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Chegada da supertele faz a Vivo começar a vender chips desvinculados de celular e a Claro 
está pressionando seus fornecedores para estrear no 3G. 
 
Como reação à criação da nova Oi (ex-Telemar) e à chegada da operadora no mercado 
paulista, Vivo e Claro já estão se movimentando para endurecer o embate pelo setor de 
telefonia móvel nacional. Enquanto a Vivo, que tem seu controle dividido igualmente entre a 
espanhola Telefónica e a Portugal Telecom, começa a vender chips desvinculados de aparelhos 
de celular, a Claro pressiona seus fornecedores para antecipar o lançamento do seu serviço de 
terceira geração (3G). 
 
Toda essa atenção das líderes do mercado se justifica ao analisarmos que, após anunciar a 
compra da Brasil Telecom (BrT) e se tornar líder nos segmentos de Internet em banda larga e 
telefonia fixa, com 40,7% e 56,7%% de market share, respectivamente, a Oi parte com força 
em busca de galgar posições no mercado de telefonia móvel, no qual é a quarta colocada, com 
cerca de 18% de participação. Vale a ressalva de que, com a compra da BrT, a Oi ganha 
abrangência nacional com seus serviços de telefonia móvel, obtendo o mesmo patamar de 
atuação de suas concorrentes Vivo, Claro e TIM, fato que a deixa em melhores condições para 
enfrentar a disputa do concorrido mercado de telefonia celular.  
 
Visando a isso, a operadora lança, neste segundo trimestre, seus serviços de terceira geração 
(3G) na região em que atua, prepara a chegada ao Estado de São Paulo, fato que deve ocorrer 
em julho, e faz forte campanha baseada na sua tática de chip alone (venda de chip 
desvinculado de aparelho), com o intuito de aproveitar aparelhos desbloqueados. 
 
Segundo José Luís Salazar, diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, a 
operadora está próxima de fazer a sua estréia na terceira geração de celular em sua atual área 
de cobertura, a qual é composta por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, 
Amazonas, Pará e Roraima. 
 
"Realizaremos o lançamento do 3G no segundo trimestre nas regiões em que já operamos", 
afirmou Salazar. Com a entrada no mercado de 3G, a Oi começa a demarcar seu território 
nesse segmento, lembrando até que a Brasil Telecom, recém-adquirida pela Oi, já inaugurou 
sua rede de 3G nas 10 capitais da área de atuação (Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, 
Cuiabá, Campo Grande, Palmas, Goiânia, Rio Branco, Porto Velho e Distrito Federal). 
 
São Paulo 
 
Outro trunfo da operadora para galgar posições no ranking de telefonia móvel do País é a sua 
chegada a São Paulo, fato que promete acirrar a competição no mais importante mercado do 
Brasil, com cerca de 24,1% dos celulares do País e 42,3% do PIB.  
 
Segundo Salazar, os investimentos para a construção e finalização de infra-estrutura e rede 
para iniciar as operações já estão sendo realizados. Com isso, a Oi pretende chegar ao 
mercado de São Paulo já oferecendo serviços tanto em 2G quanto em 3G. "Iniciaremos nossas 
atividades de 2G e 3G em São Paulo no segundo semestre deste ano", garantiu.  
 
Como já foi anunciado pelo presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, a principal estratégia da 
operadora para obter rápido crescimento no mercado paulista será baseada na venda de chips 
desvinculados de aparelhos, com o intuito de se aproveitar das novas leis vigentes para o 
mercado de celular e roubar clientes de suas concorrentes, a partir dos aparelhos 
desbloqueados.  
 
Concorrência 
 



Antevendo isso, a Vivo, líder do segmento de telefonia móvel, já começa a se blindar para 
disputar o mercado de celular com a supertele (nova Oi). Isso foi visto na semana passada, 
quando o presidente da Vivo, Roberto Lima, se mostrou ligeiramente preocupado com a nova 
empresa. Em reunião com os acionistas da operadora, Lima disse que para obter melhores 
resultados, irá buscar estreitar as relações com a Telefônica, controlada pelo grupo espanhol 
de mesmo nome que, por sua vez, tem 50% de participação na Vivo.  
 
Além disso, o executivo disse que a Vivo também já vende chips desvinculados de aparelhos, 
pois "há um grande mercado de aparelhos desbloqueados, e a Vivo não ficará fora desta 
disputa". Segundo analistas do mercado, realmente o mercado de aparelhos desbloqueados é 
grande e pode trazer um número importante de clientes às operadoras. No entanto, essa ação 
da Vivo é apontada como uma forma de se preparar para enfrentar a Oi, passando a também 
atuar com a estratégia de chip alone.  
 
A Claro é outra que também está atenta ao novo cenário competitivo que se forma com a 
entrada da nova Oi no mercado. Por esse motivo, o presidente da operadora, João Cox, já 
anunciou planos de acelerar o lançamentos das redes de 3G nas faixas de 2,1 GHz. "Estamos 
pressionando nossos fornecedores para que completem as instalações em um curto espaço de 
tempo. Somos líderes no mercado de 3G e vamos nos manter no primeiro lugar, por isso 
iremos acelerar a expansão da nossa rede de 3G e passar a disponibilizar serviços pela rede de 
2,1GHz o mais rápido possível." 
 
Outra ação da Claro para agregar clientes está no lançamento de serviços de mapas. A partir 
deste mês, a operadora disponibiliza o Claro Navegador, que permite que seus clientes 
consultem e localizem endereços ou pontos de interesse por meio do próprio celular, além de 
também traçar rotas de origem e destino, por meio da função Navegação, em que uma voz 
orienta o caminho a ser percorrido.  
 
O serviço, que pode ser executado com ou sem GPS, já está disponível, inicialmente na 
Grande São Paulo, Baixada Santista e interior do estado (Campinas, Campos do Jordão, 
Jandira e Jundiaí). O serviço já pode ser adquirido também nas cidades do Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Betim e Contagem (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Ilhéus, Salvador e Porto 
Seguro (BA), Vitória (ES), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Brasília (DF), Rio Branco 
(AC), Manaus (AM) e Belém (PA).  
 
Segundo a empresa, em breve haverá novas localidades; o sistema é compatível apenas com 
aparelhos Nokia e Sony Ericsson.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 06 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 
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