
assada a temporada de
aquisições das novas
concessões de telefonia
celular 3G, as operadoras
afiam suas estratégias para
conquistar adeptos no

mercado corporativo. O drive deve ser a
oferta de banda larga móvel, e a montagem
de pacotes passa a ser primordial neste
momento. É certo que ainda não veremos
um uso massificado este ano, mas os
players precisam avançar em novas
aplicações e montar uma estratégia que faça
com que as corporações se sintam tentadas
a migrar para as novas redes.

Alguns estudos apontam que número
de usuários 3G em comparação com o
total de linhas móveis será algo pequeno,
entre 3% e 5%, porém a ARPU (sigla que
designa o valor médio gasto por linha) será
muitas vezes superior ao do usuário de
telefonia tradicional, Ou seja, um filão que
promete dividendos importantes para os
players do mercado,

"As operadoras precisam encontrar o
"aproach" correto para convencer os
usuários de negócios que migrar para o 3G
trará impacto positivo no business com um
ROÍ convincente", argumenta José Maria
Jantus, analista de comunicação da
América Latina da Frost & Sullivan. O perfil
das companhias que vão migrar primeiro é
bem definido: quem faz uso intensivo de
redes móveis como retail, transportes,
empresas farmacêuticas, turismo, Utilities e
segurança, Elas devem liderar em número
de usuários e em alta utilização.

Para Marco Aurélio Rodrigues,
presidente da Qualcomm no Brasil, o
investimento realizado pelas operadoras deve
ser acompanhado por uma rápida definição

de mercado. "O caminho para as telcos é se
dedicar ao segmento corporativo e elas
precisam encontrar a sua via estratégica
rapidamente", garante. Ele pontua que, além
da Claro que montou a primeira rede de
nova geração no final do ano, as demais
operadoras estão finalizando suas redes
apenas este ano. Todas estão em processo
de implementação e a infra-estrutura ainda
vai levar um tempo para cobrir todo o Brasil
e as obrigações da Anatel. Eu diria que os
principais mercados estarão cobertos por
todas elas no final de 2008 e em 2009. É um
processo longo cobrir o pais inteiro",
completa, Veja mais sobre a obrigatoriedade
imposta pela Anatel no Box: Mapa do 3G.

Para todos, mesmo
A Claro, aliás, fez promoções de

degustação de seu serviço para as
corporações e também em shopping centers
na cidade de São Paulo entre dezembro e

fevereiro. E apostou em pacotes com
desconto por volume para as corporações
que chegaram a descontos de até 40%.
Entre seus usuários, metade é corporativa a
partir da venda focada na base de clientes.

"A demanda de mercado tem sido
muito elevada e para todo tipo de empresa,
com grande crescimento nas grandes,
aonde temos uma penetração de mercado
bem forte, mas também entre as pequenas
e médias. O mercado olha mais o SMB
agora, esse público consumia muito voz e
agora começa a consumir serviços maiores",
aponta Rodrigo Shimizu. gerente de divisão
de marketing empresas da Vivo, que
apontou que a operadora trabalha com 3G
desde 2005, com tecnologia EVDO. Be
revela que os serviços são voltados ainda
muito para banda larga, porém o
crescimento de utilização já ficou em 130%
na comparação de 2006 com 2007, No
global, somando varejo e corporativo, a Vivo
superou os dois dígitos de utilização de
dados em sua rede com um total de 10,4%.

Entre as grandes empresas, ele nota
um uso acelerado de aplicações mais
pesadas com o Blackberry como aparelho
preferencial. "Já temos alguns casos em que
o uso "desceu" da diretoria para a gerência e
abaixo, até com 200 aparelhos. Os ramos
alimentício, varejo e bancário têm investido
fortemente. A principal aplicação da
plataforma ainda é o e-mail mesmo, mas
existem avanços em força de vendas com
uso de Java", admite Shimizu. O desafio é
conservar o legado e desenvolver novas
aplicações voltadas para o business dos
clientes. "Montamos uma equipe de
consultores de dados, com grande expertise
técnico e presente em todos os estados do
Brasil, para ajudar neste trabalho", completa.
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A Brasil Telecom, mesmo envolvida com
todo o processo de fusão com a Oi, lançou
o serviço de banda larga 3G+, tanto para
high-end, como governo e PMEs. "Criamos
linhas de acesso para o segmento
corporativo e vamos tocar em pacotes e
benefícios. Para as PMEs, queremos
estimular o cliente a contratar o serviço,
Ternos hoje cinco velocidades de acesso
corporativo - 256K, 600K, 1 mega, 2 mega
e 3 mega - e para as pequenas e médias
temos promoções de aquisição com valores
diferenciados para quem têm acesso fixo nas
formas de pacote", revela Rivo Manhaes,
gerente de marketing de produtos da Brasil
Telecom. O serviço de 256K é vendido por
R$ 44 e, de acordo com o leque de serviços
adquirido, o modem fica gratuito.

Entre os clientes de pequeno e médio
porte, foi identificado o perfil de uso para a
banda larga móvel e as características dos
usuários. "Temos clientes potenciais desde
profissionais liberais até o pequeno varejo
e médias empresas mais estruturadas
como redes de farmácia que podem
contratar um IP profissional, por exemplo",
admite Manhaes.

Pacotes e soluções
A Vivo também aposta em soluções

empacotadas a partir do uso do e-mail
móvel. "Temos soluções fechadas que são
configuradas de forma simples, com fácil
instalação e integração. Estamos investindo
em parceria com os fabricantes de
aparelhos para oferecer expertise técnico, já
temos consultores que atendem a um pool
de clientes de pequeno porte no pré-
vendas. Estamos expandido essa
consultoria", garante Shimizu. Em paralelo,
a empresa investe em um programa de
treinamento no canal de vendas, que ainda
está "viciado" em vender voz.

Entre as aplicações, o e-mail deve ser o
principal formato utilizado e a oferta de
banda larga móvel, entretanto existem boas
perspectivas, "Quando começaram a
vender os mini-modens na Europa, as
operadoras viram um aumento de tráfego
de 30 vezes, é um fenômeno que veremos
no Brasil também, não sei se no mesmo
patamar ou maior. Sei que operadoras que
lançaram o serviço na virada do ano já
tiveram que crescer sua capacidade de
rede", revela Rodrigues, da Qualcomm. Be
aponta que a entrada de smartphones de
forma mais abrangente também é algo
previsto, assim como a incorporação de
modens 3G embutidos em notebooks.
fatores que vão expandir a utilização do
simples "ver e-mail",

Shimizu, da Vivo, crê na forte
aceleração no uso de Internet móvel e no
surgimento do hábito de videoconferência,
assim como em aplicações IP. "Acredito
em aplicações voltadas para a forca de
venda, como atualização de estoque, e em
aplicações no celular de urna forma mais
veloz e amigável", garante Manhaes, da
BrT. Já a Claro também aposta no
tradicional, como aplicações de equipes de
venda e na migração de serviços que
utilizem PDAs, mas a empresa não
descarta que videochamadas e
teleconferências ganhem espaço,

Porém, a sedução dos novos serviços
possíveis a partir do 3G esbarram no
preço, ainda o maior motor de vendas dos
serviços. "O cliente vai olhar a cobertura e
enfatizar muito o preço, que é algo
complexo, A venda no corporativo é muito
negociada e de acordo com o volume. À
medida que o projeto vai baixando na
pirâmide de tamanho das empresas, o
preço passa a ser ainda mais importante",
explica Rodrigues, da Qualcomm.

Corno diferencial, Shimizu, da Vivo,
fala do pioneirismo do trabalho em 3G,
com a rede EVDO, que vem desde 2005
na companhia. A experiência possibilitou
uma sintonia fina na estratégia e na infra-
estrutura rapidamente, ele garante,
"Passamos por adaptações e correções
de banda no ano passado para oferecer
os serviços de banda larga. Temos mais
experiência no pós-venda, criamos uma
ilha de dados no call-center específica para
a rede de dados para atender o cliente da
melhor forma", garante. Ele acentua que o
preço é mais ou menos o mesmo entre as
operadoras e o que as diferencia é o pré e
o pós venda. Já Manhaes, da BrT, aposta
que a convergência na sua região de
atuação é o destaque na comparação
com a concorrência.
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