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Assim que recebeu um lote de chips da Vivo em sua banca de jornal no bairro da Boa Vista, 
região central do Recife, Marcondes Santos planejava ficar com um para uso próprio. Mas não 
conseguiu. "A procura foi tão grande que vendi tudo em menos de uma semana e fiquei sem", 
afirma. O problema é que, desde então, a banca de Santos não foi reabastecida pela empresa, 
que estreou suas operações no Ceará e em Pernambuco em outubro e deve chegar a outros 
quatro Estados nordestinos até o fim do ano.   
 
O estabelecimento do jornaleiro não é o único. Hoje, encontrar um chip da Vivo à venda é 
missão quase impossível. O Valor percorreu, sem sucesso, três dos principais shoppings da 
capital pernambucana Plaza, Recife e Boa Vista mais o centro da cidade em busca de chips. Em 
alguns pontos-de-venda, só se consegue obter um chip da operadora comprando um telefone. 
Em outros, só há o aparelho em si. "Mas é desbloqueado. Você pode colocar o chip de outra 
operadora", informa uma vendedora. Em geral, os pontos-de-venda visitados informaram que 
fazia uma semana que os chips não chegavam e que não havia previsão de entrega da 
mercadoria.   
 
De acordo com a Vivo, a causa do problema é o excesso de demanda. Em 15 dias de operação 
no Nordeste, foram vendidos 200 mil chips, segundo informações da operadora. Para se ter 
uma dimensão, esse montante equivale a 20% das novas adesões que foram feitas no país em 
setembro, último dado divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).   
 
A operadora estreou em Pernambuco e no Ceará com uma promoção bastante agressiva. Dava 
R$ 1 mil em bônus aos clientes, além de cem minutos em ligações interurbanas e chamadas 
gratuitas entre celulares Vivo. Menos de uma semana depois, anúncios em jornais avisavam os 
consumidores da suspensão da promoção por causa do excesso de demanda. "Para manter a 
qualidade do serviço, estamos modificando as regras da aquisição", informava a empresa.   
 
De acordo com Joaquim Perúcio, diretor da Vivo para seis Estados do Nordeste, já nos 
primeiros dez dias a meta projetada para dois meses havia sido batida. "Agora, estamos 
trabalhando para equalizar o excesso de demanda", afirma. "Mas ainda não posso formalizar 
uma data."   
 
E onde está a origem do problema? Na distribuição? Na fabricação dos chips? Na capacidade 
da rede da operadora? Questionado, Perúcio não deu o diagnóstico. Apenas informou que a 
Vivo chegou a usar até aviões para transportar os chips. Informou também que a operadora 
está preocupada em manter a qualidade do serviço.   
 
Fontes ligadas à operadora dizem que uma das dificuldades foi o fato de que alguns clientes 
chegavam às lojas e pediam dezenas de chips de uma só vez, saíam de lá e revendiam as 
linhas com direito à promoção lançada pela Vivo. "Estava se criando um mercado secundário 
dos chips", afirma um interlocutor.   
 
No entanto, usuários entrevistados pela reportagem queixaram-se do sinal. Para aproveitar a 
promoção da Vivo, dez funcionários da Lojas Colombo, na avenida Conde da Boa Vista 
(centro), decidiram comprar o chip da operadora. Não é sempre, porém, que eles conseguem 
usar o telefone. "Aqui dentro da loja mesmo é impossível. E fora, no meio de uma ligação, a 
conversa some. Outras vezes, não consigo completar a chamada", diz o vendedor Diogo Leite. 
Nessas horas, os amigos recorrem à operadora da qual já eram clientes antes de comprar o 
chip da Vivo.   
 
A informação é contestada por Perúcio. "Não temos registro de reclamações. As primeiras 
impressões que temos são bastante positivas", afirma.   
 
De qualquer forma, a concorrência aproveita a brecha. A Oi chegou a fazer anúncios no Recife 
apontando as dificuldades da Vivo. Numa entrevista recente para falar sobre a chegada da Oi a 
São Paulo, o presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, também alfinetou a concorrente. O 



executivo afirmou que os problemas da Vivo estavam relacionados à capacidade da rede da 
empresa e que isso não se repetiria com a Oi no mercado paulista.   
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