
A disputa pelo cliente pós-pago
Telefonia móvel lidera investimentos em publicidade do setor de telecomunicações

Poucos setores passaram
por tantas transformações nos
últimos anos como o de teleco-
municações. Após a privatização
do Sistema Telebrás, em 1998,
ocorreu não somente uma pro-
funda modificação no mercado,
com a entrada de novos concor-
rentes, como uma verdadeira
revolução tecnológica, contri-
buindo para massificar o uso de
aparelhos celulares e dotando-os
de funcionalidades inimaginá-
veis há algum tempo. Essas duas
tendências explicam o aumento
do investimento publicitário do
segmento, que passou de R$
143 milhões no início de 2001
para mais de R$ 322 milhões no
primeiro trimestre deste ano,
de acordo com o Ibope Monitor
(variação de 125% no período,
conforme a tabela 1).

A desregulamentação do
mercado contribui para a am-
pliação do número de domicílios
com linhas telefônicas fixas,
bem como para uma verdadei-
ra explosão na utilização de
celulares, conforme indicam os
dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
Entre 1999 e 2005, o número de
aparelhos quintuplicou e atingiu,
em março deste ano, um total de
89,4 milhões - - ou seja, pouco
menos da metade da população
total do País (quadro 7).

De acordo com o Target
Group Index, cerca de 52% da
população maior de 12 anos de
idade dos grandes centros urba-

nos e do interior de São Paulo
possui celulares para uso pessoal
(eram apenas 6% em 1999). As
classes A e B respondem por
quase metade do total de usuá-
rios (quadro 2}.

Uma das dificuldades que
a área experimenta está rela-
cionada ao aumento da receita
entre os usuários de mais renda,
teoricamente propensos em
maior grau ao uso de serviços
premium. Entre os clientes das
classes D e E, freqüentemen-
te proprietários de aparelhos
pré-pagos, é difícil aumentar
significativamente as fontes de
receita. Dados da Anatel indicam
que mais de 80% dos celulares
em uso são pré-pagos, o que dá
uma idéia do grau da competição
pelos usuários de serviços mais
sofisticados.

Não por acaso, apesar dos
inúmeros comerciais sobre as
tarifas da telefonia fixa, é a mó-
vel que lidera os investimentos
publicitários do segmento, res-
pondendo por mais de 30% do
total (ou mais de 60%, se con-
siderarmos o varejo de telefonia
móvel), conforme se verifica na
tabela 2.

A competição acirrada nos
maiores mercados (São Paulo
e Rio de Janeiro) também é
responsável pela presença, no
ranking dos principais anun-
ciantes, de empresas com foco
nessas regiões (tabela 3) - - isso
embora a guerra tarifária re-
sultante da competição pelos

consumidores, aliada à baixa
receita por usuário, seja uma das
causas da baixa lucratividade
das principais empresas do setor,
conforme os balanços trimestrais
de algumas organizações listadas
em Bolsa.

A massificação do uso do
celular e a relativa estagnação
no crescimento do número de

linhas fixas - - dados de algumas
operadoras indicam que está
ocorrendo a substituição da
linha fixa domiciliar pelo celular

ajudam a explicar também
a concentração de verbas na
televisão aberta e um pouco
menos nas TVs por assinatura,
os únicos meios que registraram
incremento expressivo na distri-

buição dos investimentos no ano
passado (tabela 4).

RENTABILIDADE
Apesar da notável evolução

tecnológica, ou justamente por
causa dela, a área de telecomu-
nicações encontra-se diante de
desafios consideráveis não só no
Brasil como em todo o mundo. A



para aparelhos telefônicos e
vice-versa). Crescendo de forma
exponencial, ele atingiu cerca
de 60 milhões de usuários regis-
trados no segundo semestre de
2005, quando foi adquirido pela
e-Bay por US$ 2,5 bilhões. No
Brasil, segundo o Ibope/NetRa-
tings, considerando somente o
uso residencial o Skype possui
mais de 1,3 milhão de usuários
(quase 10% do total de internau-
tas residenciais do País), que o
utilizam por 40 minutos mensais,
em média. Isso significa cerca de
860 mil horas de utilização da
rede telefônica convencional que
deixam de ser "faturadas" para
as operadoras.

O segmento de alto valor
agregado, que inclui transmissão
de dados e imagens, ainda está
em caráter embrionário no Brasil.

Entretanto, esses serviços mobi-
lizam a disputa das operadoras
por se concentrarem nos usuá-
rios de aparelhos pós-pagos, que
possuem maior disponibilidade

s

financeira que os pré-pagos. E
de se esperar que, uma vez supe-
rados os entraves tecnológicos e
com a possível redução de preços
resultante da massificação, o uso
de tais tecnologias possa explodir
no Brasil.

Um bom indício é o cres-
cimento do uso do aparelho
celular para tirar fotos, fenô-
meno facilmente observado nos
maiores centros urbanos. Esse
comportamento está em linha
com as atitudes dos possuidores
de celulares em relação às novas
tecnologias - - 54% deles gostam
de se manter em dia com os
avanços (quadro 3}.

convergência das mídias é uma
grande oportunidade, mas tam-
bém pode alterar radicalmente
a cadeia de valor do segmento.
Além de ter de lutar contra as
empresas que tradicionalmente
fazem parte do segmento, as
operadoras defrontam-se com
os custos de uma onda de inova-

ções decorrentes do surgimento
da terceira geração da telefonia
celular (3G) e da entrada de no-
vos concorrentes, notadamente
das organizações que oferecem
serviços de voz sobre a rede da
internet (a telefonia IP).

Um caso bastante interessan-
te é o do Skype, empresa que
lançou em 2003 um programa
qne permite a utilização do com-
potador para o tráfego de voz

posteriormente a realização
de chamadas de computadores
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