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Panorama — Market share

O market share das operadoras
Operadora 2006 2007 1T08 2T08 Jul/08 Ago/08 Set/08

Vivo 32,52% 30,90% 30,45% 30,36% 30,25% 30,12% 30,03%

Claro 23,90% 24,99% 24,78% 24,87% 24,92% 25,092% 25,33%

TIM 25,45% 25,85% 25,87% 25,40% 25,26% 25,087% 25,02%

Oi 14,30% 14,38% 14,89% 15,24% 15,48% 15,62% 15,53%

BrT 3,38% 3,52% 3,64% 3,8% 3,7% 3,72% 3,73%

CTBC 0,37% 0,30% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31%

Sercomtel 0,08% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Aeiou - - - - - 0,001% 0,003%

Total de usuários 
(em milhões)

99,919 120,980 125,811 133,169 135,331 138,421 140,789

Fonte: Anatel/Teleco

A briga pela fidelidade eterna
Operadoras disputam palmo a palmo a preferência na mente do cliente com  
campanhas de fidelização, estratégias agressivas de preços e conteúdo diferenciado

A Vivo e a TIM foram, durante 
muito tempo, as duas primeiras 
operadoras móveis brasileiras 
na liderança de market share. 
Em agosto deste ano, a Claro 
finalmente atingiu o segundo 
lugar em usuários e deixou a 
TIM para traz (ver quadro do 
market share brasileiro). As 
operadoras brigam por cada 
ponto percentual na busca do 
topo do ranking. E as campa-
nhas publicitárias refletem essa 
busca incessante por tomada de 
posições.

Atualmente, as três principais 
operadoras — Claro, TIM e Vivo 
— competem na faixa entre 25% 
e 30% de market share. Juntas, 
concentram 113 milhões de assi-
nantes, ou mais de 80% da base 
total de usuários, de 140 milhões 
de pessoas, conforme os últimos 
dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

O reposicionamento do 
ranking das operadoras móveis 
ocorre em decorrência de uma 
série de fatores: subsídio de 
aparelhos, identificação com a 
marca, cobertura das redes e 
lançamento de novidades. As 
operadoras fazem pesquisas e 
usam as mais variadas ferramen-
tas para atrair o novo cliente ou 
tomar o usuário da operadora 
concorrente.

Historicamente, a taxa anual 
de churn (abandono espontâneo 
de uma operadora por outra) na 
telefonia móvel brasileira está 
situada entre 4% e 9%, segundo 
os balanços das empresas. Mas, 
no mercado, alguns especialistas 
afirmam que essa taxa está entre 
10% e 15%. E, acima de 10%, a 

taxa de churn começa a se tornar 
uma ameaça para a operadora. 
Um exemplo: se a Vivo perdesse 
10% da base por ano, significaria 
que mais de 4 milhões de seus 
clientes migraram para os con-
correntes.

Com o início da portabilida-
de numérica, a expectativa é 
que a taxa de churn aumente, 
na opinião de alguns executi-
vos. Mas outros especialistas 
apontam que, em países onde a 
portabilidade já está implantada, 
o churn por conta do número 
portado não chega a 10% dos 
motivos alegados para mudar de 
operadora. De fato, a principal 
razão que leva o cliente a trocar 
de operadora são as promoções 
de aparelhos.

Portabilidade numérica
Nos primeiros 30 dias de 

implantação da portabilidade nu-
mérica no Brasil, pouco mais de 
25 mil assinantes pediram para 
mudar de operadora e conservar 
o número. De qualquer forma, a 
portabilidade ainda está em pro-
cesso de implantação e cobrirá 
o Brasil todo apenas em março 
do ano que vem, conforme o 
cronograma da Anatel.

A Claro aproveitou a entrada 
da portabilidade para usar a mu-
dança como arma de conquista 
de novos usuários. “Vimos a por-
tabilidade como uma oportunida-
de e nos preparamos para isso”, 
afirma o diretor de marketing da 
Claro, Erik Fernandes. “A nossa 
comunicação segue a estratégia 
de valor da própria empresa. 
Escolhemos alguns temas e tra-
balhamos nossa comunicação em 
função disso, como a tecnologia, 
o atendimento e os serviços”, 
exemplifica Fernandes. No ano 
passado, a campanha da Claro 
se baseou no lançamento da rede 
3G como meio de operacionali-
zar a transmissão de dados.

Fernandes disse que, no 
primeiro semestre deste ano, a 
operadora direcionou a publici-
dade para ações promocionais, 
como os aparelhos a R$ 20 e 
depois a R$ 10. “E há as datas 
promocionais, todo ano, como o 
Dia das Mães, dos Namorados e 
dos Pais.” No segundo semestre, 
a Claro levou ao ar a campanha 
da portabilidade. A ação baseia-
se no direito de escolha do con-

Os celulares por operadora (em milhões de aparelhos)
OPERADORA 2006 2007 1T08 2T08 Jul/08 Ago/08 Set/08

Vivo 32,489 37,385 38,309 40,435 40,933 41,690 42,277

Claro 23,881 30,228 31,182 33,113 33,720 34,732 35,668

TIM 25,425 31,268 32,548 33,829 34,179 34,726 35,220

Oi 14,289 17,401 18,737 20,299 20,950 21,624 21,864

BrT 3,377 4,263 4,578 5,015 5,060 5,146 5,246

CTBC 0,373 0,363 0,388 0,407 0,418 0,430 0,438

Sercomtel 0,086 0,073 0,071 0,071 0,071 0,072 0,072

Aeiou - - - - - 0,001 0,004

Total de usuários 99,919 120,980 125,811 133,169 135,331 138,421 140,789

Fonte: Anatel/Teleco

sumidor, diz Fernandes, e tenta 
atrair o cliente do concorrente 
com esse apelo. Nas campanhas 
de retenção de cliente, ou fide-
lização, a operadora usa outros 
meios, como marketing direto e 
contato pelo telefone, conforme 
o perfil do cliente.

A Oi, cuja campanha de entra-
da em São Paulo é marcada por 
uma estratégia agressiva de pre-
ço, inclusive com subsídios para 
o cliente, conseguiu formar filas 
nos balcões de vendas de cartões 
pré-pagos e, em um balanço pre-
liminar, estima ter vendido mais 
de 1 milhão de chips.

“Tem de haver coerência e 
consistência no discurso da mar-
ca. Nós focamos a comunicação 
da Oi como estilo de vida”, afirma 

a diretora de comunicação da Oi, 
Flávia da Justa.

A operadora lançou uma 
grande campanha pelo desblo-
queio do celular para que o seu 
próprio chip possa ser usado em 
aparelhos de qualquer fabricante 
e operadora. “Queremos ofe-
recer uma entrega concreta ao 
cliente”, diz Flávia. A Oi tem a Oi 
FM, disponível em nove cidades 
brasileiras, que oferece conteú-
do diferenciado de programação 
musical e, segundo Flávia, costu-
ma distribuir conteúdos de vídeo 
de shows e de eventos aos quais 
está associada.

A Vivo é uma das cotistas 
do futebol da TV Globo desde 
o ano passado. “O mercado 
móvel é de alta competição, e 

temos de estar em evidência o 
tempo todo”, afirma o diretor de 
imagem e comunicação da Vivo, 
Hugo Janeba. “A nossa linha 
de comunicação esclarece as 
propostas de valor, como o sinal 
da operadora e a abrangência da 
cobertura da Vivo”, diz.

O executivo da Vivo afirma 
que o planejamento de mídia 
da operadora envolve tanto os 
veículos tradicionais quanto as 
novas plataformas, como blogs, 
canal de vídeo no YouTube e 
comunidade no Orkut.

Assim como as demais ope-
radoras, a Vivo tem campanhas 
regionais direcionadas conforme 
o público. “O Brasil tem carac-
terísticas muito diferentes de 
como o consumidor encara as 
promoções e como consome 
mídia”, afirma Janeba.

Todas as operadoras têm 
acordos com os fabricantes de 
aparelhos para lançar modelos 
exclusivos e com conteúdos 
embarcados, associados a per-
sonalidades da cena musical 
(Madonna, Ivete Sangalo) e 
do cinema (Batman, Quarteto 
Fantástico). Em geral, o conteú-
do de música e de wallpapers, 
ringtones e screen savers está 
associado tanto a lançamento de 
filmes quanto a novos discos dos 
artistas, nacionais ou mundiais.

Erik Fernandes, da Claro: operadora fez 
ações promocionais com aparelhos a R$ 10

Hugo Janeba, da Vivo: planejamento de mídia da operadora envolve 
veículos tradicionais e novas plataformas, como blogs, YouTube e Orkut
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