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Após abastecer as grandes corporações com soluções sofisticadas de voz e dados, as 
companhias telefônicas disputam a preferência dos negócios de menor porte e trazem ofertas 
sob medida para o segmento. "Atualmente, este grupo representa uma das melhores 
oportunidades de ampliar as receitas das operadoras. O desafio é mostrar as vantagens dos 
serviços e adequá-los às necessidades de cada empresário", admite Maurício Vergani, diretor 
executivo da Embratel. 
 
Para disseminar as soluções, as operadoras criaram estruturas específicas para o atendimento 
de pequenas e médias e dão consultoria prévia para identificar que serviços podem melhorar o 
desempenho dos negócios e gerar economia na conta telefônica. A Embratel, por exemplo, não 
cobra assinatura de suas linhas fixas e oferece descontos para quem utilizar sua rede de longa 
distância em chamadas interurbanas e internacionais. "As empresas de menor porte não 
possuem departamento de tecnologia para pesquisar as melhores soluções. As prestadoras de 
serviço assumiram este papel", destaca Vergani.  
 
A GVT, que sempre teve foco no segmento, traz ofertas agressivas com pacotes de minutos 
que podem ser compartilhados por diversas linhas. Isso reduz em até 30% a conta de 
telefonia, de acordo com estimativas da própria operadora. Entre os recursos que a diferem 
está a possibilidade de instalar linhas em endereços diferentes, na mesma cidade, com 
compartilhamento dos minutos contratados. Na prática, uma companhia com uma unidade 
fabril, um escritório e um depósito, pode adquirir um plano com 800 minutos, por exemplo, e 
utilizá-lo nos três locais, beneficiando-se do desconto pelo volume. "Alguns usam o recurso 
para reduzir a conta em casa. Englobam a linha do escritório residencial ao pacote e 
aproveitam os minutos que a empresa já paga", afirma Ricardo Sanfelice, diretor de marketing 
e vendas da GVT. 
 
A Telefônica foi além dos serviços de voz e conexões de banda larga e quer ser um provedor 
completo de tecnologia para os negócios de menor porte. A empresa oferece telefonia fixa, 
banda larga e serviços de centro de dados. Para complementar o portfólio, lançou o Ponto 
Informático, cuja mensalidade engloba um computador novo, acesso à internet via banda 
larga, manutenção, conexão à rede local, seguro e softwares certificados e atualizados. O 
pacote permite a terceirização completa de tecnologia, com tarifas que partem de R$ 197,00 
por máquina. "A empresa não precisa investir em computadores e não tem de lidar com a 
manutenção. Centraliza os serviços em um só fornecedor, conquista descontos nas 
telecomunicações e está sempre atualizada", conta Mário Milone, diretor de marketing de 
pequenas e médias empresas da Telefônica.  
 
A briga pelo cliente mostra que atender o segmento de pequenas e médias é uma tendência de 
todo o setor. Além de serviços, as operadoras capricham na oferta de equipamentos como 
centrais de PABX, aparelhos móveis e computadores de mão. Quem fechar um bom contrato 
pode obter os aparelhos por comodato, modalidade na qual a companhia telefônica subsidia os 
equipamentos e recupera o investimento com faturamento de serviços. Por isso, garantem os 
executivos das teles, as empresas podem e devem utilizar os consultores das operadoras para 
montar seus projetos e conseguir o máximo de vantagens.  
 
Para esquentar a disputa, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou, em 
março, a implementação da portabilidade numérica em todo o país. O recurso permite a troca 
de operadora com a manutenção do número e criou um ambiente propício para as corporações 
experimentarem diferentes serviços. "Empresários deste segmento buscam preço, cobertura, 
diversidade de serviços e tecnologia", diz Josué Freitas, diretor da Vivo para o segmento.  
 
A TIM aposta no poder da tecnologia móvel para o trabalho de campo e montou uma estrutura 
de canais para revender suas soluções em todo o Brasil. Entre seus parceiros há empresas 
especializadas no desenvolvimento de soluções que servem como luva em pequenas e médias 
empresas. Neste caso, também há uma avaliação para identificar de que o cliente realmente 
precisa. Outro trunfo da TIM está na variedade de telefones celulares e computadores de mão, 



que permitem acesso remoto a dados e facilitam operações de venda, cobrança, leitura e 
coleta de informações, entre outros recursos. "Investimos em sistemas e aparelhos capazes de 
tornar as empresas mais competitivas. Por isso, oferecemos os dispositivos que mais se 
ajustam à demanda corporativa", afirma Lauro Monteiro de Paula, gerente nacional de vendas 
para o segmento de pequenas e médias.  
 
Sérgio Pelegrino, diretor de vendas corporativas da Claro , lembra que nas pequenas empresas 
é comum o proprietário ter as linhas em seu nome. "É um erro que deixa a conta mais alta. Só 
de migrar a linha para pessoa jurídica, o usuário pode obter descontos imediatos de 15%. 
Dependendo do contrato, a redução é ainda maior." Na Claro Empresas, as companhias de 
pequeno e médio porte respondem por mais de 50% da carteira de clientes e a meta é 
angariar cada vez mais usuários corporativos.  
 
Entre os planos, o executivo destaca o sob medida, que permite a montagem de pacotes pelo 
próprio cliente e agrega vantagens como o serviço tarifa zero, no qual o cliente não paga as 
ligações realizadas dentro de grupos definidos, desde que todos os celulares cadastrados 
sejam da operadora. A empresa pode contratar o serviço por tarifas a partir de R$ 20,00 ao 
mês por linha e a equipe pode realizar ligações entre ela sem a cobrança de minutos.  
 
A disposição das operadoras em reduzir tarifas é uma resposta ao serviço de rádio digital 
oferecido pela Nextel. O rádio tem sido uma pedra no sapato da telefonia celular. Na Nextel, é 
possível contratar comunicação ilimitada de rádio com mensalidades que começam em R$ 
82,00.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2009, Pequenas e Médias Empresas, p. 
F4. 


