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Celular “pai-de-santo” perde força
Clientes de aparelhos pré-pagos são maioria nos downloads de conteúdo e envio de mensagens SMS
Andrea Martins

Dos 152 milhões de celulares 
no Brasil, mais de 80% são pré-
pagos. Para quem acha que esses 
usuários em geral ligam a cobrar 
ou apenas recebem chamadas, o 
que gerou o apelido pejorativo de 
celular “pai-de-santo”, os núme-
ros das operadoras mostram que 
a realidade é bem diferente. Os 
clientes sem conta de telefone 
no mês têm participação cada 
vez mais ativa no uso de servi-
ços de valor agregado (SVA) — 
download de música, ringtones, 
games, papéis de parede e aces-
so à internet, entre outros —, 
inclusive superior a dos usuários 
de planos pós-pagos. 

“O usuário pré-pago é ante-
nado. É o grande alavancador 
dos serviços de dados e SMS. 
Eles utilizam muito a persona-
lização dos aparelhos, baixando 
ringtones e imagens, por exem-
plo”, destaca Fiamma Zarife, 
diretora de serviços de valor 
agregado e roaming da Claro. Na 
operadora, que tem mais de 39 
milhões de clientes no total, 67% 
do volume de downloads de mú-
sica e jogos vêm dos pré-pagos. 
Entre os torpedos, o número 
chega a 85%.

Com 45 milhões de clientes 
e 80% da base pré-paga, a Vivo 
tem 60% dos downloads de 
música, games e ringtones feitos 
por estes clientes. “Temos 300 
mil músicas baixadas por mês. É 
a maior loja de música virtual da 
América Latina, incluindo os si-
tes”, diz Alexandre Fernandes, 

diretor de produtos e serviços 
da operadora. 

Segundo o executivo, um dos 
diferenciais é que o cliente Vivo 
só paga pelo conteúdo adquirido,  
não é cobrado pelo tráfego de 
navegação. “O usuário pode 
ficar o dia inteiro navegando e 
pesquisando conteúdos de gra-
ça. Quando não cobramos pelo 

tráfego — e abrimos mão de uma 
receita que não é pouca — man-
temos as pessoas conectadas”, 
completa Fernandes.

São mais de 7 milhões de 
usuários únicos que utilizam o 
serviço de dados da operadora 
por mês, representando uma 
fatia superior a 15% de todos os 
clientes. Em 2008, os serviços de 
valor agregado representaram 
10% da receita da companhia, 
ou R$ 1,5 bilhão. 

Para o cliente pré-pago, a 

empresa criou um serviço exclu-
sivo: o Me Liga, um SMS gratuito 
(basta discar *9090 seguido do 
número de celular) que pode ser 
enviado para outro cliente Vivo, 
caso o usuário não tenha crédito 
ou não queria gastar, pedindo 
que o receptor do torpedo faça 
uma chamada para quem envia a 
mensagem. “Seria o equivalente 

a uma ligação a cobrar, só que 
é uma solução mais simpática”, 
enfatiza Fernandes.

Ações promocionais
Para incentivar a utilização 

mais ativa do pré-pago, as 
operadoras apostam cada vez 
mais em planos, campanhas 
e promoções que distribuem 
bônus, minutos ou prêmios. A 
TIM, que recentemente anun-
ciou a estratégia de focar em 
clientes com maiores gastos 

mensais, tem ações específicas 
para o segmento pré-pago. Este, 
segundo o gerente executivo de 
marketing consumer da compa-
nhia, Roger Solé, corresponde a 
vários perfis de utilização. 

“Pós e pré nem sempre são a 
melhor separação do mercado. 
Há clientes de alto uso entre 
os pré-pagos, e os jovens têm 

perfil alto de download de con-
teúdo”, explica, sem detalhar os 
percentuais de participação. E 
completa: “O celular é instru-
mento de inclusão digital. Nem 
todos têm computador e usam 
o celular para baixar música e 
games”. A empresa tem 36,4 mi-
lhões de clientes, sendo 81,9% 
deles (ou 29,8 milhões) com 
planos pré-pagos.

Entre as campanhas de in-
centivo de recarga, destaque 
para a promoção “10 vezes mais 
2009”: a cada R$ 6 consumidos 
da recarga, o cliente ganha R$ 60 
para chamadas locais para qual-
quer TIM. Já no Plano +25, quem 
gastar mais de R$ 25 recebe o 
mesmo valor no mês seguinte 
para gastar como quiser. 

No início do mês, a TIM tam-
bém lançou a primeira internet 
móvel pré-paga do País. O cliente 
paga R$ 5 e pode acessar a rede 
por 24 horas (com limite máximo 
de 250 MB). A promoção vai até 
30 de abril, e é necessário adqui-
rir o minimodem, por R$ 299. 

Casa, carro e R$ 20 mil em 
títulos da previdência. Estes 
são os chamarizes da campanha 
Vivo “Recarga muito, muito, 
muito premiada”. Cada R$ 3 em 
recarga vale um cupom para 
concorrer a estes prêmios no 
final da promoção (2 de abril). E 
ainda, a cada R$ 15 em crédito, 
o usuário concorre automatica-
mente a brindes como bônus em 
serviços Vivo, seja de voz ou de 
dados, até vale-compras no valor 
de R$ 400 para ser consumido 

em qualquer estabelecimento 
vinculado à rede Redeshop. 
“São 600 mil prêmios por dia, 
sete por segundo, no valor de 
R$ 50 milhões no total”, escla-
rece Alexandre Fernandes.

Parceria
Na Claro, além de promoções 

que agraciam os consumidores 

com bônus de créditos mediante 
recarga, foi desenvolvida uma 
ação diferenciada, em parceria 
com a AleCred (braço financeiro 
da AleSat Combustíveis) e a Mi-
nutrade (empresa de marketing 
de incentivo). Ao receber o cartão 
de crédito Ale MasterCard, o con-
sumidor ganha também um chip 
pré-pago da Claro, caso ainda não 
seja cliente da operadora. 

A cada R$ 50 em compras, o 
cliente recebe R$ 1 em créditos 
no celular. Ao pagar a fatura do 
cartão, os valores são automa-
ticamente disponibilizados. O 
programa de recompensa tam-
bém vale para quem tem o plano 
pós-pago. Neste caso, o usuário 
recebe, a cada R$ 50 em compras 
com o cartão Ale MasterCard, 
um minuto de crédito na conta 
de celular. “A premiação será fei-
ta com créditos para chamadas 
de voz, mas é possível também 
desenvolver campanhas em que 
a recompensa seja mensagens de 
SMS, ringtones, tráfego de dados 
e outros serviços”, esclarece 
Fiamma Zarife.

A Oi, que entre as operado-
ras tem o maior percentual de 
clientes pré-pagos na sua base 
(84% dos 24,4 milhões), prefe-
riu não dar entrevista e escla-
receu através de nota enviada 
pela assessoria de imprensa 
que a empresa tem uma oferta 
especial para os pré-pagos de 
São Paulo, com bônus diário 
durante 12 meses para quem 
comprar um Oi Chip durante o 
período da promoção. 

Mobile marketing desafia o setor 
O mobile marketing, que 

ainda está em fase embrio-
nária no Brasil ,  enfrenta 
desafios para se tornar uma 
mídia mais eficaz, propagada 
e rentável (ver mais sobre o 
assunto na pág. 42). Mas a 
base pré-paga não é empeci-
lho para o desenvolvimento 
deste tipo de propaganda, 
na opinião dos executivos 
das principais operadoras de 
telefonia móvel. 

“O mobile marketing tem 
que ter valor para o cliente, 
como patrocínio do anuncian-
te para o download de música 
com custo menor”, exempli-
fica Alexandre Fernandes, 
diretor de produtos e serviços 
da Vivo. Para ele, a mídia no 
celular tem três vantagens: 

permitir a segmentação por 
tipo de perfil de consumidor; 
criar campanhas interativas; e 
desenvolver ações localizadas. 
“O anunciante pode interagir 
com o cliente sabendo onde 
ele está”, afirma.

Modo de espera 
Nesta área, a Claro de-

senvolveu um novo modelo 
de serviço, o Canal Idéias, 
que envia gratuitamente in-
formações sobre diversos 
assuntos quando o aparelho 
está em modo de espera. Caso 
o cliente se interesse por um 
dos assuntos das categorias 
disponíveis — variedades, 
economia, cultura, diversão e 
esportes, entre outros — é só 
clicar no botão OK para iniciar 

a interação, via SMS ou WAP. 
Neste caso, são aplicadas as 
tarifas vigentes para cada 
serviço solicitado.

Para viabilizar esse novo 
serviço, a Claro fez parceria 
com a Celltick Technologies, 
empresa especializada em 
marketing ativo por telefone 
celular. Através da plataforma 
LiveScreen (TM) Media, os 
provedores de conteúdo e 
anunciantes podem transmitir 
mensagens com conteúdos es-
pecíficos e anúncios a milhões 
de telas ociosas de celulares. 
Por enquanto, o Canal Idéias 
está disponível apenas para 
alguns DDDs de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Nos próximos 
meses, o serviço será expan-
dido para todo o País. (AM)
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