


Com a portabilidade dos
números, usuários podem
mudar de operadora a qualquer
momento. E o prenuncio de
uma guerra entre elas
ROBERTA NAMOUR

UM DOS TRUNFOS DAS OPERADORAS
de telefonia móvel para segurar usuários
insatisfeitos está com os dias contados. A

partir de 29 de agosto deste ano até 1° março de
2009, todos os brasileiros poderão manter seu nú-
mero de telefone em caso de mudança de prestado-
ra. A regra também é válida para telefones fixos,
mas é na telefonia móvel que a concorrência pro-
mete ser mais intensa, já que o número de opera-
doras é maior. Os transtornos causados pela mu-
dança do número era um dos principais fatores que
mantinha clientes presos às operadoras. As alge-
mas serão soltas e a guerra entre as empresas fica-
rá cada vez mais acirrada. Em
grande parte porque o setor vive
em uma contínua ascensão. Em ja-
neiro deste ano, houve 1.877.474 no-
vas habilitações na telefonia celular,
número 135,12% maior do que em
2007. O Brasil está bem próximo da
marca dos 123 milhões de assinan-
tes. Para se ter uma idéia do im-
pacto da portabilidade, uma pes-
quisa da The Yankee Group reali-

zada em 2007 mostra que 57% dos entrevista-
dos em São Paulo mudariam de operadora, se
pudessem manter o número; o mesmo ocorre
com 50% dos mineiros e 36% dos cariocas.
"Isso num primeiro momento. Quando os clientes
encontrarem a operadora que mais se adapte às
suas necessidades, esse número cairá para 2%",

garante Paulo Pupo, gerente sênior
de telecom da consultoria Everis.

Apesar de as empresas não mos-
trarem suas armas para enfrentar a
concorrência, o que está por vir pode
ser antecipado pelo que já acontece
lá fora. Há quase 12 anos a portabili-
dade é uma realidade para países
como Estados Unidos, França, Espa-

nha e Japão. A implantação da tecnologia nesses
países resultou em uma abundância de ofertas,
tanto de serviços quanto de aparelhos. Celulares
para novos clientes têm sido oferecidos gratuita-
mente ou por uma taxa irrisória. Ligações entre
pessoas da mesma operadora costumam ser igual-
mente gratuitas para um certo número de
usuários. No Brasil, para se adaptarem às novas
regras, operadoras começaram a investir em rees-
truturações. De acordo com Pupo, elas terão de
desembolsar no mínimo R$ 4 milhões para que
suas redes e sistemas permitam a portabilidade. O
custo máximo pode chegai' aos R$ 200 milhões.

A competição deve ser tão forte que as empresas
preferem manter suas estratégias em sigilo. Com
exceção da Vivo, que decidiu abrir o jogo. A opera-
dora diz já estar preparada para enfrentar as tur-
bulências que a portabilidade pode causar no mer-
cado. "Quem faz sua lição de casa diariamente não
tem muito com o que se preocupar. Acho até que
haverá clientes querendo voltar para a Vivo", afir-
ma Hugo Janeba, vice-presidente interino de mar-
keting. A operadora que se mantém na liderança
do mercado brasileiro de telefonia móvel, com
27,44%, diz que há dois anos trabalha para a conso-
lidação dos atributos para fidelizar seus clientes
fiéis: o preço e a qualidade da ligação. "Cliente sa-
tisfeito não vai embora", enfatiza Janeba. A empre-
sa investiu RS 4 milhões em "disciplinas que pode-

riam afetar a relação com o cliente".
Já a Claro optou por um comunicado
protocolar e diz "estar se preparando
de forma técnica e mercadológica
para ampliar sua base de clientes,
oferecendo preços e serviços atraen-
tes aos atuais e futuros assinantes". A
TIM e a Oi se limitaram a dizer que
estão em fase de implementação da
tecnologia. Em alguns casos, o silêncio
pode ser uma poderosa arma.
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