
Operadoras de celular precisam melhorar qualidade de seus sites, diz Ibope 
 
SÃO PAULO - A qualidade dos sites das operadoras de telefonia celular precisa melhorar, de 
acordo com o relatório "Site Fácil: Melhores Práticas para Telefonia Celular" divulgado nesta 
semana pelo Ibope Inteligência, braço do Ipobe responsável pela análise de mercados e 
tendências. 
 
Foram avaliadas as páginas na internet da Vivo, TIM, Claro, Oi, Telemig Celular, Brasil 
Telecom, CTBC e Sercomtel. 
 
"Submetemos os sites a 30 itens de análise, englobando o primeiro contato, links, design, 
conteúdos indispensáveis e arquitetura da informação", explica Ricardo Lopes, analista 
responsável pelo estudo. "Mesmo os sites que mais se destacaram apresentam alguns 
problemas básicos, como falta de destaque para conteúdos importantes ou a utilização 
imprópria de banners". 
 
Acesso aos sites  
Segundo o Ibope, a qualidade do site pode ser medida por meio da comparação entre o 
número de aparelhos no mercado com a audiência dessas páginas. Segundo a Anatel, há 87 
milhões de aparelhos celulares em circulação no Brasil, mas, de acordo com dados de 
audiência domiciliar do Ibope//NetRatings, apenas 3,5 milhões de pessoas visitaram esses 
sites em dezembro do ano passado. 
 
"Um site ruim é como uma loja que deixa o cliente abandonado ou o atende mal", avalia 
Lopes. "Pode até ser que os produtos dessa loja sejam ótimos, mas o cliente não voltará". A 
expectativa é de que a concorrência, cada vez maior entre as operadoras, melhore a 
navegabilidade dos sites, exatamente para que eles contribuam para o aumento das vendas. 
 
Destaque 
De acordo com o Ibope, é fundamental que os conteúdos de alta prioridade recebam destaque 
na região central da homepage. Mesmo assim, alguns sites preferem ocupar esse espaço com 
banners, animações ou conteúdos secundários. 
 
De acordo com o estudo, o portal da Claro apresenta 79% de conformidade com os padrões 
recomendados, o que faz dela a operadora com a melhor página entre as operadoras de 
telefonia móvel analisadas. 
 
Disponível em: <http://www.uol.com.br/infopessoal>. Acesso em 23 mar. 2006. 


