
Começa hoje a nova "batalha" entre as teles 
Victor Hugo Alves 
 
Hoje inicia-se uma nova etapa na concorrência do mercado de telefonia móvel e fixa, com o 
início da portabilidade numérica. Para conquistar os clientes de suas concorrentes, as 
operadoras preparam melhor qualidade de serviços e de cobertura, manutenção das 
promoções agressivas e até aparelhos gratuitos, além de investirem em atendimento ao 
cliente e se apoiarem na oferta de serviços convergentes. 
 
Para impedir a barreira de entrada e investir na aquisição de clientes, Telefônica, Vivo, Claro, 
Oi, GVT, CTBC, Embratel e Sercomtel e TIM desembolsarão, somadas, praticamente todos os 
R$ 46,5 milhões que a portabilidade deverá movimentar no primeiro ano, quando 11 milhões 
de usuários migrarão de operadora, e já comunicaram que não cobrarão a taxa de migração 
fixada em R$ 4 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
No primeiro momento, a portabilidade entrará em vigor em oito códigos de área em sete 
estados. São eles: São Paulo (códigos 14 e 17), Espírito Santo (27), Minas Gerais (37), Paraná 
(43), Goiás (62), Mato Grosso do Sul (67) e Piauí (86). Em março de 2009, o serviço estará 
disponível em todo o território brasileiro. A estratégia das operadoras inclui entenderem o 
comportamento de mercado neste início da portabilidade, para somente depois tomarem 
posturas mais agressivas. A Vivo, atual líder de mercado de telefonia móvel, é a que tem 
maior propensão a perder clientes, segundo analistas, por ser a empresa com a maior base.  
 
Para garantir os seus usuários e atrair os das suas rivais, a Vivo apostará em uma boa 
qualidade de serviços, além de manter forte campanha com subsídios de aparelhos, 
oferecendo, até, celulares gratuitos para os clientes pós-pago, além de promoções agressivas 
em relação às tarifas.  
 
Segundo Carlos Cipriano, diretor regional da Vivo para São Paulo, promoções que garantam a 
retenção dos clientes ou que atraiam novos usuários serão importantes na portabilidade, se 
aliadas a serviço e atendimento de qualidade. "A relação de custo- benefício é o mais 
interessante para o cliente. A soma de promoções agressivas com um serviço de qualidade é 
uma grande saída para reter e conquistar consumidores. Teremos um Natal muito forte e 
seremos agressivos", disse. 
 
Para atrair os clientes de classes C e D ou usuários de pré-pago, a estratégia da Vivo será 
lançar recargas com maior duração, como a de R$ 10 com duração de 90 dias anunciada pela 
operadora. "Esse é um outro atrativo para os clientes deste perfil, que valorizam o tempo de 
duração de suas recargas", completou Cipriano.  
 
Apostando na portabilidade para ultrapassar a TIM, segunda colocada no ranking, a Claro, com 
a terceira maior participação de mercado, manterá suas promoções agressivas, que estão 
dando resultados, e aposta em uma ampla cobertura e boa qualidade de serviços. "A 
portabilidade é o real direito de escolha para o consumidor. Além do preço, o nome da batalha 
será cobertura e qualidade. Esta será nossa estratégia", contou Francisco Oliveira, diretor da 
Claro para São Paulo. 
 
Com o intuito de trazer maiores atrativos para o cliente, a operadora oferecerá planos de tarifa 
segmentados, de acordo com o perfil do público, pois avalia que, com a portabilidade, é 
necessário aumentar a profundidade de conhecimento dos clientes para assim atendê-los o 
melhor possível.  
 
Entre os novos pacotes, a Claro disponibiliza chamadas a tarifa-zero para qualquer número da 
operadora durante os finais de semana ou após a franquia, ligações com tarifa-zero a qualquer 
número fixo e um pacote que permite chamadas com tarifas reduzidas para até três números 
cadastrados. 
 
A Oi, que investiu mais de R$ 400 milhões para estar apta à portabilidade numérica, apoiará 
sua estratégia no desbloqueio de aparelhos, principalmente para abrir caminho para a sua 



chegada a São Paulo, prevista para outubro. "A portabilidade casa muito bem com a estratégia 
da Oi em São Paulo. Agora, além do aparelho desbloqueado, o cliente poderá manter o mesmo 
número. Esta é uma grande oportunidade para a Oi conquistar clientes", disse Roderlei 
Generali, diretor da Oi para o mercado paulista. A Oi já desbloqueou 22 mil celulares na nova 
região. Além disso, já capacitou 500 lojas de eletrônicos para fazer o desbloqueio, dando 
suporte técnico para o aprendizado da operação. 
 
Para garantir qualidade de atendimento, a operadora treinou 15 mil novos atendentes 
exclusivamente enfocados na portabilidade. Em relação a benefícios, além de apostar em 
tarifas agressivas, a Oi apoiará sua estratégia de subsídio no Oi Paggo, serviço de cartão de 
crédito via celular que só pode ser assinado por clientes da Oi e que concede bônus de R$ 1 
mil para os clientes usarem como quiserem.  
 
"Ele pode comprar um celular na loja da Oi ou em outro lugar. Ele decide como e com o que 
quer gastar", afirmou Generali. Essa é uma estratégia para a Oi manter o clienteem sua base, 
pois, por meio do Paggo, o consumidor terá um contrato de fidelização com a operadora. 
 
Fixas 
 
Em relação à telefonia fixa, o que dará o tom da disputa, segundo analistas, será a 
oportunidade de as teles oferecem mais benefícios nos pacotes convergentes, como o aumento 
das velocidades de banda larga ou o aumento do número de canais de TV por assinatura, sem 
elevar os preços. Essa estratégia será usada principalmente para reter os clientes na base, 
evitando que estes migrem para as rivais. 
 
"Quando o cliente tem mais serviço com preço mais em conta, ele sente-se valorizado pela 
operadora", afirmou Milton Bonservizzi, diretor de produtos da CTBC, ressaltando que uma das 
próximas ofertas da operadora será o quadruple play, o que "aumentará nossa atratividade 
durante a portabilidade". Para Alcides Troller, vice-presidente de Varejo da GVT, a empresa já 
detém preços muito agressivos e por isso "esperará pelo comportamento do mercado para 
avaliar mudanças no modelo de negócios". 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2008.  Empresas & Negócios, p. B1. 
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