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Operadoras fazem promoções de olho no novo benefício 
 
As operadoras de telefonia móvel aproveitaram a chegada da portabilidade em todo o País 
para divulgar suas principais promoções. A previsão é que com a possibilidade de o usuário 
levar seu número para outra operadora a concorrência entre elas fique mais acirrada. “Antes 
o consumidor era refém de seu número. A portabilidade representa liberdade de escolha. O 
acirramento da concorrência é um efeito benéfico e bem-vindo. Haverá uma melhora absurda 
na qualidade de atendimento”, disse Luiz Antonio Vale Moura, coordenador do grupo de 
implementação da portabilidade numérica da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 
A Claro colocou no ar a campnha Claro Teste, por meio da qual convida os clientes a 
experimentarem seus serviços isentos de fidelização. 
 
A campanha da TIM foca nas promoções da operadora e não na portabilidade, o que não 
deixa de ser uma maneira de tentar atrair novos clientes. O filme “Homem Web”, que estreou 
neste mês, divulgou as promoções para acesso à internet.  
 
A Oi pôs no ar na semana passada um novo filme da campanha de fim da multa, com 
destaque para o plano Oi Conta Total.  
 
A Vivo usou Luciano Huck como garoto-propaganda na campanha que explica a portabilidade. 
O filme foi sendo usado nas praças à medida que elas tinham o benefício liberado. 
 
Na semana passada, as últimas cinco regiões foram incluídas na lista de locais onde é 
possível trocar de operadora de telefone fixo ou móvel levando o número. Até hoje, foram 
feitos 568.133 pedidos de portabilidade, sendo 195.185 de telefonia fixa e 372.948 de 
telefonia móvel. Foram concluídos 381.325 pedidos de portabilidade, sendo 126.942 de 
telefonia fixa e 254.383 de telefonia móvel.  
 
A Anatel avalia como positiva a chegada da facilidade aos usuários. “A avaliação da chegada 
da portabilidade é extremamente positiva. Não nos preocupamos com o volume de pedidos, 
mas com a satisfação do cliente”, disse Moura.  
 
Moura não concorda com alguns críticos que apontam baixos números de pedidos até agora. 
“Não houve ainda uma divulgação maciça, ainda não começamos uma campanha”. 
 
Está previsto em regulamento que todas as operadoras devem fazer em conjunto uma ação 
para informar a população sobre o benefício. A DM9DDB e F/Nazca Saatchi & Saatchi 
participam da concorrência. A previsão é de que ela comece ainda neste mês. “Não deve ser 
uma campanha tão criativa, mas mais informativa. Um reforço para o consumidor”, contou 
Cris Duclos, diretora de imagem e comunicação da Vivo. 
 



A Vivo comemora a mudança. Até agora, a empresa mantém um saldo positivo de clientes 
que migraram de operadora. “Nosso índice de cancelamento é muito baixo e nosso saldo de 
portabilidade é positivo. O número de pessoas saindo é menor que o número de pessoas 
entrando”, disse Cris. A operadora manteve os investimentos que já vinha fazendo em 
marketing. “Estamos fazendo o investimento em marca que faríamos com ou sem 
portabilidade. É natural que as concorrentes sejam mais agressivas que a líder”, falou Cris. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 mar. 2009, p. 7.   


