
O ano em que as celulares vão superar as fixas
(Música, vídeo e internet farão as receitas da telefonia móvel serem maiores no último trimestre, diz consultoria

O PUBLICITÁRIO

Eduardo Rezende

utiliza três celulares

e gasta cerca de R$

1,3 mil por mês.

Com o fixo, são só

R$ 20 mensais

Bruno Rosa

• O brasileiro cada vez mais bai-
xa músicas, assiste a vídeos e se
conecta à internet — pelo ce-
lular. É com isso que, pela pri-
meira vez, as operadoras de te-
lefonia móvel vão conseguir su-
perar, em receita, as de telefonia
fixa (já incluindo as vendas de
banda larga), alcançando a li-
derança do setor. Segundo a
consultoria Teleco, a virada será
no último trimestre, quando,
com o apelo do Natal e as vendas
de aparelhos de Terceira Ge-
ração (3G), as receitas somarão
R$ 20 bilhões, contra R$ 19,2
bilhões das operadoras fixas.

Os diferentes serviços ofere-
cidos pelos celulares respon-
dem hoje por 9,2% do fatura-
mento das companhias móveis.
Com o 3G, o gasto médio dos
usuários deve subir 20% em re-
lação a clientes normais, ressalta
Eduardo Tude, presidente da Te-
leco. Além disso, 20 milhões de
brasileiros vão comprar um no-
vo celular este ano.

Já os acessos de linhas fixas
somaram 38,2 milhões, uma
queda de 2% em 2007, segundo
o Santander. A Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) diz que em 2006 houve 12,4
milhões de linhas ociosas, con-
tra 10,70 milhões em 2005. •
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CARLOS GOMES, empresário, resolve tudo com dois celulares e um rádio
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Metade dos
brasileiros quer
aparelho novo
Celulares formam
parcerias com
empresas de internet
• Com o crescimento da eco-
nomia no ano passado e o au-
mento da renda do consumidor,
49% dos brasileiros pretendem
trocar de aparelho celular nos
próximos 18 meses, revela pes-
quisa da consultoria TNS In-
terScience. O potencial de cres-
cimento ainda é alto no país, já
que a média de serviços usados
pelos usuários é baixa: 4,8, con-
tra seis no México.

— O que vem impedindo os
celulares de ganharem mais im-
portância no setor é o avanço da
banda larga no país. O segmento
quase dobrou entre 2004 e 2007.
As receitas passaram de R$ 6,6
bilhões para R$ 12,4 bilhões. Po-
rém, com o aumento na base de
celulares do país e a implantação
de serviços mais sofisticados, o
segmento vai ultrapassar o fixo
no fim deste ano. Será um ca-
minho sem volta — diz Eduardo
Tude, da consultoria Teleco.

Vivo tem o maior portal de
música da América Latina
Para especialistas, a música é

o principal motivo na hora de
comprar um novo modelo. Por
isso, as operadoras e fabrican-
tes, como Motorola, apostam
no nicho. A Vivo, hoje, tem o
maior portal de música da Amé-
rica Latina, com 300 mil músicas
baixadas por mês. Em 2007, o
crescimento foi de 50%. Além
disso, são 30 mil downloads de
videoclipes mensalmente.

—Vamos criar novos pacotes
musicais. É essencial ainda fazer
parcerias com empresas e ofe-
recer novos serviços para au-
mentar a receita. Acabamos de
fazer uma parceria com a Mi-
crosoft — diz Roger Sole, diretor
de Marketing da Vivo.

Renato Ciuchini, diretor de
Planejamento e Novos Negócios
da TIM, ressalta que a entrada de
clientes de baixa renda será
compensada pelo aumento de
serviços sofisticados:

— As receitas vão subir com
mais serviços. Vamos lançar o
serviço de busca Google no ce-
lular. Estamos intensificando
nossos produtos, como o Music
Store, que, em oito meses, re-
gistrou crescimento de dez ve-
zes em seu tráfego. Nossa função
é distribuir conteúdo.

Carlos Gomes, sócio da rede
de academias By Fit, resolve tu-
do com dois celulares e um rádio
e quase não usa mais o aparelho
fixo. Com o publicitário Eduardo
Rezende, da Percepttiva Comu-
nicação, ocorre o mesmo: ele
gasta cerca de R$ 1,3 mil por mês
com três celulares e apenas R$
20 com o telefone fixo:

— Uso muito o celular por
causa dos negócios e estou
sempre na internet.

Na Claro, a receita do acesso à
internet vai ultrapassar a do en-
vio de mensagens (SMS) este
ano. Segundo Alexandre Olivari,
gerente de Marketing, o 3G vai
impulsionar os gastos:

— Lançamos a internet banda
larga sem fio, que já é usada por
70% dos nossos clientes 3G.

A Oi vai intensificar a oferta de
conteúdo — com rádio, TV e
celular — e investirá R$ 4 bi-
lhões em 2008 em sua rede 3G, o
dobro do que foi feito no ano
passado. (Bruno Rosa)
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