
Convite à infidelidade 
 
O mercado brasileiro de telefones celulares atravessa nesta virada de ano o maior rebuliço desde 
a privatização. A chegada de duas operadoras com atuação em quase todo o território nacional 
abalou empresas já estabelecidas e as convicções do consumidor. Até o fim do ano, a Oi e a TIM 
devem investir no país cerca de US$ 1,5 bilhão.  
 
Enquanto isso, empresas mais antigas fazem promoções, inclusive subsidiando a venda de 
aparelhos, para oferecer descontos irresistíveis. "Será uma competição violenta", anuncia Hugo 
Janeba, diretor de marketing da Telesp Celular. Quem ganha com isso, apontam os analistas, são 
os 40 milhões de usuários de telefonia móvel no país e os outros tantos que flertam com a idéia 
de comprar o primeiro celular. "Os consumidores passam a ser disputados por três a quatro 
empresas ao mesmo tempo", explica Andrea Renger, da consultoria IDC Brasil. "Isso torna o 
momento mais vantajoso para trocar de aparelho ou de operadora." É o que acontece. Em cinco 
meses de operação, a Oi já conquistou 1 milhão de clientes, dos quais 70% abandonaram outras 
empresas de telefonia, num movimento de migração sem precedentes no mundo.  
 
A infidelidade do consumidor preocupa as empresas. Administrador de sistemas, o carioca Silvio 
Reis, de 31 anos, foi fisgado por uma promoção da Oi que permite ligar de graça para outro 
celular da mesma operadora nos fins de semana dos próximos 31 anos. "Convenci minha mulher, 
a sogra, duas tias e dois colegas a mudar de operadora comigo, para falar sem pagar", 
acrescenta, satisfeito. Cientes da disputa, as empresas estão dispostas a recompensar usuários 
cativos. Em São Paulo, as principais operadoras oferecem descontos aos clientes de pós-pago que 
desejam trocar de aparelho. No Rio de Janeiro, a estratégia são planos que acumulam pontos. 
Quem gasta R$ 100 por mês de conta telefônica na ATL tem direito a um aparelho ao fim de dois 
anos. "Todo mundo quer segurar o cliente bom", justifica Paulo Cesar Teixeira, vice-presidente da 
Telefonica Celular, do Rio, que oferece um plano semelhante.  
 
Para aproveitar as novas opções nas lojas, o usuário precisa saber que operadora oferece a 
tecnologia mais adequada a seu estilo de vida. É ela que define a cobertura dentro e fora do país. 
Hoje, no Brasil, existem três redes de telefonia. A maioria das operadoras, como a BCP em São 
Paulo, e a ATL, no Rio, trabalha com um sistema chamado TDMA. Quem tem um aparelho desses 
pode percorrer todo o território nacional operando em modo digital, o que é mais seguro contra 
clonagem e gasta menos bateria. Já o sistema CDMA, da Telesp, em São Paulo, e da Telefônica, 
no Rio, só trabalha em digital na Região Sudeste. Ambos funcionam bem nos Estados Unidos, mas 
obrigam quem vai à Europa a trocar de aparelho. O trunfo do sistema GSM, adotado pelas novas 
Oi e TIM, é que permite falar na Europa, na Ásia e já está se espalhando pela América do Norte. A 
desvantagem é que, por ser novo no país, ele ainda não chega aos rincões. Até o fim de 
dezembro, será possível falar ao longo de toda a Via Dutra com um celular GSM. Outras estradas 
ainda não estão cobertas.  
 
Mas livrar-se do celular pesadão por um mais leve e mais bonito é a grande motivação de troca de 
aparelho no Brasil, como já vinha ocorrendo em outros países. As operadoras também apelam 
para a versatilidade dos telefones ao apresentar modelos com funções de computador de bolso. O 
mais caro deles, o SX 45 da Siemens, envia mensagens com som, foto ou vídeo, além de ter 
teclas programáveis. É muita sofisticação para a clientela. Segundo pesquisas, 61% dos usuários 
conhecem a nova geração de aparelhos com internet de alta velocidade, mas só 29% pensam em 
comprar um deles. E mesmo quem tem o equipamento não explora suas potencialidades. Mais de 
70% dos usuários jamais experimentaram o botão da internet móvel de seus aparelhos. "O celular 
ainda é usado como um orelhão de bolso", admite a consultora Andrea Renger.  
 
A lei do "quanto menor, melhor" ainda impera. A produtora de televisão Lilian Aidar cansou de 
tentar encaixar seu antigo aparelho nas refinadas bolsas que usa para sair à noite. "Tinha de 
escolher entre o celular e o batom", lembra. Hoje estão em alta os aparelhos com formato de 
concha, herdeiros do StarTac, um campeão de vendas da Motorola.  



Só que, agora, eles vêm com visor externo. As cores, contudo, são um mistério no mercado 
brasileiro. Quando testam lançamentos, os consumidores aplaudem os aparelhos com colorido 
vibrante. Na hora de comprar, vão direto ao preto ou ao cinza-grafite.  
 
Os recordes  
 
O ranking nas prateleiras*  
 
O menor  
 
O Samsung Voicer Vision, com apenas 7,9 cm de altura, 3,8 cm de largura e 2,3 cm de espessura, 
da Telesp e Telefônica Celular, por R$ 1.000  
 
Os mais Leves  
 
O Ericsson T66, de 59 g, por cerca de R$ 1.200, seguido do Ericsson T600, de 60 g, por R$ 1.500, 
ambos da Oi e da TIM  
 
O que tem mais toques  
 
O Siemens S40 vem com 42 melodias prontas da fábrica e espaço para o usuário compor outras, 
por R$ 2.000, da TIM  
 
Com maior agenda  
 
O Nokia Comunicator 9210, por R$ 3.500, empatado com o Siemens SX 45, por R$ 4.500, ambos 
da Oi e da TIM, com memória para 80 mil nomes  
 
Os mais baratos  
 
O Nokia 5125 e o Ericsson A1228 custam só R$ 99 no plano pós-pago da BCP  
 
O que tem bateria mais longa  
 
O Ericsson T68i consegue 12 horas de conversação ininterrupta e até 390 horas de espera, mais 
de 16 dias, da Oi e da TIM, por R$ 1.600  
 
* No mercado do Rio de Janeiro e de São Paulo  
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