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A compra de um computador
pelas classes emergentes está li-
gada, essencialmente, à inclusão
digital, ou seja, ao acesso à inter-
net. As operadoras de telecomu-
nicações e outras empresas que
oferecem serviços do tipo vêm
sentindo em suas vendas os re-
flexos do avanço das classes C e D
no mercado de PCs. “A banda
larga é o produto que tem cresci-
do mais e isso não seria viável se
não houvessem computadores
baratos. Sessenta por cento das
negativas que recebemos quando
oferecemos este produto são
porque o cliente não tem PC”,
diz a diretora de marketing da
Oi, Flávia Bittencourt.

Banda larga
A banda larga fixa é a melhor op-
ção para esses consumidores,
devido às características do pro-
duto, diz a executiva. Mas ela
concorda que planos pré-pagos
para acesso à internet móvel são
o caminho para aumentar o total
de clientes das classes C e D co-
nectados, apesar de a Oi ainda
não contar com ofertas do tipo.
“Tem que fazer sentido econô-
mico para a gente e para o clien-
te”, afirma. Três concorrentes da
Oi no mercado de mobilidade,
Claro, Vivo e Tim, já encontra-
ram essa equação e têm planos
pré-pagos de acesso à internet.

No caso da Tim e da Vivo, as
ofertas incluem opções pré-pa-
gas para navegação no computa-
dor e no telefone móvel. O diretor
de marketing da Tim, Roger So-
leil, diz que os celulares mais so-
fisticados (smartphones) são
uma alternativa que as famílias
de classe C e D vêm buscando
quando não têm computador.
“Esses consumidores investem
em um celular um pouco melhor,
que é muito mais barato do que
comprar um computador”, diz.

Capilaridade
O diretor de planejamento e
performance da Vivo, Daniel
Cardoso, afirma que o interesses
pela banda larga móvel deve-se
ao fato de que muitas vezes esta
é a única forma de acesso à web
disponível nas áreas em que
consumidores das classes C e D
vivem. E uma das ações da Vivo
para ganhar terreno entre esses
consumidores é ampliar sua
rede 3G. Não à toa, anunciou,
recentemente, a expansão de
sua cobertura de internet móvel
para 2,8 mil municípios até 2011.

Para o diretor-executivo do
segmento residencial da Telefô-
nica, Fábio Bruggioni, capilari-
dade é um elemento crítico para
aumentar as vendas de banda

larga. Segundo o executivo, a
banda larga Speedy é oferecida
em 100% dos municípios pau-
listas, mas, apesar disso, cerca
de 15% das residências do esta-
do não têm cobertura. “Obvia-
mente queremos diminuir isso
cada vez mais”, afirma. Outro
aspecto relevante é a estratégia
de vendas. A Telefônica aumen-
tou em 40% a força de vende-
dores que oferece o produto de
porta em porta, em um modelo
que, de acordo com Bruggioni,
atende melhor às necessidades
desses consumidores. “Eles têm
mais demanda de interação e de
entender melhor o produto an-
tes de comprar”.

A Neovia, que oferece banda
larga por meio da tecnologia
sem fio Wi-Max, tem 20 mil

clientes residenciais. A empresa
tem atuação em 52 municípios
de São Paulo e presta serviços
para condomínios com, no mí-
nimo, 10 assinantes.

O presidente da Neovia, Ale-
xandre Costa e Silva, diz que a
companhia sempre esteve de
olho no mercado de consumi-
dores emergentes, porque ado-
tou como estratégia oferecer o
serviço em regiões que não
eram cobertas pelas prestadoras
tradicionais. “Hoje, as outras já
acordaram para este mercado.
Estão expandindo redes para
áreas em que eu estava sozi-
nho”, afirma. As ofertas da
Neovia variam de R$ 39 a R$ 69 e
a empresa pretende aderir ao
projeto de banda larga popular do
governo de SP (veja quadro). ■

Avanço de PCs estimula banda
Cobertura, atendimento ao cliente
e modelos de cobrança são desafios

INTERNET MÓVEL

18 milhões
é o total de acessos à web móvel
que o país deve ter no fim
do ano, segundo pesquisa da
consultoria Teleco e da Huawei. De acordo com o diretor-

executivo do segmento
residencial da Telefônica, Fábio
Bruggioni, 80% das vendas
do Speedy em 2010 devem-se
às classes C, D e E, mas esse
desempenho ainda não é reflexo
da internet popular oferecida por
meio da TVA, como parte de um
programa do governo do Estado
de São Paulo. O plano custa
R$ 29,80, com velocidade de
256 Kbps, apontada como baixa
para uma oferta de banda larga.
A empresa não informa o número
de assinantes do plano, cuja
cobertura está sendo ampliada.
Bruggioni diz que o crescimento
foi apoiado no Speedy de 1Mbps,

Internet rápida móvel e pré-paga
é uma opção para quem está
começando a usar o serviço

INTERNET FIXA

13 milhões
é a estimativa de conexões
de banda larga fixa para o fim
de 2010, segundo o Balanço
Huawei da Banda Larga Móvel.

EM 2009

7 milhões
é o total de acessos à web móvel
em 2009, contra 11,4 milhões
de fixos. A móvel superou
a fixa pela primeira vez no
primeiro trimestre de 2010.

“É preciso educar esse
consumidor e mostrar
que há alternativas
para usar o serviço”

Daniel Cardoso
Diretor de
planejamento
e performance
da Vivo

Daniela Toviansky

Balanço da banda larga

Tim, Claro e Vivo
oferecem planos de
acesso à internet pré-
pagos. Navegação
pelo celular também
é alternativa
para consumidores
sem computador
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ALTERNATIVAS

Ofertas conjuntas de internet e computador são opção para estimular consumo

O avanço no consumo de
computadores pelas classes
C e D exige que as empresas
de telefonia ofereçam mais
soluções para que pessoas dessa
faixa de renda possam acessar
a internet, diz o sócio-diretor
do instituto Data Popular,
Renato Meirelles. Uma boa
alternativa é a oferta conjunta
de computadores e planos
de banda larga fixa ou móvel.

A Vivo tem uma parceria com a
Positivo e com a LG. Com elas, o
consumidor compra um netbook
que vem com chip 3G embarcado
e pode escolher um dos planos
mensais de internet móvel da
Vivo para se conectar à web.
“Parcerias deste tipo fazem todo
o sentido, porque muitas vezes
esses clientes só não estão
comprando planos para acessar
a internet porque não têm

computador”, diz o diretor de
planejamento e performance
da operadora, Daniel Cardoso.
Do lado dos fabricantes, o diretor
de consumidor do grupo de
computação pessoal da HP,
Luiz Mascarenhas, afirma que
essas ofertas têm um potencial
enorme, desde que fabricantes
e operadoras consigam fazer
“ofertas adequadas”. A fabricante
fez uma parceria com a TIM, para

a venda com exclusividade de
notebooks e netbooks com o chip
3G da operadora embarcado,
mas, segundo Mascarenhas,
o acordo chegou ao fim, embora
a operadora ainda tenha produtos
em estoque. “A parceria com a
TIM era um piloto. A expectativa
era testar este mercado,
que é um novo canal, uma
nova maneira de vender
o computador”, diz o diretor.

cujo preço caiu de R$ 74 para
R$ 54,90. “Este é o produto
que essas classes consomem.
O gasto médio delas com lan
house é de R$ 40 por mês”.
A Net, que também aderiu ao
programa de internet popular,
registra mais de 100 mil clientes
paulistanos do produto lançado
em dezembro passado com
velocidade de 200 Kbps — depois
aumentada para 512 Kbps.
“É difícil estimar, mas diria que
metade do nosso crescimento
vem de classes de menor renda”,
diz o diretor de produtos e
serviços da Net, Márcio Carvalho,
referindo-se ao portfólio
completo da empresa.

popular
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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