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Telefonia: Tendência é extinção do serviço único, dando lugar a pacotes  
 
Rafael Marquez, diretor de ofertas convergentes da TIM: "Nova configuração de planos com 
tarifação por chamada movimentou mercado estagnado"O código 21 da Embratel, que sempre 
reinou absoluto no segmento de longa distância nacional, foi desbancado de sua liderança. 
Como se não bastasse a concorrência das operadoras fixas nesse serviço, as móveis entraram 
com força, carregando a tiracolo o assinante pré-pago. Ao lançar um plano com tarifa fixa 
baixa sem limite de tempo de ligação, a TIM mexeu com mercado, ganhando com folga o 
volume de tráfego de longa distância nacional no primeiro semestre deste ano, segundo a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
Com seu código 41, a TIM tem 40,11% de participação nesse mercado, seguida pela Oi ,com 
21,32%; e Embratel, 17,99%, ante 26,8% em dezembro do ano passado. Em receita, a 
Embratel continua líder em participação, com 30,9% do mercado. Procurada pelo Valor, a 
Embratel não quis se pronunciar. 
 
Com a aquisição da Intelig há dois anos, antiga competidora da Embratel, a TIM já sinalizava 
apetite pelo mercado de voz na telefonia fixa, local e de longa distância. O pulo do gato da 
operadora italiana foi a adoção de uma modalidade mais simples de cobrança das ligações 
entre clientes que usam o código 41: a tarifa hoje é de de R$ 0,25 por chamada, sem 
cobrança por minuto. A ação atraiu principalmente clientes do Norte ou Nordeste que 
migraram para o Sudeste e usam o celular para entrar em contato com a região de origem. O 
cliente não precisa mais fazer complicados cálculos de tempo, distância e horário da ligação 
para saber quanto vai gastar. 
 
Com o novo plano, a TIM também atraiu assinantes que faziam esse tipo de ligação apenas por 
meio da linha fixa, praticamente dobrando o número de clientes de chamadas mensalmente 
pelo celular. Outra conquista foi o aumento em mais de cinco vezes da duração das chamadas 
de longa distância. "Estamos movimentando um mercado que estava estagnado", afirma 
Rafael Marquez, diretor de ofertas convergentes da TIM. O executivo diz que a Embratel vive 
do serviço de longa distância, por isso continua a liderar a receita com o serviço. "Para a TIM, 
a longa distância é mais um item da cesta. A estratégia é seduzir o cliente de outros serviços, 
como dados e internet. Esse aumento do acesso entra no total da receita, mesmo que não 
ganhemos só com a longa distância", explica Marquez. O apelo pelo preço baixo e facilidade da 
cobrança teve como consequência o aumento do tráfego, afirma  
 
Há dúvidas se a Embratel perdeu espaço no segmento ou se as outras ganharam um mercado 
não explorado. "Há uma demanda reprimida por voz, tanto local quanto de longa distância", 
afirma José Roberto Mavignier, gerente de pesquisa de mercado América Latina da Frost & 
Sullivan. Mesmo sem ser acompanhado pelo aumento da receita com o serviço, a TIM tem 
como retorno o reconhecimento da marca, diz o executivo. Para outro analista, que não quis 
se identificar, as concorrentes só não foram mais agressivas quanto a TIM porque perderam 
em tráfego, mas não em receita e "estão esperando para ver". 
 
 
 
A Oi, segunda colocada em receita e volume de tráfego de longa distância, reivindica para si o 
crédito de ter lançado tarifas ilimitadas e cobrança descomplicada com o plano Oi Conta Total. 
"O cliente tem um crédito e escolhe onde gastar, seja em longa distância ou outros serviços", 
afirma a diretora de marketing da operadora, Flávia Bittencourt. A integração da Oi com a 
Brasil Telecom trouxe a vantagem da cobertura nacional e a oferta de serviços em 
praticamente todas as regiões, só rivalizando com a cobertura da Embratel. 
 
Flávia aponta que a receita de longa distância tende a cair e que este é um mercado em 
extinção. "Nos Estados Unidos, as operadoras já oferecem tarifa 'flat', que inclui todos os 



serviços", afirma. Segundo Flávia, hoje essa receita é pulverizada na banda larga (com o 
Skype), na mensagem instantânea e até no e-mail. 
 
A Telefônica e a GVT têm planos de tarifas ilimitadas, mas são cautelosas na estratégia de 
reduzir o valor para ganhar tráfego. "Queremos crescer com rentabilidade", afirma o diretor de 
marketing da GVT, Ricardo Sanfelice. Segundo o executivo, 87% dos clientes da operadora 
usam o código 25 e o objetivo não é atrair outros clientes. Para o assinante da base, há 
promoções de tarifas ilimitadas. 
 
A atual tarifa de interconexão (R$ 0,40) que as empresas fixas pagam para usar as redes das 
móveis desequilibra o mercado e estimula apenas as promoções intrarrede, diz Sanfelice. A 
empresa lançou planos com tarifa ilimitada e simplificou a cobrança da longa distância. 
 
A estratégia da Telefônica, segundo Surya Mendonça, diretor de marketing residencial da tele, 
é trabalhar na manutenção e aumento de clientes fiéis ao código 15 e mostrar a vantagem de 
fazer ligação de longa distância usando o telefone fixo. Para isso, a empresa lançou o plano 
plano "Fale à vontade", que custa R$ 0,15 por minuto (até o máximo de 40 minutos por mês) 
para números fixos. O trunfo da Telefônica será a futura integração com a Vivo dando 
visibilidade nacional ao 15.  
 
A TIM também planeja tirar proveito da sinergia com a Intelig (com código 23), assim como a 
Claro e a Embratel, ambas do grupo Telmex /América Móvil. A queda de 10% na tarifa de 
interconexão até 2012, segundo a agenda da Anatel, deve ter impacto na queda de tarifas. 
 
A Embratel aposta nos planos residenciais e corporativos do Livre e NetFone, da Net. Segundo 
Marcio Carvalho, diretor de produto da Net, a empresa também aderiu ao plano ilimitado. Por 
R$ 50 por mês o cliente fala quanto quiser, local ou longa distância de fixo para fixo. Nesse 
plano, a Net só cobra ligações para celular ou DDI. 
 

 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 out. 2010, Empresas, p. B3. 


