
monia da telefonia móvel no
País vive uma nova fase. A pa-

lavra de ordem nas operadoras é asso-
ciar suas marcas à terceira geração
dos celulares, que está trazendo, ain-
da lentamente, novas tecnologias aos
usuários. Poucos já desfrutam de in-
ternet de alta velocidade ou transmis-
sões digitais de TV em seus apare-
lhos, embora recursos corno esses se-
jam, hoje, a alma das campanhas pu-
blicitárias das empresas. Nessa corri-
da para garantir o mercado do futuro,
a Claro aparece com certa vantagem.
Nos últimos meses, a companhia con-
trolada pelo bilionário mexicano Car-
los Slim focou seus esforços de marke-
ting na expressão 3G e praticamente
anexou-a à sua marca. O problema é
que, enquanto mantém sua estratégia
de olhar para a frente, no presente
seu desempenho oscila mais do que o
das rivais e dificulta uma possível dis-
puta com a TIM pela vice-liderança do
mercado nacional. No primeiro tri-
mestre deste ano, por exemplo, de
cada 100 novos usuários de telefonia
celular, 19,7 aderiram à Claro. No
mesmo período de 2007, esse número
foi de 32,4. Em três dos seis últimos
trimestres, a receita líquida cresceu
abaixo da média do mercado (confira
quadro). Por outro lado, outros resul-

tados financeiros da companhia, corno
o inédito lucro obtido em 2007, nunca
foram tão positivos, indicando que
pode estar em curso uma estratégia

de privilegiar o balanço, mesmo que
isso signifique perda de mercado.

"O problema não é que a Claro não
cresce, Ela cresce e apresenta alguns
bons resultados", afirma Eduardo
Tude, da consultoria Teleco. "Mas há
períodos, como o começo deste ano,
em que ela tem acelerado menos do
que outras empresas", diz Tude. No
centro dessa questão estão a escala
e o subsídio ao cliente, cruciais no
mercado de telefonia celular. Opera-
doras brigam tanto pela liderança
porque precisam de escala desespera-
damente para reduzir custos e justifi-
car os altos níveis de investimento ne-
cessários para expandir suas redes e
manter-se na ponta da tecnologia.
Mas para obtê-la é preciso roubar
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mercado da concorrência e ofertar
aparelhos a preços agressivos. Essa
estratégia, no entanto, compromete as
margens e acaba com o bom humor de
qualquer acionista. A Claro sabe disso
e teria mudado de postura. A empre-
sa não admite (e, procurada, não aten-
deu aos pedidos de entrevista), mas
analistas acreditam que há um movi-
mento de redução de subsídios da em-
presa ao consumidor com o objetivo

de aumentar a sua margem de lucro.
Saíram de cartaz promoções como as
de celulares a R$ l no Dia das Mães e
no Dia dos Namorados. Com isso, a
margem Ebitda da Claro bateu recor-
de no começou do ano e foi a 29,8%.
"Não acredito que a empresa busque
mercado da TIM voltando a vender
celular quase de graça. Nem sempre
os ganhos de escala justificam uma
perda de margem", diz Eduardo Ro-

che, da Modal Ásset Management. "O
subsídio faz sentido se traz para a em-
presa clientes rentáveis. Mas as com-"
panhias sabem que isso nem sempre
tem acontecido", completa Júlio Pus-
chel, analista do Yankee Group.

A estratégia da Claro ganha desta-
que justamente em função da disputa
pelo mercado de celulares de terceira
geração, que deve se acirrar no se-
gundo semestre. Então, as operado-
ras estarão de novo diante do antigo
dilema: manter as margens ou ganhar
volume? O próprio João Cox, presi-
dente da Claro, já alertou para a po-
tencial guerra que deve ser travada
entre as empresas com a nova tecno-
logia, que permite a venda de serviços
com maior valor agregado. A compa-
nhia parece já ter feito sua opção e
"amarrou" a marca Claro à expressão
3G com campanhas intensivas em lo-
jas, jornais, revistas e na TV. Pode ga-
nhar com o pioneirismo. Mas, por ou-
tro lado, também pode estar criando o
mercado e "educando" um consumi-
dor que eventualmente busque o ser-
viço de um concorrente. "Esse é sem-
pre um risco, mas que pode ser redu-
zido, se ela conseguir aumentar a sua
base de clientes que gastam mais",
diz Puschel. Só com urna nova geração
de resultados é que se saberá se a
estratégia estava certa.

Text Box
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