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Um grupo de pessoas aglomera-se ao redor de um quiosque, próximo às catracas da estação 
Sé, a maior do metrô de São Paulo. Uma placa no alto do estande dá a senha: "desbloqueio 
grátis". Embaixo, em letras pequenas, lê-se o logotipo da Oi.   
 
O que é Oi? Muitos ali não fazem idéia e também parecem pouco atentos a isso. O que eles 
querem é aproveitar a chance de desbloquear, sem custos, o aparelho de celular, submetendo-
o a uma configuração capaz de tornar o telefone apto a usar o chip de qualquer operadora 
móvel.   
 
A Oi prepara o terreno para sua estréia no mercado paulista, em outubro, e com esse objetivo 
lançou mão de uma estratégia de marketing tão habilidosa quanto polêmica. A operadora, que 
já promovia o desbloqueio de celulares em sua área de atuação, estendeu a iniciativa a São 
Paulo e com isso provocou uma nova batalha na guerra comercial da telefonia móvel.   
 
No início da semana passada, a Oi abriu quiosques em 20 estações de metrô e de ônibus da 
capital e da região metropolitana. Também colocou 20 vans em circulação no interior do 
Estado, com a promessa de desbloquear, gratuitamente, os celulares de qualquer empresa de 
telefonia.   
 
A operadora já havia destravado 17,8 mil telefones móveis em São Paulo até anteontem, 
segundo informações da empresa.   
 
Na quinta-feira, o Valor esteve nos metrôs Sé e Consolação - dois locais de intensa 
movimentação de passageiros. Durante as duas horas em que a reportagem esteve ali, os 
quiosques não ficaram vazios um momento sequer.   
 
"Já trouxe três aparelhos para desbloquear aqui e hoje vim com outro", disse Rafael Pimentel, 
técnico de instalação de câmeras de segurança, que estava no quiosque da estação Sé. 
Assinante da Claro e da Vivo, ele aproveitou para destravar aparelhos antigos que estavam 
guardados na gaveta.   
 
O garçom autônomo Brasil de Lourdes também levou seu celular à estação Sé. Dono de um 
pré-pago da TIM há mais de quatro anos, ele pretendia desbloquear o telefone para usá-lo 
com o chip de várias operadoras. "Na rua onde eu moro, às vezes o sinal da TIM não pega 
direito e eu preciso (do telefone) para trabalhar", afirmou. "Agora, quero manter esse chip e 
usar o de outras operadoras também."   
 
É justamente nesse ponto que reside a controvérsia. Com os aparelhos destravados, os 
consumidores tendem a ser menos "fiéis" às suas operadoras. É cada vez mais comum ver 
pessoas que têm chips pré-pagos de várias prestadoras de serviços. Conforme a melhor 
promoção do momento, elas tiram um chip do aparelho e colocam outro.   
 
Na prática, a campanha da Oi incentiva seus clientes atuais e futuros, no caso de São Paulo a 
utilizar, em sua rede, terminais vendidos por outras operadoras. Há dois anos, a empresa 
deixou de vender aparelhos nos planos de serviços pré-pagos.   
 
A estratégia fez explodir as divergências entre a Oi e a Claro, que costuma conceder grandes 
subsídios aos aparelhos. A disputa foi parar na Justiça há alguns meses, mas voltou a 
esquentar nos últimos dias.   
 
Em maio, a Claro obteve liminar que suspendeu a veiculação de propaganda de um movimento 
intitulado "Bloqueio não", do qual a Oi faz parte. O site da campanha também foi tirado do ar. 
A operadora alegou que a campanha induzia os consumidores ao erro porque não explicava 
que as empresas podem manter o celular bloqueado por 12 meses, a partir de sua venda, caso 
o aparelho tenha sido subsidiado. A decisão judicial provisória foi confirmada no mês seguinte, 
em segunda instância.   



 
A Oi demorou um pouco para dar o troco. Mas, na semana passada, começou a veicular 
anúncio dizendo que "uma operadora" estaria impedindo a divulgação de informações aos 
consumidores. Foi quando a operadora revelou que passaria a desbloquear os celulares em 
São Paulo.   
 
"Estamos levando para São Paulo nosso posicionamento de liberdade" , afirmou Flávia da 
Justa, diretora da Oi para comunicação com o mercado. "No desbloqueio, não existe 
rompimento de contrato, não há destrato da relação entre o cliente e sua operadora." Para a 
executiva, a "judicialização dessa causa é uma coisa muito grave".   
 
Por meio de nota à imprensa, a Claro reagiu e atribuiu o posicionamento da Oi "à derrota que 
sofreu na Justiça". Segundo a operadora, o tribunal entendeu que "a Claro atua dentro dos 
limites da Justiça brasileira, ao contrário do que acontece com a Oi, que tenta mudar a lei para 
fechar um negócio". A declaração é uma referência velada à tentativa de compra da Brasil 
Telecom (BrT) pela Oi, que só poderá ser concretizada após mudanças nas regras do setor de 
telecomunicações.   
 
De forma geral, as demais operadoras de celular têm evitado fazer o desbloqueio de celulares 
de empresas concorrentes.   
 
Coincidência ou não, a exceção é a BrT. A empresa, que atua no Centro-Sul do país, não 
apenas desbloqueia os aparelhos como dá R$ 30 em créditos para clientes oriundos de outras 
operadoras.   
 
"Não somos contra o desbloqueio e a liberdade. O cliente toma a decisão que quiser", afirmou 
o presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo. "Mas não desbloqueamos telefones que 
não tenham sido vendidos por nós."   
 
A iniciativa não contribui para "um ambiente competitivo saudável", segundo Araujo. "A TIM 
não vai fazer o que não é ético nem legal, que é pegar um telefone da concorrência, de um 
cliente que tem contrato com a concorrência, e desbloquear", ressaltou.   
 
A Claro não quis dar entrevistas sobre o assunto, alegando que está no meio de um processo 
judicial que trata da questão.   
 
A Vivo também não se manifestou. Mas, de acordo com fontes da companhia, há uma 
discussão interna quanto à validade jurídica dos desbloqueios promovidos pela Oi. A 
preocupação é saber se a iniciativa induz o assinante a romper contrato com sua operadora 
atual, o que poderia lhe render uma multa.   
 
A Anatel informou, por meio da assessoria de imprensa, que em princípio a Oi não está 
infringindo as regras do setor.   
 
De qualquer forma, a Oi tenta se resguardar. Ao desbloquear um aparelho, a companhia pede 
que o dono do celular assine um termo no qual declara que sua decisão é livre.   
 
O advogado Rodrigo de Mesquita Pereira, especialista em direito do consumidor, observou que 
a conduta da Oi "não é ilícita", mas a operadora não pode levar os assinantes a crer que o 
desbloqueio elimina as obrigações que têm com sua prestadora de serviços.   
 
Pereira atuou para a Vivo numa ação judicial em que as operadoras garantiram o direito de 
vender celulares bloqueados, quando são alvos de subsídio.   
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Contexto  
 
O bloqueio dos terminais é uma prática antiga entre as operadoras de telefonia móvel. Como 
elas vendem os aparelhos com desconto, trata-se de uma tentativa de assegurar a fidelidade 
do cliente, ao menos até recuperar o valor subsidiado.   
 
Já faz algum tempo, no entanto, que os usuários de celular descobriram que poderiam 
destravar os telefones - na lojinha de informática do bairro ou mesmo seguindo o roteiro de 
algum dos muitos sites da internet que ensinam como fazer isso.   
 
A Oi percebeu esse movimento e resolveu tirar proveito dele. Há dois anos, deixou de vender 
aparelhos para os planos pré-pagos. Em vez disso, passou a incentivar que seus clientes 
usassem celulares desbloqueados - vendidos por outras operadoras.   
 
No início deste ano, o desbloqueio tornou-se regra com a aprovação do novo regulamento da 
telefonia móvel pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O argumento é de que o 
aparelho é propriedade do cliente e que este tem o direito de usá-lo como quiser.   
 
Segundo o documento da agência reguladora, o assinante tem direito ao celular desbloqueado 
e sua operadora é obrigada a destravá-lo gratuitamente.   
 
No entanto, a empresa pode manter bloqueado, por até 12 meses, o telefone móvel vendido a 
preço subsidiado. Se, nesse período, o consumidor quiser destravá-lo, poderá ter de pagar 
uma multa, dependendo do contrato de prestação de serviços do qual é assinante.   
 



O consumidor também tem o direito de comprar o aparelho já destravado. Mas pagará o valor 
do telefone sem desconto. (TM)   
 

 
Leia mais: 
 
Estratégia não garante cliente, mas reduz custo  
 
Ninguém precisa ser guru de auto-ajuda para saber que oportunidade e risco caminham lado a 
lado. Com a estratégia adotada pela Oi, acontece o mesmo.   
 
Desbloquear os aparelhos das operadoras concorrentes pode ser um grande empurrão, mas 
não necessariamente é garantia de novos clientes para a empresa.   
 
A estudante Ana Luiza Coelho de Paula levou a um quiosque da Oi um aparelho que comprou 
na Alemanha, onde passou uma temporada. Cliente da TIM, ela não pensa em trocar de 
operadora, ao menos por enquanto. "Eu já tinha ouvido falar sobre a Oi na televisão, mas nem 
sabia que ela ainda não atua em São Paulo", afirmou.   
 
Segundo Ana Luiza, não é o fato de a Oi oferecer o desbloqueio gratuito do celular que fará 
com que ela se interesse em assinar os serviços da operadora. "Isso dependeria das vantagens 
dos planos", observou a estudante.   
 
A mesma resposta foi dada por outras pessoas entrevistadas pelo Valor para esta reportagem.   
 
Isso significa que a Oi pode ter o trabalho de instalar quiosques e montar equipes para 
desbloquear os celulares dos paulistas, mas não conseguir convertê-los em clientes.   
 
Por outro lado, esta foi a maneira encontrada pela companhia para tornar-se mais conhecida 
no Estado de São Paulo e chamar a atenção de clientes em potencial oferecendo um serviço 
"simpático".   
 
Ao mesmo tempo, a estratégia é coerente com a política que a operadora adota desde 2006, 
de vender apenas o chip (que é, de fato, a linha do telefone) e não o aparelho de celular.   
 
O objetivo da medida era reduzir as despesas com o subsídio aos telefones, que corroía as 
margens de lucro da companhia. No lugar dos tradicionais descontos no preço dos aparelhos, a 
Oi começou a centrar esforços em pacotes de serviços mais agressivos.   
 
Depois disso, a defesa dos terminais desbloqueados tornou-se essencial para a operadora. No 
momento em que deixou de vender e subsidiar os aparelhos, passou a depender dos telefones 
celulares comercializados por outras empresas.   
 
Para a Oi, é vantajoso que o assinante compre o celular de uma operadora, desbloqueie o 
telefone e passe a utilizá-lo na sua rede. Dessa forma, a empresa deixa os gastos com 
subsídios a cargo dos concorrentes e se beneficia dos celulares vendidos por eles. A estratégia 
deverá permitir que a operadora economize milhões de reais em sua chegada a São Paulo. 
(TM)   
 

 
Leia mais: 
 
Claro contra-ataca com portabilidade  
 
Enquanto a Oi ataca com o desbloqueio de celulares, a Claro hasteia a bandeira da 
portabilidade numérica - o que deverá elevar ainda mais a temperatura da disputa entre as 
operadoras de telefonia móvel.   
 



No último fim de semana, a Claro começou a veicular uma campanha publicitária defendendo o 
início imediato da portabilidade. O recurso - que permite ao usuário manter o número de 
telefone quando trocar de operadora - está previsto para entrar em vigor no dia 1º de 
setembro em oito localidades do país e deverá estar disponível em todo o Brasil até março.   
 
Os anúncios em jornais e TVs vieram após uma semana em que um grupo de sete operadoras 
pediu à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o adiamento da portabilidade. A Claro, 
controlada pelo grupo mexicano América Móvil, não apoiou a iniciativa e saiu a público para 
defender a manutenção dos prazos - o que, de fato, foi feito pelo órgão regulador.   
 
A estratégia remete, indiretamente, à disputa travada entre a operadora de origem mexicana e 
a Oi quanto ao desbloqueio de celulares. Se a campanha da Oi tem como slogan a frase 
"debloqueio de aparelho é um direito seu", as peças publicitárias da Claro qualificam a 
portabilidade como o "verdadeiro direito de escolha".   
 
O vice-presidente regulatório e de comunicação da Claro, Antônio Britto, negou haver relação 
entre as duas coisas. De acordo com ele, o intuito da campanha é mostrar que a operadora é 
favorável à portabilidade e que o cliente vai ganhar com isso.   
 
"A empresa avalia que o mercado brasileiro está entrando numa nova fase, onde a maior parte 
da demanda já foi atendida. O consumidor, agora, quer cobertura, qualidade e serviços. A 
portabilidade vem para consolidar isso", observou.   
 
As empresas do setor admitem que a nova regra tem potencial para mexer com o mercado 
porque muitos assinantes de telefonia móvel relutam em trocar de operadora para não perder 
o número. Com a portabilidade, serão necessários outros argumentos - como preço e 
qualidade dos serviços - para segurar um cliente.   
 
A TIM, por exemplo, aposta na oferta de pacotes que combinam telefonia móvel, fixa e 
internet para atrair novos assinantes e evitar a migração dos atuais. "Temos que fidelizar a 
base de clientes", disse o presidente da empresa, Mario Cesar Pereira de Araujo.   
 
A combinação entre desbloqueio e portabilidade terá efeitos ainda imprevisíveis no setor, mas 
provavelmente tornará a competição mais intensa.   
 
Na avaliação de Juarez Quadros, sócio da consultoria Orion e ex-ministro das Comunicações, a 
soma desses dois fatores poderá dar fôlego novo a uma prática que arrefeceu nos últimos 
anos: a oferta de aparelhos gratuitos. Não que as operadoras tenham deixado de acenar com 
celulares a preço zero, mas reduziram o número de modelos e passaram a associá-los a 
determinados planos de serviços pós-pagos.   
 
"As operadoras podem dar o aparelho para incentivar a portabilidade de clientes que estiverem 
presos a outras operadoras por causa de celulares bloqueados", afirmou Quadros.   
 
Na avaliação do consultor, a portabilidade deverá atrair especialmente usuários de telefonia 
móvel que têm o mesmo número há muitos anos ou que precisam dele para trabalhar. A 
medida não fará tanta diferença para quem está habituado a trocar de operadora ou aqueles 
que mantêm chips de diversas empresas, ponderou. (TM e HM)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


