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TIM aproximando-se de Vivo
na liderança entre operadoras,
Nokia comandando a venda
de aparelhos e um índice na-
cional de usuários que tro-
cam de prestadoras de serviços
ultrapassando os 50%. Esses
são alguns dos resultados da
pesquisa Relacionamento dos

Usuários com as Operadoras de
Telefonia Celular, desenvolvida
pelo Instituto Qualibest a partir
de um questionário online res-
pondido ao longo de um mês,
entre setembro e outubro, por
2.335 pessoas credenciadas pela
instituição em todo o País. Desse
total, apenas 9% não possuem

um aparelho móvel, o que ratifica
a posição do Brasil como quinto
maior mercado da área no pla-
neta, com 80 milhões de linhas
ativas, e justifica o investimento
maciço em mídia que fabricantes
e operadoras seguem realizando
no mercado nacional.

Como é possível notar na
avalanche de mídia gerada pelas
marcas atuantes no segmento,
atualmente seus esforços de
comunicação se voltam, em boa
parte, ao estímulo do uso de
aplicativos, serviços e downloads
especiais de aparelhos e operado-
ras, indo além da voz. Apesar da
grande quantidade de consumido-
res ativos, a base de usuários de
celulares no Brasil é predominan-
temente pré-paga. Isso significa
aparelhos com tecnologia menos
desenvolvida e, por conseqüência,
são menores as chances de am-
pliação da margem de lucro por
cliente dentro do atual modelo.
A pesquisa da Qualibest confirma
tal realidade ao indicar que 82%
dos entrevistados possuem contas
pré-pagas e outros 6% contam
tanto com essa modalidade quan-
to com as pós-pagas. Mais que
isso, o estudo informa que 78%
dos usuários têm gasto médio
mensal abaixo de R$ 50 e apenas
9% têm despesas superiores a R$
100 a cada conta.

Vivo e TIM, ambas com 29%
cada, aparecem empatadas em
primeiro lugar entre as operado-
ras mais utilizadas. O resultado
confirma as perspectivas de que
a TIM, após ultrapassar a Claro
neste ano, caminha para uma
possível liderança nacional no
setor em médio prazo. Dezeno-
ve por cento dos consumidores
afirmam usar a Claro. Em se-
guida surgem Oi (14%), Brasil
Telecom GSM (4%) e Telemig
Celular (3%). Vivo e Claro se
destacam entre os consumidores
com mais de 35 anos, enquanto
a TIM tem maior participação na
faixa etária de 25 a 34 anos e a

Oi, entre os jovens com menos
de 25 anos.

A situação fica favorável à
TIM e à Oi quando a pesquisa
analisa um aspecto fundamental:
o pós-venda. A Oi é a marca com
a melhor percepção de qualidade
de serviço, e a TIM conta com o
menor percentual de usuários
insatisfeitos. É possível perceber
que o público entre 24 e 35 anos
é o mais exigente e o que mais
vezes trocou de prestadora de
serviços telefônicos: 58% des-
ses entrevistados dizem já ter
abandonado uma operadora em
detrimento de outra. O menor
índice nesse quesito, de 46%,
está na faixa acima dos 35 anos.
Dentro da média de brasileiros
que mudaram de marca - - 51%
-, cerca de um quarto do total

já realizou esse procedimento
mais de uma vez.

A Vivo, com a maior base de
clientesfidelizados (73%), acaba
por alcançar os maiores índices
de reclamação, o que se justifica
também pelo fato de ser uma das

primeiras do mercado. Ela ocupa
a segunda posição em tempo de
relacionamento dos usuários
com a marca (3,4 anos), perden-
do apenas para a Telemig (3,7
anos). São as duas companhias
com utilização acima da média
nacional (2,7 anos), exatamente
o índice conquistado pela Claro
até o. momento. Se Vivo e Tele-
mig detêm o maior percentual
de fidelizações, TIM e Oi são as
marcas que mais recebem usuá-
rios da concorrência. No caso
da TIM, esse processo ocorre
com mais intensidade na região
Sudeste.

Entre as marcas de apare-
lhos, merece destaque o fato
de apenas três delas (Nokia,
Motorola e Siemens) deterem
75% do mercado. Considerando
uma resposta múltipla (mais de
10% dos entrevistados possuem
mais de um celular), a Nokia
lidera com 35% das citações,
seguida por Motorola (27%) e
Siemens (13%). Também figu-
ram no ranking, pela ordem,
Samsung (10%), LG (7%) e Sony
(4%), além de Gradiente (3%) e
Kyocera (1%). O estudo indica
alguns hábitos de consumo e
sua relação com as marcas: a
Nokia tem maior penetração
entre os jovens, a Motorola está
associada aos clientes de maior
poder econômico e a Siemens
está especialmente próxima das
operadoras TIM e Oi.

TIM volta a liderar adições
de celulares no País

Os dados relativos ao ter-
ceiro trimestre do ano divul-
gados pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
e analisados pelo site Teleco.
com.br indicam que a TIM
volta a liderar a adição de
aparelhos celulares no Brasil,
repetindo o desempenho do
trimestre anterior. No total,
a operadora respondeu por
35,4% das novas linhas ativas
e alcança agora 22,94% de
participação de mercado. O
resultado altamente positivo
da companhia italiana volta a

ser uma pedra no sapato da
Vivo, que no mesmo período
foi suplantada igualmente pela
Oi no quesito adições de linhas
e respondeu por apenas 8,7%
dos novos usuários do País.

O baixo desempenho da
Vivo, que segundo a análise do
Teleco pode ter tido origem
em uma "limpeza" na base
de clientes da companhia a
fim de melhorar a margem
de lucro por usuário, fez com
que o terceiro trimestre deste
ano fosse pior que o mesmo
período de 2004.
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