


Uma verdadeira batalha de marketing está sen-
do travada entre duas gigantes da telefonia móvel
no país. Em setembro, Vivo e Claro entraram no rin-
gue da comunicação dispostas a conquistar a lide-
rança nas vendas de iPhone no Brasil.
De um lado, a Claro ataca oferecendo a maior co-
bertura 3G do país: 138 cidades, de 19 Estados,
além do Distrito Federal, contra as 45 cidades co-
bertas pela rede 3G da concorrente.
Do outro lado do ringue, a Vivo parte para a briga
apostando em um atendimento diferenciado (com
agendamento pela internet para a compra do iPho-
ne), preços mais baixos (aparelho a partir de R$ 899)
e oito tipos de planos para a utilização do iPhone
3G, Como o principal diferencial da Vivo é o fato de
a operadora oferecer uma maior franquia de dados,
algumas peças publicitárias mostram que o me-
nor plano da empresa vem com 250 megabytes de
acesso à internet, enquanto o maior plano oferecido
pela concorrência tem apenas 200 megabytes.
Para não sair em desvantagem nesta luta, uma das
estratégias utilizadas pela Claro foi firmar parceria
com os cartões American Express (Bradesco), o
que possibilitou o parcelamento do iPhone em até
24 vezes sem juros. Quem opta por esta forma de
pagamento ganha descontos mensais no valor da
franquia do plano contratado que, somados, podem
representar uma economia de até R$ 999. Nesse
caso, o desembolso mensal pelo aparelho é de
R$ 41,67 e o valor final pago pelo cliente passa de
R$ 1.999 para R$ 1.000. "O iPhone 3G possibilitará
novas experiências em tecnologia e mobilidade.
E é isto que desejamos: que os clientes da Claro
possam escolher o que há de mais inovador em
comunicação móvel, confirmando nossa ousadia e
vocação para os melhores serviços", ressalta o pre-
sidente da Claro, João Cox.
Em outra frente, a Claro investiu em um novo posi-
cionamento de marca, com a campanha da porta-
bilidade numérica, lançada em setembro. A empre-
sa chegou a mudar até o seu slogan de "A vida em
suas mãos" para "Escolha". Criada pela F/Nazca,
a nova campanha tem um viés emocional e retrata
diferentes situações do cotidiano em que as pesso-
as escolheram ter uma relação positiva entre elas,
o planeta e a vida.
Ocorre que tanto na mídia impressa quanto na TV
as peças publicitárias de lançamento do iPhone fei-
tos pelas duas operadoras apresentam conceitos e
layouts muito semelhantes, por conta de imposi-
ções da Apple. Ambos estão alinhados ao estilo de
comunicação "clean" adotado pela empresa de Ste-



vê Jobs. Em busca de dife-
renciação, o jeito foi inves-
tir em ações de marketing
voltadas para o ponto-de-
venda e a internet, além de
estratégias de marketing
direto e desenvolvimento
de políticas de subsídio e
serviços exclusivos para o
aparelho da Apple, como é
o caso da Secretária Claro
e do Portal Claro Idéias
iPhone.
Segundo dados da con-
sultoria Predicta, divulga-
dos pela revista Exame, a
navegação na internet por
telefones móveis cresceu
19% no primeiro fim de se-
mana de vendas do iPho-
ne 3G no Brasil. Entre os
dias 26 e 28 de setembro,
foram registrados 41.021
mil acessos móveis, contra
34.419 acessos do fim de
semana anterior. Desse total, 54%
(22.362) acessos partiram dos ce-
lulares da Apple.
Essa é uma boa notícia, principal-
mente, para o segmento de mobile
marketing, que tende a ganhar for-
ça no país, com o aumento da oferta

de serviços voltados para o acesso
rápido à internet.
De acordo com a agência de notí-
cias Reuters, a chegada do objeto
de desejo da Apple ao Brasil de-
verá impulsionar a publicidade no
celular - um mercado que este ano

tores que vão fazer da publicidade
móvel "um grande sucesso": a inte-
ratividade, a possibilidade de locali-
zação do usuário e a segmentação.
"Todos esses fatores se aplicam ao
iPhone", acrescentou.
Pensando nisso, a Claro organizou

deverá movimentar US$ l
bilhão em todo o mundo. E,
com potencial de chegar a
US$ 11 bilhões nos próxi-
mos três anos, de acordo
com a empresa de pesqui-
sas Informa Telecom.
Em entrevista à Reuters, o
diretor de produtos e ser-
viços da Vivo, Alexandre
Fernandes, chega até a ar-
riscar uma previsão. A inter-
net hoje tem algo corno 50
milhões de usuários no Bra-
sil e recebe pouco mais de
3% do bolo de investimento
publicitário nacional. Como
o número de usuános de
celular é três vezes maior
que o de internautas, "em
três ou quatro anos o volu-
me de negócios de mobile
marketing vai superar o da
internet", prevê o executivo.
Fernandes aponta três fã-



um inventário com todo
tipo de ação possível nes-
sa mídia e credenciou sete
distribuidores para vender
a mídia celular. "O fato de
termos criado espaço para
banners no portal do iPho-
ne tem sido muito bem re-
cebido e deve alavancar
esse novo negócio", expli-
cou a diretora de serviços
de valor adicionado da
operadora, Hamma Zanfe,
à Reuters. '!Ainda que já
atraia anunciantes de peso,
a venda de publicidade
no celular não terá repre-
sentatividade em termos
de receita este ano, mas a
Claro acredita no potencial
desse mercado, Neste mo-
mento, o Brasil ainda está
na fase de aculturação,
mas o crescimento da pu-
blicidade móvel é só uma
questão de tempo."
Outro exemplo de diversificação
do marketing foi a ação promovida
pela "Vivo semanas antes do lan-
çamento, Cerca de 300 mil clien-
tes da operadora receberam um
telefonema com uma mensagem

gravada pelo presidente da em-
presa, Roberto Lima, que anunciou
a chegada do iPhone e informou
sobre a possibilidade de o cliente
da Vivo reservar seu aparelho pela
internet. "Também investimos em
um atendimento diferenciado em

se à combinação de três fatores:
qualidade no atendimento - agen-
damenío para local (residência ou
loja) e horário -, melhor oferta no
mercado - aparelho a partir de R$
899 - e ampla abrangência de pla-
nos para o iPhone 3G.

nossas lojas e o benefício
de o cliente poder agendar
uma visita ao ponto-de-
venda para a compra do
iPhone", comenta o vice-
presidente de marketing
e inovação da Vivo, Hugo
Janeba. "Inicialmente, es-
tamos trazendo 200 mil
unidades do iPhone para
o Brasil, mas acreditamos
que a demanda existente
no mercado nacional gire
em torno de um milhão de
aparelhos da marca."
Resultado: no primeiro
dia da comercialização do
iPhone 3G no Brasil, a Vivo
registrou em suas lojas pró-
prias um aumento médio
de 30% no volume de ven-
da. De acordo com nota di-
vulgada pela assessona de
imprensa da companhia,
esse desempenho deve-



No caso da Claro, o lançamento foi
marcado por uma festa no Terraço
Daslu, em São Paulo, no último dia
25 de setembro, que contou com a
presença de famosos e a distribui-
ção de iPhones para o público for-
mador de opinião.

PRIMEIRO ROUND
O consumidor que quiser comprar
o iPhone 3G da Claro terá que de-
sembolsar entre R$ l .000 e R$ 2.599
(pré-pago), de acordo com o plano
e o modelo (8 GB ou 16 GB) esco-
lhido, enquanto o preço do iPhone
3G da Vivo varia de RS 899 (8GB) a
R$2,199(16GB),
Aparentemente, a Vivo está levan-
do vantagem neste primeiro round,
não só por oferecer o aparelho a
um preço mais baixo, mas por tra-
balhar com uma maior capacidade
de transferência de dados na co-
nexão (mímmo de 250 MB) e oito
opções de planos, que variam de
R$ 71 (plano iPhone 50) a R$ 585
(plano iPhone Completo). A Cla-
ro chega com três planos - Claro
iPhone 200 (R$ 59,94), Claro íPho-
ne 300 (R$ 81,61) e Claro iPhone
400 (RS 96,27) - e uma capacidade
de transferência de dados que vai
de 100 MB a 200 MB.
O fato é que a chegada do iPhone
no Brasil em nada se parece com

o que ocorreu nos Estados Unidos,
no dia 29 de junho de 2007. Por lá, a
histena foi tamanha que dias antes
do lançamento filas de consumido-
res se formaram diante das lojas da
Apple. O objetivo desses devotos da
marca era apenas um: ser o primei-
ro a possuir um dos dois modelos
de iPhone, que chegaram ao mer-
cado americano ao preço de US$
500 o modelo de 8GB e US$ 600 o
de 16GB. Apenas no primeiro fim
de semana de vendas, foram ven-
didos 525 mil iPhones nos Estados
Unidos.
Menos de três meses depois do
lançamento do ano, Steve Jobs re-
solveu reduzir em USS 200 o preço
de sua invenção. O desconto irritou
os fãs da Apple, que compraram
o iPhone logo nos primeiros dias
de venda. Em carta publicada no
site da Apple, Jobs explicou que,
em tecnologia, é normal que os
primeiros a comprar um produto
paguem um pouco mais, mas tam-
bém prometeu um bônus de USS
100 em produtos da marca para os
primeiros donos de iPhones. Com
sua estratégia de marketing, que
transformou um celular em objeto
de desejo, a Apple espera registrar
a venda de 12 milhões de unidades
no mundo em 2008. Especialistas
do setor afirmam que, pelo menos,

11 milhões de iPhones deverão ser
comercializados até o final do ano.
Rara 2009, a expectativa é de que
o volume de aparelhos chegue a
45 milhões de unidades em todo o
mundo.
Por aqui, o cenário ainda é incer-
to. Mas caso a batalha entre Vivo e
Claro esquente ainda mais, o mo-
vimento de redução de preços dos
aparelhos ocorrido nos Estados
Unidos poderá, em breve, se repe-
tir no Brasil - que atualmente figura
em primeiro lugar na lista dos pa-
íses que vendem os iPhones mais
caros do mundo.
Outro fator que contribuirá para
uma possível, queda nos preços
é o lançamento de concorrentes
à altura do iPhone, como o Nokia
5800 XpressMusic, que tem tela
touchscreen de 3,2 polegadas. De
acordo com a Nokia, o aparelho
deverá chegar ao Brasil em 2009
e terá como diferencial a oferta de
um pacote de serviço de música
gratuita para enfrentar o sucesso
do iPhone.
Quem ganha com esse duelo de
gigantes é o consumidor, que no
futuro poderá adquirir esse so-
nho de consumo a um preço mais
acessível do que os valores que
vêm sendo praticados no mercado
nacional.
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