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Um ponto de venda bem localizado é valioso para a operadora de telefonia móvel, pois atrai o 
cliente pós-pago, o mais rentável. Para ganhar o mercado paulista, a estratégia das 
companhias é ampliar o canal de lojas, muitas vezes subtraindo redes umas das outras. "As 
empresas podem atrair as revendas com vantagens financeiras de curto prazo, gerando 
aparência de resultado falso que não se sustenta. No fim (as lojas) acabam quebrando", afirma 
Marcelo Cherto, presidente da Growbizz, consultoria especializada em ocupação de mercado. 
 
Em janeiro, 44 lojas da rede Mobile Cellular Service (MCS), de São Paulo, autorizada da TIM, 
transferiu os serviços para a Oi. O processo está em pendência judicial porque segundo o 
contrato da TIM a rede não poderia revender produtos concorrentes por um ano. "As 
autorizadas passaram a fazer leilão de seu ponto, mas quem sai perdendo com a guerra de 
preços é o cliente", afirma Cherto. Para o consultor, é necessário um meio de civilizar a base 
de revendas, não apenas dando apoio financeiro, mas desenvolvendo estratégias de retenção 
e de relacionamento, com programas de recrutamento e envolvimento dos funcionários. 
 
Fernando Mota, diretor de varejo da TIM, diz que apesar da perda dos pontos de venda da 
MCS a operadora está crescendo em São Paulo. Ele garante que ao longo do ano passado 
ganhou 175 lojas. Outros 68 pontos estão em processo de abertura. "A venda de chips avulsos 
e a oferta do aparelho em doze vezes sem juros fez aumentar os negócios dos parceiros e 
ampliou o interesse em nosso ponto de venda", diz Mota. 
 
Ser um franqueado não é uma tarefa fácil. "O preço final dos produtos é tabelado. E nos 
últimos seis anos as operadoras apertaram muito as margens", diz Marcelo Se, executivo-
chefe do grupo TVM. A companhia controla uma rede de lojas de São Paulo que em junho do 
ano passado trocou a TIM pela Claro. 
 
Quando aconteceu a mudança, o executivo conta que a TVM tinha 40 lojas no Estado. A TIM 
comprou 15 delas. Hoje, na Claro, a TVM tem 26 lojas e o objetivo é chegar a 50 até o fim do 
ano. Ter muitas lojas e um volume de vendas maior é uma das estratégias para driblar as 
baixas margens. A outra opção é apostar na venda de acessórios para os telefones celulares 
ou oferecer serviços como a garantia estendida. "O número de produtos que podem ser 
vendidos é limitado e o volume não é tão grande, mas a margem é melhor", diz o executivo-
chefe do grupo TVM.  
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