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O mercado de telefonia celular, que passou por diversas mudanças no ano passado, vai 
enfrentar, este ano, um novo embate. As fabricantes de aparelhos celulares estimam que a 
crise financeira internacional já tenha chegado ao antes blindado setor de telecomunicações 
brasileiro e projetam uma desaceleração de 11% na venda de celulares no País. Ainda assim, o 
segmento de aparelhos multifuncionais os smartphones deve crescer cerca de 8,9% devido à 
queda dos preços. 
 
Diante deste cenário, a Oi, controlada pela Telemar Participações e a Claro, do grupo mexicano 
América Móvil, estão de olho em uma tendência que já começa a alarmar o segmento, como a 
queda atingirá diretamente a indústria de celulares. Desta maneira, algumas operadoras que 
trabalham com fôlego na área de subsídio de aparelhos deverão enfrentar uma concorrência 
ainda mais acentuada este ano. Mesmo assim, o cenário parece não atingir os planos da Oi, 
que tem sua estratégia enfocada na venda de chips telefônicos, ou seja, com subsídios apenas 
na oferta de serviços e não nos aparelhos. 
 
Roberto Guenzburger, diretor de Segmentos da Oi, explica que a operadora não sentiu 
nenhum impacto em seu negócio e que a venda de chips, que custam R$ 20, deve continuar 
em alta, principalmente diante de um cenário de retração financeira, em que os consumidores 
devem pôr o pé no freio e pensar mais antes de comprar um celular novo. "Há cerca de dois 
anos nos distanciamos da oferta de aquisição de aparelhos. Temos uma vantagem importante, 
principalmente nos pré-pagos, cujo cliente está mais interessado em comprar um chip e 
colocar no seu celular", argumentou. 
 
O executivo explicou o favoritismo da companhia pelos chips ao apresentar o número de 
participação que a Oi conquistou em São Paulo, com apenas quatro meses de operação. A 
operadora já tem 5% do mercado na região e 2 milhões de clientes ativos em sua base. "Cerca 
de 150 milhões de pessoas no Brasil têm celular. Todas essas pessoas podem vir para a Oi, 
basta comprar o chip", diz Guenzburger, que aposta nas ofertas pontuais para ganhar mais 
mercado. 
 
Para João Cox, presidente da Claro, apesar do cenário delicado, a espera é de crescimento 
este ano, por isso ele não planeja alterações nos investimentos. "Se houver alteração, vai ser 
para aumentar o aporte" , disse. Sobre a queda do mercado de celulares, o executivo explica 
que a operadora também oferece chips avulsos e que o fato de vender aparelhos subsidiados 
não deve atrapalhar o negócio. "Existem várias formas de driblar a crise no mercado de 
celulares, como, por exemplo, aumentar o mix de aparelhos, melhorar a logística e até as 
ofertas de celulares", disse o executivo, enfatizando que vendeu mais linhas em janeiro deste 
ano do que no ano passado. 
 
A estratégia adotada pela Oi de derrubar a multa para rescisão de contratos pós-pagos foi 
considerada por Cox uma cópia do modelo da Claro. "Nunca cobramos multa de clientes que 
compraram aparelho sem subsídio. Eles [a OI] não cobram mais a multa porque não subsidiam 
celulares." 
 
Apesar da queda na venda de celulares no último trimestre do ano, quando a indústria vendeu 
cerca de 289 milhões deles, 12,6% a menos do que o comercializado nos últimos três meses 
de 2007, a Claro diz ter vendido cerca de 3 milhões de aparelhos no período. No ano passado, 
a operadora investiu US$ 1 bilhão no País, além de R$ 1,4 bilhão na compra de licenças de 
terceira geração (3G). Assim conquistou, para sua base de clientes, 8,5 milhões de linhas de 
celular ativas. 
 
Smartphones 
 
Ainda que o cenário esteja pessimista para a indústria de celulares, devido à previsão de 
retração na fabricação e na venda de aparelhos, o mercado dos celulares multifuncionais, 



chamados smartphones, continua em alta e deve crescer cerca de 8,9% este ano, de acordo 
com a consultoria IDC. 
 
O número é explicado pela popularização, no Brasil, do aparelho, que hoje pode ser comprado 
por até mesmo menos de R$ 150 em redes de varejo, ou nas lojas das operadoras, 
dependendo do plano de pacote escolhido.  
 
Bruno Neto, da Frost & Sullivan, acredita que a chegada do iPhone, da Apple, ao Brasil, 
motivou a concorrência e a criação de aparelhos mais acessíveis ao público médio. "O 
smartphone tinha um aspecto muito corportativo e não era bonito", disse. 
 
Marcelo Zenga, diretor de Marketing da Palm, fabricante de smartphones que faturou US$ 1,32 
bilhão em 2008, aposta na migração de usuários de celulares mais simples para os 
smartphones. "Detectamos essa tendência em 2007 e por isso lançamos, em junho do ano 
passado, o Palm Centro, um modelo específico para atrair o público de massa, os jovens e as 
pequenas empresas, com a expectativa de que ele seja o primeiro smartphone desse público" 
disse ele. O executivo explica que a companhia deve investir cerca de R$ 12 milhões em em 
mídia e propaganda para divulgar o Palm Centro, com o objetivo de vender cerca de 200 mil 
aparelhos até o fim deste ano, além de conquistar 10% do market share dos smartphones. "A 
crise acabou nos favorecendo: temos a oferta certa pra o atual cenário. Mesmo que a base de 
clientes não cresça, ganhamos trabalhando com a migração de usuários do celular comum 
para o smartphone", explicou. 
 
De acordo com o executivo, a Palm também fabrica aparelhos para o público executivo e de 
alto poder aquisitivo para competir com a Research In Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, 
mas "prefere não concentrar competição nos grandes players, e sim passar pela migração de 
clientes médios", disse Zenga. Em 2008 a Palm detinha 5% do share do segmento. 
 
Fabricantes 
 
De acordo com informações da consultoria Frost & Sullivan, a Nokia fechou 2008 na liderança 
do setor, (com 39,% de market share), seguida pela Samsung (com 16% do mercado). 
Motorola e LG disputam a terceira colocação, com 8,5% do share do segmento. A Sony 
Ericsson aparece em quinto lugar, com 8,2% de participação. Procuradas, nenhuma delas quis 
se pronunciar. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7, 8 e 9 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 
 
 


