
Vale tudo por você 
Marcos Todeschini  
 
Acompanhe, minuto a minuto, a guerrilha travada pelas quatro grandes operadoras de celular 
para conquistar o cliente no mercado mais disputado do mundo. Entenda as recentes 
mudanças no controle acionário de Vivo e OI e o que você e sua empresa podem ganhar com 
isso 
 

 
 

LINHA CORPORATIVA 
 
As operadoras não lucram com os pacotes que vendem às empresas, mas cada celular 
corporativo agrega ao menos outros quatro usuários novos Alex Salgado está numa chamada 
em viva voz na sala da diretoria de top clientsda operadora Tim, em São Paulo. Responsável 
pelo time de vendas da empresa, ele conversa com um funcionário do Rio de Janeiro, 
pontuando bem a questão. Acontece assim o diálogo:  
 
O que eu quero saber é: Quando vamos resolver este problema? 
 
À frente está seu chefe, Leonardo Queiroz, que ouve a conversa, mas não diz nada. Ele apoia o 
queixo sobre as mãos e, ainda que mudo, parece interessado em ouvir a resposta, que logo 
vem, do outro lado da linha. 
 
Estamos aguardando a resposta dos fornecedores, Alex.  
 
Alex Salgado começa a balançar as pernas. 
 
Você está me dando resposta no gerúndio, cara! Eu não quero resposta no gerúndio! 
 
Sua questão com o gerundismo do interlocutor tem pouco a ver com a irritante prática do 
mundo do telemarketing. Mas com tempo. Do outro lado, a voz é de quem parece buscar um 
argumento mais plausível, mas não consegue. E por isso, insiste:  
 
Como te falei, Alex, estamos aguardando a posição dos fornecedores. Ainda não sei. 
As pernas de Salgado começam a balançar num ritmo mais nervoso.  



Então aperte os fornecedores, cara. Porque essa resposta eu não aceito. Os clientes não 
podem esperar. Tenho certeza de que com duas ligações você resolve o problema. 
 
E sentencia, ríspido:  
 
Procure uma solução. E chega de gerúndios! 
 
Salgado desliga o telefone. Meneia a cabeça. Leonardo Queiroz, que até então não tinha dito 
nada, se manifesta.  
 
Vou ter uma conversa séria com ele. Tenho o seguinte raciocínio: se a pessoa abaixo de mim 
não consegue resolver os problemas, é porque não precisamos dela. 
 
A tensão vivida na sala da diretoria da Tim é apenas um exemplo do que acontece nos 
bastidores do setor de telefonia móvel no Brasil. Frenético, ultracompetitivo, dinâmico e 
imprevisível, não há parâmetros que o comparem a outros setores da economia. Duas 
negociações simultâneas, ocorridas no final de julho, e que tiveram como pivô a Portugal 
Telecom (PT), deixaram este cenário ainda mais acirrado.  
 
A tendência de as pessoas deixarem de usar telefone fixo atrai as teles tradicionais para o 
mercado móvel 
 
Ao longo deste ano, a espanhola Telefónica tentou por três vezes comprar a participação da 
portuguesa PT na Vivo, a operadora líder do mercado brasileiro. Ambas detinham, em partes 
iguais, 60% da Vivo por meio da Brasilcel, holding com sede na Holanda. As negociações se 
estenderam num vai e vem que durou mais de seis meses. No dia 28 de julho, a Portugal 
Telecom anunciou duas ações estratégicas. A empresa não só aceitou a oferta da espanhola, 
para a qual vendeu, por 7,5 bilhões de euros, suas ações na Vivo, como também fez uma 
parceria com a Oi. Na nova configuração, a Telefónica torna-se acionista majoritária da Vivo, 
formando, assim, uma supertele, com quase 70 milhões de clientes, entre usuários de 
telefonia móvel e fixa, e faturamento de R$ 30,7 bilhões. Já a Portugal Telecom passou a ter 
22,38% de participação na Oi, a quarta operadora no ranking nacional. 
 
Um executivo de um dos maiores grupos de acionistas da Portugal Telecom disse a Época 
NEGÓCIOS que tanto a venda de sua participação na Vivo como as negociações para a entrada 
na Oi, que vinham ocorrendo sigilosamente há dois meses, são duplamente satisfatórias: por 
um lado, soluciona a questão das desgastadas relações com o sócio Telefónica. “Portugueses e 
espanhóis rivalizam como brasileiros e argentinos”, disse. De outro, garante a presença da PT 
no Brasil, fundamental para a empresa, considerando a dimensão restrita do mercado 
português. A compra de uma participação na Oi, segundo esse executivo, sempre foi 
considerada como alternativa de investimento. “Para a PT, só fazia sentido vender sua 
participação na Vivo se encontrasse destino para os investimentos”, afirmou. “Esse era o 
problema estratégico desde o início do imbróglio, uma vez que o dinheiro não iria para os 
acionistas, mas ficaria na PT.” Com a associação, a PT considera agora que mesmo na 
condição de sócia minoritária, sua presença será apreciada e poderá agregar valor, abrindo 
para a Oi as portas do mercado europeu.  
 
O interesse de duas empresas de telefonia fixa por operadoras de celular explica-se por dois 
motivos. O primeiro está ligado ao processo de consolidação por que passa atualmente o 
mercado brasileiro. Ocorre aqui algo que já aconteceu em mercados mais maduros. “As 
empresas prestadoras de serviços em telecomunicações juntam-se para formar três ou quatro 
grandes conglomerados e oferecer aos consumidores e empresas pacotes que agreguem vários 
serviços”, diz a analista de telecomunicações Elia San Miguel, da consultoria americana 
Gartner. O segundo motivo é a opção cada vez mais forte dos consumidores por telefones 
móveis e banda larga, em detrimento das linhas fixas. 
 
Analistas que acompanham de perto esse mercado já detectaram uma tendência de as 
pessoas eliminarem a telefonia fixa de seu cardápio de opções. Trata-se de um reflexo da 
queda de preços das tarifas de celular. Há cinco anos, fazer uma ligação com telefone móvel 



não custava menos do que R$ 1,60, ante R$ 0,15 de um telefone fixo – o que dava à telefonia 
fixa uma grande vantagem competitiva. Hoje, enquanto a tarifa dos fixos permanece no 
mesmo patamar, a do celular caiu pela metade.  
 
Junte-se a isso o fato de o mercado brasileiro ser um dos mais competitivos do mundo e está 
formado um cenário que implica desafios imensos. Juntas, as quatro maiores operadoras de 
celular que atuam no país movimentam R$ 92 bilhões, gerenciam cerca de 180 milhões de 
linhas e empregam quase 40 mil pessoas. O grande drama está em como esses números são 
divididos. As quatro repartem de forma quase igualitária o mercado e disputam o consumidor 
celular a celular. Vivo caminha à frente, com uma fatia de 30,2% do mercado. Claro tem 
25,3% e Tim, 24%. Logo abaixo, aparece a Oi, com 20,1%.  
 
Com a recente mudança dos controles acionários de Vivo e Oi, a competição no país se dá, na 
telefonia fixa e móvel, entre os mexicanos da América Móvil (Embratel, Claro e Net), os 
espanhóis da Telefónica (Telefônica, Vivo e TVA), os italianos da Telecom Italia (Tim e Intelig), 
os franceses da Vivendi (GVT) e a nova Oi (PT, Oi e a antiga Brasil Telecom). Há ainda a 
Nextel, que opera telefonia móvel por rádio.  
 
Lá fora, com exceção da Inglaterra, onde também há hipercompetição, o cenário da telefonia 
móvel configura-se de maneira bem diferente. Uma operadora costuma despontar como líder e 
as outras seguem atrás, com bastante margem de distância, lutando pelo segundo lugar. Dos 
800 milhões de celulares da China, por exemplo, 70% pertencem à China Mobile. No México, o 
bilionário Carlos Slim, da América Móvil, tem em mãos algo muito próximo disso. Nos Estados 
Unidos, a Verizon domina o mercado, com 31%, e AT&T vem em seguida, com 25%. Só bem 
mais abaixo, com 12%, aparecem Sprint e T-Mobile. No Japão, a NTT DoCoMo detém metade 
do mercado. “A competição acirrada mostra sobretudo o grande potencial do mercado 
brasileiro, um dos poucos que ainda crescem a dois dígitos ao ano”, diz Will Croft, analista da 
agência americana Wireless Intelligence, especializada em telefonia móvel. 
 
A queda constante de braço entre as quatro maiores operadoras do país torna o dia a dia de 
quem trabalha nessa indústria nada monótono. A equação principal a resolver é como investir 
no longo prazo, já que o setor é altamente dependente de infraestrutura e, ao mesmo tempo, 
entregar bons resultados no curto prazo. O dilema gera pressão de todos os lados. De 
consumidores, fornecedores, acionistas e, principalmente, da concorrência. Isso explica, em 
parte, reuniões como a ocorrida na sala da diretoria da Tim. Elas são, na maioria das vezes, 
exaltadas. A tolerância a erros é baixa e a frustração pode ser crescente. Mas quem está 
envolvido nessa rotina não parece se queixar.  
 
“Sou agitado por natureza. Não me imagino fazendo coisas pouco desafiadoras”, diz Alex 
Salgado, 31 anos. Formado em engenharia elétrica e com pós-graduação em gestão, ele 
começou no setor de telecomunicações na Intelig, empresa de telefonia fixa comprada pela 
Tim no ano passado, por R$ 517 milhões. Coube a Salgado integrar as equipes de vendas das 
duas empresas. A tensão que repassa para os funcionários, segundo ele, é uma fração daquilo 
que recebe de seus superiores. “Se descontasse nos funcionários toda a pressão que recebo de 
cima, em dois meses não teria mais equipe”, diz Salgado. “Não quero brigar. Quero apenas 
que meus vendedores sejam atiradores de elite”, afirma, abrindo um sorriso. 
 
Atiradores de elite, campo de batalha, espionagem, inimigo. Muito do vocabulário utilizado 
informalmente dentro dos muros das companhias de celular relaciona-se a um cenário de 
guerra – e não é por acaso. As 185 milhões de linhas em operação (quase uma por habitante e 
com perspectiva de chegar em 2018 com cerca de 270 milhões) fazem do Brasil o quinto maior 
mercado do mundo e um campo de batalha que caminha para a saturação. As operadoras 
travam uma disputa cada vez mais acirrada para entrar num estágio em que mercados mais 
maduros, como os da Europa e dos Estados Unidos, estão há mais tempo. Daí surge uma 
espécie de “rouba-monte” (uma tradução livre para o termo em inglês churn), em que a 
estratégia é fazer com que os clientes migrem o mais rápido possível da operadora 
concorrente. E para isso, vale tudo. Ou quase tudo. Pacote com torpedos grátis? Tem. Plano 
para falar infinitamente durante um ano? Tem. Bônus para conversar de graça com a mãe, o 



pai ou o avô? Também tem. Aparelho gratuito se comprovar ser cliente de outra operadora? É 
só escolher o modelo.  
 
Se uma empresa lança um plano novo, dali a poucos dias as concorrentes dão a réplica, 
muitas vezes com aprimoramentos e uma grande quantia investida em marketing, para 
divulgação. “Monitoramos tudo. Muitas vezes sabemos com antecedência o que as outras vão 
lançar. Sempre vaza alguma coisa”, diz Flávia Bittencourt, diretora de marketing da Oi. Rádio, 
outdoors, TV, YouTube, Facebook. A competição na telefonia está escancarada nas mídias 
tradicionais e nas novas. As campanhas tentam atrair seus consumidores com aquilo que as 
operadoras acham que têm de diferente. Os gastos com propaganda e marketing são diluídos 
no custo para aquisição de novos clientes e aparecem nos balanços.  
 
Para conquistar o consumidor, nada de economia. Só no ano passado, as quatro operadoras 
investiram R$ 674 milhões. A Claro contratou o jogador Ronaldo Fenômeno para divulgar um 
pacote que dá a liberdade de montar o plano de acordo com suas necessidades. Na Vivo, a 
jornalista Marília Gabriela alardeia o plano de expansão da rede 3G para 2,8 mil cidades. Para 
anunciar as vantagens de seu pré-pago, a Oi escalou um time formado pelo ator Rodrigo 
Santoro e o técnico Dunga que, quando gravou a campanha, usava um celular da Claro, 
pequena gafe, mas imperdoável num mercado tão acirrado. A Tim tem os atores Wagner 
Moura e Daniele Suzuki divulgando seus planos de R$ 0,25. A Nextel escalou os cantores MV 
Bill e Herbert Vianna para convidar as pessoas a entrar para o clube, que ganha cada vez mais 
adeptos entre empresas e pessoas físicas.  
 

 
COSTUME JÁ ENRAIZADO 

 
Leonardo Queiroz, diretor da Tim (acima), recebe por celular atualizações da secretária sobre 
seus compromissos. A empresa foi a mais agressiva na estratégia de incentivar o tráfego de 
voz dentro da própria rede. As outras foram atrás. Resultado: os celulares ganharam enorme 
espaço na vida dos brasileiros e são usados por pessoas de todas as idades e faixas sociais 



 
 
POR QUEM OS CELULARES TOCAM  
 
Mas a guerra travada nas campanhas publicitárias e no marketing começa a gerar um efeito 
colateral. Diante de tantas e diferentes promoções, os consumidores se confundem e não 
conseguem distinguir claramente as vantagens de usar esta ou aquela operadora. E com os 
chips a preço de cafezinho, um fenômeno começa a assombrá-las: muita gente já usa mais de 
uma operadora. Basta trocar o chip.  
 
A iniciativa começou a ser observada de maneira mais intensa no sistema pré-pago, que 
representa hoje 80% da base de celulares do país. Para se beneficiar de bônus e promoções, é 
comum encontrar quem conheça em detalhes o custo de cada operadora e os diferentes 
pacotes, como a cabeleireira Marciele Tavares, de São Paulo. Ela gasta, em média, R$ 35 por 
mês com recargas. “Tenho três operadoras. De cada uma ganho bônus diferentes. Não vejo 
vantagem em ser cliente de uma só”, diz ela. Isso não é bom para as operadoras? Afinal, as 
pessoas estão comprando mais linhas de celular. O problema é que se dá uma diluição do 
gasto com serviços, o pior dos mundos para as empresas. Estima-se que 10 milhões de 
pessoas sejam usuárias de mais de um chip, um número que segue crescendo. Casos como o 
de Marciele e suas três linhas são tão desesperadores para os negócios que levam as 
empresas a correr atrás de migalhas, que, no mercado móvel, são chamadas de “wallet 
money”. Trata-se das pequenas recargas que cada cliente faz em seu chip. “Brigamos pelos 
centavos”, diz Bernardo Winik, diretor de operações e consumo da Claro. “Afinal, com 150 
milhões de celulares pré-pagos, se cada pessoa gasta um real, já são R$ 150 milhões a mais 
em receita.” 
 
Somente no ano passado, as quatro operadoras investiram MAIS DE MEIO BILHÃO DE REAIS 
em publicidade 
 
PAIS DE SANTO 
 



O bom momento da economia brasileira e a chegada de 30 milhões de pessoas à nova classe 
média têm um impacto direto na venda de celulares. Isso não ocorre apenas porque os 
clientes têm mais folga no orçamento. Um efeito colateral dessa ascensão social é que com 
dinheiro no bolso as pessoas passam mais tempo fora de casa e precisam usar o telefone com 
maior frequência. Hoje já se gasta mais com telefonia móvel no Brasil do que com itens como 
higiene e beleza. Entre a população mais pobre, cerca de 7% do orçamento vai para a 
telefonia. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
recomenda que esse valor não ultrapasse 5%, para não comprometer itens considerados de 
primeira necessidade.  
 
Apesar disso, o brasileiro é um dos que menos fala ao celular na América Latina. Passamos, 
em média, 77 minutos por mês com o ouvido colado no aparelho, enquanto a média latino-
americana fica em 116 minutos. Os chineses gastam 260 minutos ao telefone no mês. Essa 
baixa utilização explica-se, em grande parte, pelas tarifas cobradas. O valor do minuto ao 
celular está hoje em R$ 0,90, ante R$ 0,20 em países como os Estados Unidos. Do total pago 
pelos consumidores, 40% representa impostos, os mais altos do mundo no setor de telefonia 
celular. A média em outros países gira em torno de 17%. Além dos impostos, uma 
peculiaridade desse mercado encarece ainda mais a nossa conta. No começo de todos os anos, 
as operadoras precisam repassar R$ 13 para a Anatel por linha vendida. Assim, cada cliente 
teria de falar pelo menos 33 minutos ao ano para simplesmente pagar o custo de sua linha. 
Mas 70 milhões simplesmente não abrem a boca. Calcula-se que esta seja a quantidade de 
celulares conhecidos como “pais de santo”, aqueles aparelhos que só recebem ligações. Com 
tanta ociosidade e impostos, um dos maiores desafios das operadoras é fazer com que os 
clientes usem mais seus aparelhos. Mas num mercado de margens apertadas e clientes infiéis, 
como conseguir isso?  
 
Uma das soluções é puxar os consumidores para dentro de sua própria rede. Quando um 
cliente da Claro liga para um celular da Vivo, por exemplo, essa ligação sai da frequência da 
sua operadora, numa operação chamada interconexão. Isso envolve um custo médio para o 
cliente de R$ 0,40 a título de tarifa de interconexão. Se por um lado encarece a conta, por 
outro gera 30% da receita das operadoras. Esse modelo foi criado há 12 anos, quando o Brasil 
tinha apenas 5 milhões de celulares um quarto do número de linhas fixas existentes à época. A 
cobrança da interconexão nas chamadas de fixo para móvel era um incentivo para as 
operadoras iniciantes. Hoje isso já não faz muito sentido.  
 
As próprias operadoras questionam a tarifa de interconexão, mas nenhuma quer ser a primeira 
a baixá-la, para não correr o risco de comprometer sua receita. Embora a Anatel tenha planos 
de intervir para estabelecer uma queda gradual dessa taxa, há ainda a necessidade de abrir 
uma licitação para que uma consultoria estude uma precificação mínima, e nada no horizonte 
indica que algo irá mudar até 2012. Enquanto isso, as operadoras tratam de atrair os clientes 
para o tráfego interno de suas redes e, assim, ganhar liberdade para baixar seus preços 
conforme a estratégia. Surgem, desse modo, promoções agressivas para convencer o cliente a 
falar de Tim para Tim, de Vivo para Vivo, de Claro para Claro.  
 

 

A tarifa-padrão do celular pré-pago no Brasil é a mais cara do mundo. 
Com R$ 10 fala-se por 11 minutos. Na Índia, pelo mesmo valor a
conversa pode durar duas horas e meia  

 
 
CAMPANHA PESADA 
 
A estratégia de estimular o tráfego interno foi o que salvou a Tim do prejuízo em que se 
encontrava há pouco mais de um ano. O foco no mercado de baixa renda, um ano antes, havia 
feito com que a operadora perdesse participação de mercado e receita. Um sinal vermelho 



acendeu e a controladora da empresa, a Telecom Italia, trocou cinco de seus oito diretores no 
Brasil. Um novo presidente, Luca Luciani, foi importado da Itália. A nova equipe criou o plano 
Infinity, um modelo que leva em conta a cobrança por chamadas e não mais por minutos. O 
custo de uma ligação é de R$ 0,25 – independentemente do tempo de duração da chamada 
desde que feita para celulares da própria Tim. No ano passado, a Tim foi a operadora que mais 
investiu em publicidade: R$ 220 milhões. A campanha do Infinity incluiu também a venda de 
chips a R$ 5 nos centros das principais capitais do país para que as pessoas pudessem criar 
comunidades. A adesão foi imediata e a campanha amealhou 23 milhões de clientes em um 
ano. O tráfego na rede da Tim dobrou no período, de 5 bilhões de minutos falados, no primeiro 
trimestre de 2009, para 10 bilhões no mesmo período de 2010. E a empresa reverteu o 
prejuízo de R$ 165 milhões no primeiro trimestre de 2009, chegando a um lucro de R$ 30 
milhões no mesmo período deste ano. “Enxergamos uma grande possibilidade de crescer no 
mercado de voz e pegamos pesado”, afirma Maurício Bacellar, diretor de sustentabilidade e 
comunicação da Tim.  
 
A estratégia é bem diferente daquela usada há cinco anos, quando a briga entre as operadoras 
se concentrava em atrair e fidelizar clientes. Na época, elas se preocupavam em oferecer 
aparelhos modernos e subsidiados. Em troca, o cliente assinava um contrato que o prendia na 
operadora por um bom tempo. Se rescindisse o contrato, pagava multa. “Essa situação era 
ruim para as empresas de telefonia porque suas margens ficavam pressionadas pelo subsídio. 
E também era ruim para o cliente, que ficava preso ao plano”, diz Luiz Fernando Azevedo, 
analista da Bradesco Corretora. “Com a escala, os aparelhos hoje viraram quase commodity.” 
Os subsídios a aparelhos deixaram, assim, de ser um componente de custo tão pesado e 
contribuiram para tornar o balanço financeiro das empresas mais saudável. A margem Ebitda, 
que mal costumava passar de 20%, até três anos atrás, hoje gira em torno de 30%.  
 
Um dos movimentos fundamentais para a mudança da estratégia e que colocaram uma pitada 
a mais de sal na briga pelo mercado foi a portabilidade numérica, a possibilidade de mudar de 
operadora e levar o número de seu telefone. A lei começou a ser implantada gradualmente, 
por regiões, em setembro de 2008, e foi concluída em março de 2009 – dez anos depois de 
entrar em vigor nos Estados Unidos. Na época, a Oi havia sido uma das primeiras a levantar a 
bandeira do desbloqueio dos celulares – não por benevolência, mas por necessidade. A 
operadora entrou no mercado de telefonia celular, em 2002, como um braço da Telemar, 
empresa de telefonia que operava nas regiões Norte, Nordeste e litoral do Sudeste. Com a 
compra da Brasil Telecom, que operava no restante do país, tornou-se nacional e precisou 
entrar em mercados onde as outras já estavam consolidadas. Para isso, apelou para uma 
proposta ousada baseada na portabilidade.  
 
Com uma gama de serviços na mesma estrutura, as empresas ganham escala e economizam 
em custos 
 
Numa agressiva campanha publicitária, que mostrava pessoas presas a uma algema, defendeu 
a liberdade total de escolha, sem contrato de fidelização. “Fomos machos o bastante para 
garantir o melhor atendimento. Afinal, se a gente pregava o fim da multa, dos contratos e da 
liberdade para mudar, era porque bancávamos o serviço”, diz Flávia Bittencourt, da Oi. 
“Precisávamos garantir que os clientes não iriam debandar.” Primeiro, a operadora 
desbloqueou os aparelhos de toda a sua base de clientes. Depois, diante da relutância da 
concorrência, começou a desbloquear também os dos outros. Foi acusada de manusear 
aparelhos sem autorização. “A história deu até polícia”, afirma Flávia. “Prenderam a gerente de 
uma loja porque a concorrência dizia que estávamos estragando os aparelhos.” 
 
Com fala apressada e mãe de quatro filhos, Flávia é um exemplo de quem já teve contato com 
outros negócios, mas se sente atraída pelo dia a dia frenético das empresas de telefonia. “Já 
trabalhei no setor financeiro, que também é altamente competitivo, mas nada se compara a 
essa animação. Digo para minha equipe que se você levantar para trabalhar e o olho não 
brilhar, é melhor cair fora”, diz Flávia, que cuida, ao mesmo tempo, de nove campanhas 
diferentes de mar¬keting para cada região onde a Oi atua. Ideias e projetos são discutidos 
todas as segundas-feiras, numa reunião entre os diretores e o presidente da empresa, Luiz 
Eduardo Falco. “Nossa estrutura é muito rápida. Não tem enrolação. Já saímos da reunião com 



projetos aprovados ou não. É uma das vantagens de ser uma empresa brasileira. Não 
dependemos de aprovação de mexicanos ou italianos”, alfinetava Flávia, dias antes da 
divulgação do acordo com os portugueses da PT.  
 
A agilidade com que decisões têm de ser tomadas acaba tendo reflexos também no tipo de 
parcerias que a empresa faz. Uma das mais recentes foi com a companhia aérea TAM e com os 
postos Ipiranga, duas das dez empresas parceiras no programa Oi Pontos, em que os clientes 
do pós-pago acumulam pontos e os trocam por benefícios, como milhas e produtos. Para 
promover o programa, o marketing sugeriu trocar, na fachada, os logotipos dos parceiros pelo 
da Oi. “Tínhamos pouco tempo para executar a ideia. Escolhemos as empresas que achávamos 
que fossem topar rapidamente”, diz Flávia. Na semana seguinte, um avião da TAM amanheceu 
pintado e 200 uniformes de frentistas da rede Ipiranga saíam da alfaiataria com a marca Oi.  
 

 
NÃO VAI DAR PRAIA 
 
Entre os profissionais autônomos, o celular é ferramenta de trabalho. Muitos têm o costume de 
usar chips das quatro operadoras, para gastar menos  
 
AFÁVEIS E LINHA-DURA 
 
O ambiente eletrizante que predomina nas operadoras reflete-se também nas que orbitam ao 
seu redor. Em alguns casos, é capaz até de mudar os processos e rotinas da cadeia de 
fornecedores. Quando a empresa de marketing promocional Mark Up fechou seu primeiro 
contrato com a Oi, há quatro anos, a diretora Silvana Torres entendeu que seus tempos e 
prazos precisavam ser recalculados. “Minha primeira reunião já começou no elevador”, conta. 
“Entendi que 24 horas no mundo real correspondem a duas no setor de telefonia.” Para se 
ajustar, precisou mudar a metodologia de trabalho. Tarefas que antes eram destinadas ao 
diretor de arte passaram a ser executadas por assistentes e redatores, cabendo aos diretores 
pensar o conceito. “Na telefonia as coisas mudam muito rapidamente, então não dá para se 
ater a minúcias. Você não constrói uma catedral, mas um botequim”, diz Silvana, cuja 
formação é em engenharia civil. A Mark Up tem como clientes empresas como Samsung, 
Whirlpool e Mercedes-Benz. O novo processo de trabalho criado para a Oi foi repassado 
também a esses clientes, e acabou resultando numa vantagem competitiva para a empresa. 
“Passamos a entregar muito antes do prazo e eles acharam ótimo”, afirma Silvana. 
 
No canto da mesa de trabalho de Leonardo Queiroz, diretor de top clients da Tim, existe uma 
caixa com 20 lápis de cor. Quando fala ao telefone, ele tem o costume de fazer desenhos. 
Quase sempre uma casa, com uma árvore e um carro ao lado. É curioso perceber que Queiroz 
coloca no papel aquilo que na vida real ainda não conseguiu realizar. Tentou por três vezes 



construir a casa própria (“Comprei terreno e tudo”), mas precisou desistir. Desde que começou 
a trabalhar no setor de telefonia, trocar de cidade virou rotina. Foram seis em nove anos. As 
mudanças começaram a ficar mais trabalhosas depois do nascimento dos filhos, Fernanda, 4 
anos, e Gustavo, 1. Agora, a família decidiu se fixar numa cidade e deixar a ele a tarefa de se 
locomover. Desde então, sua semana divide-se da seguinte maneira: dois dias em São Paulo, 
três dias no Rio de Janeiro, e os fins de semana em Brasília, sua cidade natal, onde a família 
se acomodou. O acordo é que pelo menos durante os próximos três anos será assim. “Ainda 
falta um ano e meio”, diz Queiroz.  
 
O executivo é responsável pelas cerca de mil empresas com quem a Tim possui contrato para 
o fornecimento de pacotes de telefonia, fixa e celular. Sua rotina começa cedo. Acorda às 6h 
para correr. Tão logo põe os pés na empresa (na sede do Rio ou em São Paulo), tem início sua 
bateria de reuniões, devidamente avisadas pela secretária, que lhe manda atualizações por 
mensagem de celular sobre onde e com quem passará as próximas horas. A gestão de Queiroz 
servirá de exemplo para formar os novos líderes da Tim. Numa manhã de junho, ele é 
apresentado a William Morimitsu e Julia Rizzi, os novos trainees da companhia. Pelos próximos 
dois anos, será o mentor deles. No primeiro encontro, Queiroz fala de maneira calma, mas já 
ensina: “Não existe modelo de gestão perfeito. Alguns são mais afáveis. Outros são mais 
linha-dura. E ambos podem ser eficazes ou não. Vocês é que têm de ver o que dá mais 
resultado – é isso que importa, no final”. Convida-os, então, a participar de uma reunião de 
prospecção de clientes. “Pode ser que eu seja um pouco duro, mas aprendam desde já que 
isso faz parte do jogo”, avisa. 
 
Queiroz entra na reunião com um bloco com folhas em branco, uma calculadora e seu 
inseparável celular. “Desculpem, me atrasei um pouco. Sei que tínhamos combinado que cada 
um teria 20 minutos para falar, mas peço a vocês que agilizem e façam em menos tempo, por 
favor”. Ele senta-se com o encosto da cadeira virado para o lado. Informalidade é uma 
característica no ambiente do setor de telefonia. A obsessão por resultados faz com que 
detalhes fiquem em segundo plano. O primeiro gerente mostra um slide com possíveis novos 
clientes e a probabilidade de fechar negócios com cada um. Queiroz mal disfarça o sorriso 
quando lê ‘75% de chances de fechar’. “Quando terei o relatório completo em mãos? Foque-se 
nos que oferecem mais chances”, diz. “Estou quase lá, mas acharam o preço meio alto”, 
afirma o gerente. “Na hora em que estivermos vendendo, o cliente vai parar de falar de preço. 
Temos de executar! Venda o primeiro pacote para termos um modelo a apresentar.” Os olhos 
dos dois trainees se mexem como se estivessem acompanhando uma bolinha de pingue-
pongue. Ora olham para Queiroz, ora para o gerente.  
 
“Estou tentando convencê-los pelos diferenciais do meu produto”, diz o gerente. Queiroz bate 
na mesa: “Você falou a expressão mágica: ‘o meeeeu produto’. Bicho, vocês são gerentes de 
produto! Vocês precisam pensar em maneiras de trazer receitas para a empresa. É isso que 
espero desse time! Sei lá, pega uns BlackBerrys com os fornecedores, dê algum incentivo para 
nos escolherem”. Ele levanta-se e vai para a lousa branca, no canto da sala. Para que 
entendam, desenha: “Quem cuida da área de telefonia fixa nas empresas é o pessoal de TI”. E 
faz uma coluna. “Quem cuida dos celulares é o administrativo.” E desenha outro quadro. 
“Temos de aprender a transitar dentro das corporações!”, conclui, puxando flechas de um lado 
a outro das duas colunas. 
 
A dificuldade de fazer os vendedores entenderem que precisam vender os dois pacotes ao 
mesmo tempo, de telefone fixo e celular, tem a ver com o momento de consolidação por que 
passa o setor de telefonia. As empresas vivem compras e fusões para ganhar abrangência 
nacional e colocam debaixo do mesmo guarda-chuva diferentes serviços. O raciocínio dessas 
aquisições, do ponto de vista operacional, segue uma mesma lógica. Operando sob a mesma 
estrutura, os gastos administrativos caem. Outra vantagem se dá na parte da sinergia fiscal. 
Ligações de fixo para celular, por exemplo, não precisam mais pagar pela taxa de interconexão 
– e vice-versa, eliminando os impostos decorrentes disso. Também há vantagens no que se 
refere ao uso da infraestrutura. Estima-se que a Tim tenha economizado mais de R$ 250 
milhões pela estrutura adquirida com a chegada da Intelig. 
 



Do ângulo do relacionamento com o consumidor, a maior vantagem da união entre fixo e 
celular é a sinergia de produtos. Assim, elas conseguem se tornar o que o mercado chama de 
quadriplay: empresas que oferecem telefonia fixa e móvel, além de banda larga e televisão 
(veja o quadro). Essa é uma tendência para o futuro. A única que já oferece esse pacote 
completo no mercado é a Oi. Mesmo assim, em apenas algumas regiões do país. “Ainda vemos 
uma competição entre fixa e móvel”, diz Luís Minoru Shibata, diretor de consultoria da 
PromonLogicalis e ex-consultor de telefonia. “A tendência final do processo de consolidação é 
deixar de ter fornecedoras específicas para cada um desses serviços.” Com uma gama de 
diferentes serviços oferecidos sob uma mesma estrutura, as empresas ganham escala e 
economizam em custo. Conseguem, assim, oferecer um preço mais competitivo aos 
consumidores. Na Europa, onde a consolidação já aconteceu, isso levou o preço médio dos 
serviços de telefonia, TV e internet baixar cerca de 20%. “No fim das contas, os maiores 
beneficiados serão os consumidores”, diz Minoru. Portanto, para o consumidor, a princípio isso 
acarretará uma melhor oferta de preços pelos serviços. Uma consequência negativa dessa 
competição, porém, diz respeito à facilidade com que o consumidor migra de uma empresa à 
outra. “Se diversos serviços estiverem atrelados à mesma empresa e um deles por acaso não 
funcionar direito, é menos provável que um cliente migre para a concorrência, por questão de 
comodidade”, diz Eduardo Tude, da consultoria Teleco.  
 

 

O tráfego de dados corresponde a 15% da receita das operadoras,
mas deve aumentar com a venda crescente dos smartphones 

 
 

   

 
 
ESCOLHA A DEDO 
 



Encerrada a reunião de Queiroz com os gerentes da Tim, os trainees olham-se com uma 
expressão que mistura um ar de “onde viemos nos meter?” com um “olha o que temos pela 
frente!”. Os dois passaram em processos de seleção de outras empresas, mas escolheram a 
Tim por acharem mais desafiador. Cabe às empresas a árdua tarefa de recrutar gente 
capacitada para lidar com esse cenário competitivo. “O profissional talentoso para o setor de 
telefonia não se resume a ter uma formação consistente e elevada capacidade intelectual. Para 
esse ambiente de negócios, as empresas precisam identificar valores motivacionais e perfil de 
personalidade”, diz Marisa Urban, diretora da Human Capital, consultoria especializada em RH. 
“Para um indivíduo com um perfil mais competitivo, esse tipo de estresse funciona como um 
alavancador motivacional. Em ambientes assim, ele será bem-sucedido”, afirma Marisa.  
 
O raciocínio aplica-se a todas as operadoras. O desafio é recrutar gente como o diretor de 
operações e consumo da Claro, Bernardo Winik, 42 anos. Winik é responsável pela distribuição 
dos celulares e pela cobertura da rede da empresa, e está por dentro de tudo o que tem de 
mais novo no mercado. Mas acorda todas as manhãs sem ter muita certeza do que o espera 
pela frente. Ágil, despachado e informal, Winik consegue transitar pelos mais diversos tipos de 
problema. Exemplos reais? Prédios que sobem de uma semana para a outra, interceptando a 
comunicação entre duas antenas e prejudicando a conexão (“Temos de colocar rebatedores e, 
enquanto isso, pegar emprestada a linha de outra área”). Vândalos que roubam fios de cobre 
da rede para revender (“Já encontramos até gente eletrocutada”). “Trabalhamos em um 
cenário onde não existe controle absoluto sobre o produto. O jogo pode mudar de uma hora 
para a outra. É isso que o torna excitante”, diz Winik.  
 
“Não é qualquer um que sobrevive aqui. O estresse é alto e 10% não dá conta”, diz amos 
Genish, CEO da GVT 
 
TARIFAS NO CHÃO  
 
O setor de telefonia tem um ritmo todo próprio de funcionar, e é por isso que a escola que 
melhor prepara os executivos está dentro do próprio setor. E muitas vezes na concorrência. 
Antes de ingressar na Tim, Queiroz trabalhou durante nove anos na GVT, empresa de telefonia 
fixa e banda larga que atende 91 cidades e fatura R$ 1,7 bilhão. “Lá era diferente. A GVT tem 
uma cultura quase militar. Por ser uma empresa muito pequena, você tinha de vender o 
almoço para comprar o jantar”, afirma. “Aprendi muito com isso.” Cada funcionário dentro da 
GVT recebe, no primeiro dia do ano, metas claras que precisam ser atingidas. “Não temos 
tolerância com quem não atinge metas”, diz o presidente, Amos Genish. “Não é qualquer 
pessoa que sobrevive aqui. O estresse é alto e cerca de 10% acaba não dando conta. Mas se 
você gosta de ganhar, é para cá que tem de vir.” O ritmo de funcionamento da telefonia é tão 
competitivo que se forjou a ideia de que uma pessoa que passe por uma empresa desse setor 
está habilitada a trabalhar em qualquer área. Mas não é bem assim. Em outros setores, o 
comportamento exageradamente agressivo e ágil pode ser visto como negativo e criar 
situações constrangedoras. Recentemente, um executivo de telecom decidiu trocar seu cargo 
por uma vida mais tranquila. Foi contratado por uma empresa de higiene e beleza para um 
cargo de direção. Já na primeira reunião com dez gerentes, a cobrança que impôs foi tão alta 
que duas pessoas saíram da sala chorando. Seis meses depois, ele estava de volta à telefonia. 
 
Ainda na parte da manhã, Queiroz dispensa os trainees e entra numa conference call com 
quatro italianos da cúpula da Tim. Todos o chamam de Léo. A reunião é quase como a novela 
das 8, Passione, em que os personagens mesclam palavras em italiano com o português.  
 
“Ah, mais uma cosa. Queria te perguntar sobre quello que te falei do plano de controllo”, 
dispara um dos italianos. 
 
Depois de dar sua opinião sobre a questão, Queiroz começa a checar e-mails no computador e 
no celular. Os italianos falam sem parar e ao mesmo tempo. De repente, alguém o chama para 
a realidade.“Léo, você tá aí? Léo!” 
 
“Sim, estou ouvindo.” E concentra-se de novo na conversa. A reunião estende-se por mais de 
20 minutos. “Com quem está abaixo de mim consigo imprimir um ritmo mais ágil. Com os 



superiores, não. É uma questão de cultura da empresa. Os italianos gostam de falar bastante”, 
afirma. Depois da reunião, Queiroz apressa-se para um almoço com 100 diretores de TI de 
clientes em prospecção. Ao chegar ao local, o restaurante de um luxuoso hotel de São Paulo, 
cumprimenta Arnaldo Jabor, contratado para fazer uma palestra antes do almoço. Trocam 
amenidades sobre política e futebol. Queiroz faz uma rápida apresentação, falando da união 
entre Intelig e Tim e as vantagens de integrar fixo e celular.  
 
Eventos como o realizado pela Tim acontecem com frequência, porque o setor corporativo 
representa uma parte significativa para as operadoras. Na Tim, responde por 10% do 
faturamento de R$ 18 bilhões, mas não gera lucro. “A área corporativa de telecom não tem 
mais onde baixar preços. Todos os contratos dão prejuízo, e a empresa sempre perde. 
Trabalhamos com os valores no chão”, diz Queiroz.  
 
Um modelo novo é o de operadores virtuais, em que bancos e varejistas venderão celular com 
suas marcas 
 
Tome-se o exemplo do leilão pela conta da Prefeitura de São Paulo. O negociador responsável 
por dar os lances da Tim recebeu a instrução de não deixar a oferta cair abaixo de R$ 1,6 
milhão, valor em que a empresa operaria no zero a zero. “Os lances foram baixando e 
banquei. Mas quando chegou a R$ 800 mil, caímos fora”, diz Queiroz. O leilão terminou em R$ 
700 mil, menos da metade do valor inicial. “Se tem coisa que me deixa muito irritado é perder 
clientes. E se quer me ver mais irritado ainda é perder um cliente e não trazer outro para 
colocar no lugar”, afirma Queiroz.  
 
Por que, então, as operadoras miram o mercado corporativo de forma tão afoita? A resposta 
não está dentro das corporações, mas fora delas. Explica-se. O impacto no faturamento das 
operadoras não está diretamente ligado ao celular corporativo, mas à rede que um cliente de 
empresa cria. Uma conta simples feita pelas operadoras mostra que um executivo que tenha 
um celular Tim, Vivo, Claro ou Oi no escritório agregará pelo menos mais quatro pessoas para 
a operadora, como amigos e família, atraídas pelo benefício de falar a preços menores. Uma 
pesquisa feita pelo Gartner mostra que escolhas pessoais, como a da família, é um dos itens 
que mais influenciam na opção por uma operadora. Logo em seguida vêm os amigos. “Muitas 
vezes vale mais do que a propaganda em si”, diz a analista Elia San Miguel.  
 
Num dos mais movimentados shopping centers de São Paulo, Juliana Prieto poderia ser 
confundida com uma jovem de classe média que se desloca entre as lojas fazendo compras. 
Mas não é. Aos 25 anos, com um discreto piercing no nariz, Juliana é gerente da loja da Vivo 
instalada no shopping. Com uniforme preto e laranja, que a distingue dos outros vendedores, 
de preto e roxo, ela despacha fornecedores, dá ordens, atende clientes. E não para de sorrir, 
mesmo quando é um pouco mais ríspida. “Infelizmente, não podemos lhe dar um aparelho 
novo, por causa do valor da conta”, diz a um cliente. “Mas você já viu essa promoção de 
pacote 3G?” 
 
Juliana começou a trabalhar na empresa assim que entrou na faculdade. Subiu rápido os 
degraus da hierarquia por se destacar nas vendas. “Sei que temos o melhor serviço e somos a 
maior operadora do país”, diz sem titubear, mesmo sabendo que a diferença entre a Vivo e a 
concorrência é pequena e que, há cinco anos, quando entrou na empresa, a Vivo era, sim, a 
líder absoluta, com quase 50% do mercado. “Sou reconhecida e isso me motiva a fazer um 
bom trabalho e cumprir minhas metas”, afirma Juliana. 
 
Meta é palavra-chave nesse mercado. A Oi criou recentemente um projeto para incentivar seus 
vendedores não somente a cumpri-las, mas a superá-las. O programa recebeu o nome de 
catana, um tipo de espada japonesa usada em duelos de samurais. Na apresentação do 
projeto aos vendedores, além dos detalhes de como funcionaria a premiação, um vídeo 
explicava a simbologia da espada, que para os samurais era vista como uma extensão do 
corpo e da mente. Diante de tal inspiração, 65% dos quase 14 mil vendedores da Oi 
superaram as metas e 20% foram premiados. “Ao fim de uma apresentação de campanhas de 
motivação em outros setores, parece que os funcionários estão aplaudindo uma ópera. Quando 



se trata de telefonia celular, as pessoas sobem na cadeira, gritam, pulam”, compara Silvana 
Torres, responsável pela campanha da Oi.  
 

 

O Estado de São Paulo POSSUI 44 milhões de linhas. É uma
quantidade 50% maior do que o número de celulares de Austrália e
Nova Zelândia juntas 

 
UMA NOVATA NO JOGO  
 
A explicação para a hiperconcorrência que prevalece nesse mercado remete aos tempos em 
que a telefonia brasileira foi privatizada. Antes de começarem os processos de privatização, no 
fim da década de 90, a Anatel já havia sido criada para regulamentar o setor – e foi a entidade 
que desenvolveu o sistema de divisão das bandas de telefonia móvel em cinco, para estimular 
a concorrência. Quatro bandas foram ocupadas. Sobrou uma, a H, que será leiloada nos 
próximos meses. Para continuar estimulando a concorrência, a Anatel deseja que um novo 
entrante dispute essa banda.  
 
Uma oportunidade e tanto para a Nextel, empresa de telefonia que opera pelo sistema de 
radiofrequência. O Brasil responde hoje por quase 40% da base dos 8,2 milhões de clientes do 
grupo, que tem operações no México, Peru, Chile e Argentina, com faturamento de US$ 4,4 
bilhões. Durante muitos anos, a Nextel foi vista como uma espécie de alienígena no mundo dos 
celulares, com seus rádios que pareciam walkie-talkies de seguranças, pretos e bojudos, que 
nada lembravam o design de um celular moderno. Seu foco era o mercado corporativo. 
 
Nos últimos dois anos, porém, a Nextel passou por uma repaginação. Com investimentos 
pesados, ela ampliou sua abrangência, reposicionou a marca e modernizou os aparelhos. Os 
Motorola quadrados deram lugar a aparelhos modernos, com a diferença de terem um botão 
na lateral, para falar por rádio. A Nextel incentivou ainda a criação de comunidades de amigos 
e família em torno de sua marca. Marcou um golaço. Seus consumidores têm um tíquete 
médio três vezes mais alto do que os das operadoras de celular. E são mais fiéis. Somente 
1,28% da base de clientes desativou sua conta no primeiro trimestre deste ano – menos da 
metade do que nas outras operadoras. Resultado: um crescimento de mais de 40% ao ano, 
que, sobretudo agora, começa a incomodar.  
 
Em julho, quando apresentou o projeto que deverá fazer o 3G chegar a 2,8 mil cidades 
brasileiras até 2011, o presidente da Vivo, Roberto Lima, falou sobre o leilão da banda H. 
“Acho ótima a competição. Mas temo que entrando uma quinta operadora, o serviço das que já 
existem possa perder em qualidade”, disse. Isso porque se mais uma banda fosse dividida 
entre as quatro grandes, na opinião de Lima, seria possível uma melhora na infraestrutura e 
nos serviços.  
 
“A briga é feroz. Todas entraram com um plano agressivo para roubar nossos clientes. E vão 
tentar nos tirar do leilão”, diz Sergio Chaia, 44 anos, presidente da Nextel no Brasil. Quando 
quer enfatizar algo, Chaia tem o costume de levantar as mãos ao alto e abrir bem os dedos, 
como se fossem garras. Está agora sob suas mãos em garras esse leilão, o passo mais 
importante da empresa no país. Chaia assumiu a Nextel em 2007, depois de presidir a 
Sodexho Pass, empresa especializada em fornecer alimentação para empresas e escolas. 
Sentiu na prática a diferença que teria sua rotina de trabalho já nos primeiros dias. “Assim que 
cheguei, já precisei fazer um discurso para os vendedores. E eu nem sabia ainda onde era o 
banheiro.”  
 
Uma das principais mudanças que enfrentou foi a quantidade de diferentes assuntos com que 
lida atualmente. Num dia de trabalho, precisa opinar sobre novas ferramentas de comunicação 



até a cor de seu novo blog. “Se é para ter um Twitter como muitos presidentes têm, que só a 
mãe, o pai e a tia acompanham, não quero. Mas para o blog, vamos de verde”, diz.  
 
Também dá seu palpite sobre o convidado para palestrar num encontro com fornecedores, na 
Bahia: “Vamos buscar algo leve e descontraído, como um Acústico MTV”. E sobre a 
contratação de um novo diretor. “Não precisamos de alguém para decidir onde colocar 
antenas. Quero alguém que goste de comprar briga.” E assim continua sobre a campanha de 
marketing e sobre a viagem aos Estados Unidos que faria na semana. Ainda escreve de próprio 
punho, com a mão esquerda, dois cartões de feliz aniversário para fornecedores. “Antes minha 
agenda era contada em horas. Agora é em minutos”, afirma.  
 
Até na academia precisa de um cronômetro: cinco minutos para aquecer, 40 para malhar, 
cinco para tomar banho. “Não posso ser visto de mau humor ou com cara de cansado. 
Trabalho o dia todo e quando vou a um evento, à noite, tenho de parecer que acabei de sair 
de um spa. Mas não me queixo. Estamos com uma campanha de marketing fenomenal, que 
está trazendo muita gente”, diz Chaia, batendo três vezes com a mão fechada na mesinha ao 
lado – que é de vidro, não de madeira.  
 
Na telefonia, um pouco de mandinga, se não chega a fazer bem, mal também não faz. Quando 
assumiu, o presidente da Claro, João Cox, pediu à tecnologia uma linha com a maior 
quantidade possível de números 8. Chaia não chega a ser supersticioso, mas também tem lá 
suas manhas. Durante muito tempo, não conseguia dormir. Para tentar descobrir o motivo, 
passou uma noite no Instituto do Sono, em São Paulo, onde teve a atividade cerebral 
mapeada. Acordou nada menos do que 42 vezes durante a noite. Diagnóstico: hiperatividade 
cerebral. Para resolver o problema, tentou florais de Bach, sem sucesso. Foi buscar ajuda na 
meditação. Um mestre budista lhe ensinou um mantra de sabedoria para ser repetido 1.080 
vezes todos os dias até atingir uma meta – sim, até na religião ele tem de cumprir metas. Há 
sete anos Chaia repete esse mantra. Para conseguir completar o ritual, ele reza durante os 40 
minutos que leva entre sua casa e o trabalho. Com uma mão dirige o carro automático e, com 
a outra, segura o terço budista. “Pedi autorização ao lama para fazer isso enquanto dirijo”, diz 
Chaia.  
 
Desde outubro, além do mantra, Chaia acrescentou outra obrigação à sua rotina espiritual. Ele 
escreve o que considera as três bênçãos do dia. “Não é crença. É científico. Li em estudos que 
faz muito bem em quadros de depressão”, afirma Chaia. “Como não tenho depressão, vai ser 
ainda mais benéfico.” No princípio, registrava os elogios que recebia. Depois passou a anotar 
as ações que passariam em branco, como estar ao lado do filho. “Faço isso por convicção. O 
mercado não está interessado em saber se o cara reza ou se é um animal que dá patadas em 
todo mundo. Ele quer resultados.” 
 
O tal mercado a que se refere Chaia, aquele que pressiona por resultados, é uma das causas 
propulsoras do processo de consolidação do mercado de telefonia no Brasil. A união entre as 
empresas de telefonia fixa e móvel é o caminho mais óbvio para as empresas se manterem 
competitivas. “A consolidação não é uma atitude de agressividade, mas de defesa. Do ponto 
de vista de negócios, é um mal necessário”, diz Valder Nogueira, analista do Santander. “A 
empresa de telefonia fixa está vendo os clientes migrarem para a móvel e aqueles que migram 
não necessariamente vão para o mesmo grupo. Com um pacote integrado, ela ganha poder de 
barganha.” O mais recente jogo de acionistas ocorrido na Vivo e na Oi mostra isso com 
clareza. 
 
Tome-se como exemplo a recente aquisição da Vivo pela Telefónica. O Brasil é responsável por 
40% do faturamento da empresa na América Latina. Mas é o único dos países em que ainda 
não havia consolidado as operações fixa e móvel. Com a base de negócios focada em telefonia 
fixa, a compra da Vivo dá a oportunidade para a espanhola entrar no promissor mercado da 
mobilidade e ganhar abrangência nacional, já que só operava em São Paulo. No médio e longo 
prazos, poderá representar não só uma estratégia, mas garantir a própria sobrevivência. Para 
a Vivo, por outro lado, a compra também tem um cunho estratégico. De imediato, ela já 
proporciona à operadora uma margem operacional melhor. O setor de telefonia fixa costuma 
operar com margens de Ebitda maiores – em torno dos 40%, dez pontos percentuais maior do 



que o de telefonia móvel. E a junção, no curto prazo, também lhe dá poder para competir com 
as outras em termos de serviços agregados. Recentemente, a empresa deixou de conquistar a 
conta de um grande banco porque bateu na porta de um dos diretores oferecendo somente 
celular corporativo – sem a contrapartida da telefonia fixa, como os concorrentes já oferecem.  
 

 

400 milhões de pessoas têm celular com banda larga. Elas enviam e
recebem mais dados do que o tráfego de voz das 4,6 bilhões que só
usam o celular para falar 

 
 

 
 
LIGADOS 24 HORAS 
 
Com chip a preço de cafezinho, o mercado de telefonia móvel está quase saturado no Brasil. 
Do empresário ao atendente da padaria, todos procuram os melhores benefícios dos vários 
planos oferecidos. Este ambiente competitivo e desafiador atrai executivos como Bernardo 
Winik, da Claro (acima), empresa que, como as concorrentes, briga pela recarga dos 80% de 
clientes pré-pagos 



 
 
ADVERSÁRIO OU ALIADO? 
 
Tudo leva a crer que as próximas brigas nesse mercado caminham para áreas que não 
necessariamente têm relação com a telefonia celular. A causa disso tem nome. Ou melhor, 
sigla: 3G. Por meio dessa tecnologia, é possível conectar-se à internet, seja usando um 
aparelho celular adequado ou uma porta USB, em que é conectado uma espécie de pen drive. 
Para as empresas, trata-se de uma forma de deixar mais robusta a receita que vem dos dados 
transitados. Para o consumidor, é a concretização da tão sonhada conectividade à internet em 
qualquer lugar, a qualquer hora. 
 
No Brasil, o tráfego de dados ainda está em fase intermediária. Mas não se passaram nem dois 
anos desde que a rede 3G começou a ser comercializada e ela hoje já possui mais clientes do 
que a banda larga de telefonia fixa. E tantos problemas quanto. Quedas constantes de rede e 
conexão lenta atazanam os usuários. Com o acesso ilimitado, muitos deles passaram a ficar 
conectados o dia todo. Cybercafés compraram pacotes e colocaram a rede à disposição dos 
clientes. O resultado é que 7% dos usuários de 3G consomem atualmente 90% da rede. Em 
alguns lugares, as operadoras se obrigaram a devolver o dinheiro e descontinuar o serviço, 
porque simplesmente não encontram uma solução.  
 
A hiperconcorrência que reina no setor remete aos tempos em que a telefonia foi privatizada 
no Brasil 
 
O problema apresentado neste início da rede 3G no país aponta para uma questão que é 
realidade atualmente nos Estados Unidos: a necessidade de constantes investimentos para sua 
ampliação. Neste ano, serão investidos no país R$ 17 bilhões, dinheiro que sairá das empresas 
de telecomunicações. Companhias de internet, como Google, Facebook e Yahoo!, não 
deveriam desembolsar algum? Essa é uma questão que se discute lá fora. Com a 



popularização das redes sociais e de aplicativos para fotos e vídeos, essas empresas são 
responsáveis por gerar boa parte do tráfego das redes 3G. Assim, começam a surgir estudos 
para que os sites paguem uma espécie de taxa toda vez que um usuário acessar suas páginas 
pelo celular. Para o bolso do consumidor pode ser bom, porque os investimentos em 
infraestrutura não seriam totalmente repassados à conta. “Para as operadoras, é uma maneira 
de depender menos dos clientes para arrecadar receitas”, diz Luis Minoru.  
 
Um outro modelo de negócios que começará a ser desenvolvido no país deve envolver os 
operadores virtuais, chamados MVNO (sigla em inglês para mobile virtual network operator). 
Trata-se de um operador que não possui uma infraestrutura própria, mas compra linhas e 
pacotes de minutos das operadoras no atacado para vendê-los no varejo, uma prática já 
comum na Europa. A Avon, por exemplo, já comercializou mais de 1 milhão de celulares na 
Polônia, e a cadeia de supermercados inglesa Tesco é uma das que mais vendem celulares na 
Inglaterra. Na França, smartphones são vendidos sob a bandeira Carrefour. “As operadoras 
têm logística de distribuição apenas para o celular, que é seu produto central. Para o varejista, 
que já tem a logística, é apenas mais um item de seu rol de produtos”, diz o inglês Wally Olins, 
especialista em branding. No Brasil, o usuário poderá ter um celular da Casas Bahia ou do 
Banco do Brasil, duas das empresas que já demonstraram interesse nesse modelo de 
negócios.  
 
Ao que tudo indica, a competição no mercado de telefonia se tornará ainda mais acirrada – 
assim como a vida dos executivos que atuam nesse mercado. Como conseguem vencer uma 
rotina atribulada? Queiroz, da Tim, que depois de um dia em que apertou fornecedores, foi 
duro com subordinados, orientou trainees e ainda tem um jantar de trabalho pela frente, 
ensina o método: “Para vencer neste mercado, você não tem de contar com sorte ou com 
azar. Tem de ter disciplina”.  
 

 

Os impostos da telefonia celular no Brasil estão entre os mais altos do
mundo. Correspondem a 40% do valor de uma conta e só perdem 
para Turquia e Uganda 

 
 

 
 
CORRENDO POR FORA 



 
Versatilidade é uma característica fundamental para um executivo que deseja ser bem-
sucedido no mundo das telecomunicações. Sergio Chaia, presidente da Nextel (acima), decide 
desde a cor que terá seu blog até quanto a empresa investirá em publicidade. No último ano, a 
Nextel cresceu 40%. Mesmo atuando no nicho corporativo, a empresa entra para valer na 
briga 
 

 
 



Ele virou o jogo na Vivo 
 
Em 2010, o paulistano Roberto Lima, 59 anos, presidente 
da Vivo, ganhou status de estrela no mundo da telefonia. 
Em março, a espanhola Telefónica fez sua primeira oferta 
pela Vivo. Deu-se, então, uma negociação intensa que 
terminou com uma oferta 120% maior que seu valor de 
mercado. O negócio, que só se concretizou no mês 
passado, foi um dos maiores do mercado brasileiro de 
telecom, e serviu como uma espécie de coroação da 
gestão de Roberto Lima.Quando assumiu o comando da 
Vivo, em 2005, a operadora liderava com folga o mercado 
móvel e respondia por quase metade dos celulares 
comercializados no país. Mas seu prejuízo era de R$ 600 
milhões, devido à estrutura operacional inchada e ao uso 
de uma tecnologia obsoleta, o CDMA. Lima comandou 
uma reestruturação que modernizou a tecnologia e 
melhorou o atendimento ao cliente. A Vivo fatura hoje R$ 
22,9 bilhões e segue à frente na acirrada disputa do 
mercado, com 30,24% de participação.  

Ele perseguiu e viu o lucro 
Nascido no Rio de Janeiro, criado na Bahia e com pós-
graduação no Canadá, João Cox sempre se valeu de sua 
formação multicultural. Atuou em conselhos de 
administração de empresas em Israel, na Argentina e na 
Holanda. Sua mais recente conexão é com o México. 
Assumiu, em 2006, a presidência da Claro, controlada 
pelo grupo mexicano América Móvil. Na época, a empresa 
tinha uma das piores avaliações no atendimento ao 
cliente, sua margem de lucro era apertada e a imagem 
remetia à falta de qualidade. Cox foi chamado pelos 
mexicanos na esperança de que repetisse o desempenho 
dos tempos em que comandou a Telemig. Sob sua 
administração, a estatal mineira obteve margem Ebitda 
acima de 50%, marco poucas vezes visto na telefonia. Ao 
assumir a Claro, promoveu mudanças internas e tirou 
vantagem de pertencer à América Móvil para negociar 
com fornecedores. Já no primeiro ano, tornou a Claro a 
operadora mais rentável do país. Hoje, ocupa a segunda 
posição no ranking nacional.  



  

O desafio do expatriado 
Dos quatro executivos que comandam as maiores 
operadoras do país, Luca Luciani, 42 anos, é o mais 
jovem e o que chegou por último no mercado brasileiro. 
Nascido em Pádova, na Itália, Luciani assumiu a 
presidência da Tim Brasil em 2009. A indicação de seu 
nome é consequência dos bons resultados que obteve na 
matriz italiana, onde trabalhou por dez anos. Luciani foi 
responsável por estancar uma constante queda de receita 
na operação italiana ao lançar, a preços competitivos, 
pacotes que incentivavam o tráfego de dados. O problema 
na filial brasileira era semelhante. A empresa perdia 
participação e via os lucros murcharem. A estratégia, 
porém, foi diferente. Luciani focou no uso mais elementar 
do aparelho: falar. Com planos que fixam o preço por 
ligação – e não no tempo de duração –, a empresa 
conseguiu, em um ano, dobrar o tráfego de voz em sua 
rede. Com a maior utilização dos aparelhos, o prejuízo de 
R$ 165 milhões foi revertido para um lucro de R$ 30 
milhões no primeiro trimestre deste ano.  

Como unir as forças 
Formado em engenharia aeronáutica, e com 20 anos de 
atuação no mundo da aviação, foi no setor de telefonia 
que Luiz Eduardo Falco deu o voo mais alto de sua 
carreira. Chegou à Oi quando era apenas um negócio 
secundário da Telemar, empresa de telefonia fixa que 
atuava em 16 estados. Seu papel foi decisivo para definir 
os rumos da Oi e para moldar alguns parâmetros no 
cenário da telefonia móvel. Um de seus feitos foi interno. 
Convenceu os executivos da empresa de que as duas 
operações, fixa e móvel, deveriam trabalhar juntas. Hoje 
a Oi é a única a oferecer pacotes que unem telefonia fixa 
e móvel, TV e banda larga, num formato que deve se 
tornar regra no mercado. Outra ação ousada foi a costura 
para a compra da Brasil Telecom, que dotou a Oi de 
abrangência nacional. Para se destacar da concorrência, a 
operadora levantou uma bandeira simpática aos 
consumidores: o desbloqueio dos celulares e o fim dos 
contratos de fidelização. A campanha gerou uma dor de 
cabeça para os rivais e acirrou ainda mais a briga.  

 
 
Fonte: Época Negócios, ago. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 20 ago. 2010. 
 


