui-
sição de R$ 150 soma-se a comissão (que
é alta) das lojas e outras despesas. "Para
um usuário que paga somente R$ 10/mês,
as contas não fecham", afirma Caston-
guay. Em 2002, o custo de aquisição esta-
va, em média, em R$ 125. No ano passa-
do, a média estava em R$ 144. Por outro
lado, no mesmo período, a receita média
por assinante (Arpu) caiu de R$ 38-R$ 39
para R$ 31-R$ 32. No balanço do ano pas-
sado da Telesp Celular Participações
(inclui Telesp Celular, Global Telecom,
Tele Centro-Oeste Celular e Norte Brasil
Telecom), o custo de aquisição de clientes

aumentou 17,2% e ficou em R$ 136
(R$ 116 em 2003) e a receita média por
usuário (Arpu), caiu 19,3% e ficou em R$
33,4 (R$ 41,4 em 2003). No futuro, segun-
do ele, as operadoras terão que fazer uma
análise mais detalhada do mercado para
determinar o ponto de subsídio em que
podem ter retorno em curto prazo.

Aleatório

O processo de compra de um celular é
totalmente aleatório. A grande maioria
dos consumidores é guiada pelos mais
diversos impulsos, exceto pela operado-
ra. A escolha da tele é o último item que
pesa na decisão na hora da compra. O
que crescentemente chama a sua aten-
ção na escolha do aparelho é o símbolo
intangível de "status" que determinado
modelo confere a quem o compra, afir-
ma o diretor da Telefinance.
Segundo pesquisa da consultoria ACNiel-
sen, realizada entre maio e agosto do ano
passado, o maior mercado em todos os
canais é o mix de apelo popular, que
representa 78% em volume de vendas,
com celulares de até R$ 399. Cerca de
18% do volume vêm da venda de apare-
lhos entre R$ 400 e R$ 799 e apenas 4%
são originados pela aquisição de modelos
high-end, com valores acima de R$ 800,
indica a pesquisa.
E, embora o maior peso das vendas fique
por conta dos celulares pré-pagos, com
cerca de 80% do total e o portfolio de
handsets seja amplo e ofereça aparelhos
entre R$ 100 e R$ 2,5 mil, proporcional-
mente, os usuários com menor renda (em
geral, pré-pagos) compram mais apare-

lhos de alto custo do que os assinantes
com alto poder aquisitivo (que, conse-
qüentemente, são pós-pagos), afirma o
diretor da Telefinance. Castonguay diz
que se acreditava, há dois anos, que na
venda de aparelhos, o usuário pós-pago
automaticamente compraria handsets
mais sofisticados. Na prática, isso não
ocorre. "Um celular bom e bonito mostra
que você tem um certo poder aquisitivo.
Esses consumidores valorizam esse con-
ceito e pagam por isso", afirma.
Em resumo, embora o assinante pós-
pago tenha renda alta e subsídio melhor
para comprar ou trocar seu aparelho,
tende a ser menos afoito e mais econô-
mico que o usuário do pré-pago na aqui-
sição ou troca do seu celular.
O aparelho considerado sofisticado se
situa na faixa de preço entre R$ 399 e
R$ 800 e, em geral, oferece recursos como
câmara embutida, display colorido, possi-
bilidade de enviar e receber e-mails, troca
de mensagens (MMS e SMS) e conexão
de alta velocidade à internet (1xRTT e
GPRS). "O modelo (independentemente
do fabricante) de aparelho é que determi-
na a compra, e não a operadora. Isso é um
conceito extremamente importante no
Brasil", afirma Castonguay.
Da entrada do consumidor na loja à sua
saída, o detalhe menos importante foi a
operadora e é aí que começam os proble-
mas das teles. As empresas móveis che-
gam a pagar entre 20% e 35% de comis-
são para que as grandes redes revendam
seus telefones, gastam para que o cliente
entre na loja, converse brevemente com o
vendedor e, vupt!, o usuário mal se lem-
bra da marca da operadora à qual seu



aparelho está vinculado. Até aqui, a tele já
perdeu - pelo valor da comissão paga e
por não ter nenhum controle sobre a esco-
lha do usuário.
O segundo momento da perda acontece
porque as grandes redes de varejo
(hipermercados, lojas de departamento
e de eletrodomésticos), responsáveis
por até 80% das vendas de aparelhos
móveis, não oferecem condições efi-
cientes de interação com o cliente. Para
o vendedor, tempo é literalmente
dinheiro e quanto mais clientes forem
atendidos em menos tempo, mais gorda
será sua comissão. Por isso, segundo
Castonguay, a venda de handsets nas
grandes redes de varejo como as Casas
Bahia, Ponto Frio e Magazine Luiza é
improdutiva para as empresas. Essas
lojas têm quiosques de todas as opera-
doras e o consumidor não tem como
diferenciar as ofertas.
Mas as operadoras acreditam que já
fazem esse corpo-a-corpo no ponto de
vendas (PDV), pela atenção do consu-
midor. "Onde tem um competidor nos-
so, colocamos um promotor para expli-
car nossa cobertura, planos e apare-
lhos", afirma o diretor regional São
Paulo Capital da Vivo, Nicolau Jorge
Netto. "Um promotor pode mostrar ao
cliente vantagens que a concorrência
pode não ter e também é importante
para entender o perfil do cliente e poder
oferecer a ele o melhor plano."

Castonguay não está convencido dessa
, comunicação entre operadora e varejo. Em
sua opinião, o novo usuário não entende
todos os serviços disponíveis, porque os
vendedores não têm tempo ou conheci-
mento suficiente sobre o que é oferecido
pelas teles. Assim, elas não aproveitam o
contato com o futuro assinante desde o iní-
cio. O usuário poderia, desde o começo, ter
um plano melhor adaptado ao seu perfil.
Portanto, esse cliente que dispõe agora
de um aparelho sofisticado, às vezes até
com recursos para envio de mensagens
multimídia (MMS), leva para casa um
equipamento que ficará restrito ao uso
de voz e, pior, somente para receber cha-

"O aparelho é que determina
a compra, e não a operadora.
Isso é um conceito extremamente
importante no Brasil."
Andy Castonguay, da Telefinance

madas, pois, afinal, se trata de um assi-
nante pré-pago. Se tivesse a oportunida-
de de aprender na própria revenda algu-
mas funções básicas de dados, como o
envio de mensagens curtas (SMS), pode-
ria gastar mais R$ 10 por mês no uso des-
ses aplicativos.
As operadoras até que têm se esforçado

para disseminar os novos serviços, mas a
forma de usá-los não fica bem clara nos
anúncios. O obstáculo, nesse caso, é que
a base se expande para um público de
baixo poder aquisitivo e também de
pouco conhecimento, o que significa que
muitos usuários mal conseguem ler o
manual dos celulares e da operadora,
quanto mais entendê-los.

Pós-venda

O terceiro momento em que a tele perde
dinheiro está no atendimento pós-ven-
da. O usuário, que não foi devidamente
atendido nas revendas, terá que ligar,
em algum momento, para o call center
das operadoras. E aí o processo de tria-
gem é rigoroso. Castonguay, da Telefi-
nance, para ilustrar o atendimento entre
o usuário pós e o pré, compara, de forma
figurativa, o ambiente em que um e ou-
tro são atendidos: "O futuro usuário
pós-pago tem direito a cinco balcões de
atendimento, enquanto o pré tem ape-
nas uma cadeira."
No call center, as operadoras móveis che-
garam ao extremo de selecionar aten-
dentes de diferentes níveis para clientes
pré e pós. "O nível de informação exigi-
do para o atendente que trabalhará com
o pós-pago é maior do que para o pré-
pago", garante Castonguay. Isto, sem
falar que o consumidor geralmente será
recepcionado por uma unidade de res-
posta audível (URA) e terá que passar
por diversos níveis de mensagens para
avançar na comunicação e, se tiver sorte,
falar com o atendente.
Diante desse cenário, as operadoras
móveis terão que, no mínimo, mudar sua
estratégia. Os fabricantes, segundo o
diretor da Telefinance, começam a pelo
menos perceber o problema e já há
alguns que criaram mecanismos para
corrigir essas falhas. Esses fabricantes
têm colocado equipes de treinadores
para tentar educar os vendedores das
cadeias de varejo e até para interagir
com o usuário. A orientação é para que
essas equipes tentem educar o assinante
no uso dos aplicativos que o celular ofe-
rece, além do uso de voz.
Outra solução é que as teles coloquem
equipes dentro das lojas das redes de
varejo não para vender os aparelhos,
mas sim para explicar as diferenças
entre os planos da operadora, os servi-



ços e como usá-los. Por fim, Castonguay
sugere que os responsáveis pelos pontos
de recarga (bancas de jornais, lojas de
conveniência, agências do Correio)

sejam educados pelas operadoras e se
tornem multiplicadores dos serviços que
o celular oferece. "Nesse sentido, as
operadoras poderiam aumentar um
pouco mais a comissão desse tipo de
revendedor para que o sistema multipli-
cador realmente funcione", afirma.

Anúncio



Crescimento a
qualquer preço

Pelo modelo atual de negócios,
observa-se que as teles móveis
apostaram no volume de vendas

que canais como as grandes redes de
varejo poderiam oferecer, na luta para
aumentar o market share. Sem dúvida,
trata-se de uma maneira eficiente de colo-
car o produto no mercado, com poucos
parceiros para vender muitos telefones. Só
que essa estratégia tem se revelado frágil
e cara. O valor da comissão cobrado pelas
redes de varejo representa uma conside-
rável mordida no ganho das operadoras.
Somado com os impostos e subsídios aos
aparelhos, o que sobra para a tele não é
muita coisa.
Os acordos entre operadoras e varejis-
tas têm inúmeras variáveis e a maior
parte dos dados é estratégica e sigilosa.
Lojas Americanas, Ponto Frio, Casas
Bahia, C&A, Ma-
gazine Luiza, Car-
refour e Extra Ele-
tro são apenas al-
guns dos nomes
das cadeias de va-
rejo que controlam
entre 60% e 80%
das vendas de ce-
lulares no Brasil.
Uma das caracterís-
ticas do grande va-
rejo é trabalhar com multimarcas. Termi-
nais de diferentes operadoras ficam dis-
postos lado a lado na disputa pelo cliente.
"Em um ambiente tão competitivo, temos
um trabalho dedicado para destacarmos a
nossa marca com mobiliários específicos,
quiosques e treinamento dos vendedores
das redes", diz o diretor comercial da Bra-
sil Telecom (BrT) GSM, José Paulo David.
A BrT GSM treinou cerca de 8 mil pessoas
em 2004, das quais mais de 5 mil vende-
dores do varejo e outros 500 promotores
para servir de apoio às vendas, recurso
comumente usado pelas teles.
Cada varejo tem um cenário diferente. Os
promotores são essenciais em hipermer-
cados, onde o celular é um negócio

secundário e o número de vendedores é
menor. "Redes de eletroeletrônicos e
móveis, como Casas Bahia e Ponto Frio,
não gostam de promotores", afirma
Netto, da Vivo. Outra peculiaridade é o
foco da rede de varejo. As Casas Bahia,
por exemplo, fazem muita propaganda
específica sobre o tema e atraem o clien-
te à loja para comprar celular. De uma
forma geral, as redes definem o tipo de
promoção a ser realizada e buscam apoio
das operadoras e fabricantes de handsets
para dividir o custo da publicidade.
Atualmente, a BrT GSM tem mais de mil
PDVs no varejo que comercializam tanto
celulares pré-pagos quanto pós-pagos.
Neste último caso, a operadora não só
paga uma comissão maior, como também
investe mais incisivamente no cliente,
com mais subsídios nos aparelhos.

"O varejo está longe de ser o nosso maior
canal de vendas; seja em quantidade, ou
em receita", enfatiza o executivo da BrT
GSM, sem definir seu principal canal. Por
outro lado, o varejo já percebeu que tem
oportunidade de ganhar mais com a
venda de pós-pagos e outros produtos.
Por outro lado, a Oi, braço móvel do grupo
Telemar, optou por montar uma equipe de
marketing regional que faz uma espécie
de monitoramento das lojas do varejo e
trabalha junto aos gerentes desses PDVs
para destacar o nome da operadora em
meio a suas competidoras. "É uma nego-
ciação dia-a-dia e isso não está em contra-
to", conta a gerente geral de marketing
do grupo, Flávia Barros.

Uma ponta da estratégia da Oi, e que deu
certo, segundo Flávia, foi elaborar um tipo
de embalagem para os handsets que valo-
riza a marca da operadora, desde o seu
lançamento, em 2002. Desta forma, o que
ganha destaque no PDV é a Oi, e não o
fabricante do aparelho. Com isto, a marca
da tele ficou mais visível e fortalecida
dentro do varejo. "O cliente entra na loja
para comprar um Oi", diz a gerente,
Para melhorar o know-how de sua equipe
de vendas e compreender a dinâmica do
mercado de varejo, a Claro decidiu apos-
tar em uma parceria para o Programa de
Administração de Varejo (Provar) da
Faculdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
De acordo com o diretor de marketing da
operadora, Roberto Guenzburguer, a par-
tir deste mês a Claro e o Provar começam
a estruturar turmas e cursos de educação
continuada com foco no mercado de vare-
jo para as áreas de venda da operadora.
"Hoje, celular é um produto de massa e a
Claro, além de ser uma empresa de tele-
comunicações, é uma empresa de vare-
jo", define Guenzburguer. Para ele, esse
tipo de parceria é uma oportunidade de
maior aprendizado sobre os canais de dis-
tribuição, inclusive para a administração
de lojas próprias. Com o patrocínio da
tele, o Provar também elaborará pesqui-
sas sobre o desempenho das vendas de
celulares no .varejo. A Claro não revela o
número total de PDVs, mas segue o perfil
das concorrentes na formação de sua
equipe. "Todos os empregados que
comercializam celulares Claro recebem
um pacote de treinamento, reciclado a
cada três meses", conta o executivo.




