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Dos 194,4 milhões de assinantes
de telefonia celular do Brasil, 18%
são as meninas dos olhos das ope-
radoras, ou seja, os clientes pós-
pagos, pois gastam mais por mês
— a receita média gerada por um
usuário pós-pago é R$ 80, contra
R$ 12 do pré-pago. Mas os pré-
pagos representam a maior parte
do mercado: são 82% do total e,
apesar de gastarem menos, estão
no radar das operadoras por ou-
tros motivos. “O custo para con-
quistar esse cliente é muito infe-
rior ao do pós-pago, já que não há
subsídio no preço dos aparelhos.
E o valor por minuto de ligação e
do SMS é maior. Assim, mesmo
que o pré-pago use menos o celu-
lar, a margem para a operadora é
muito maior”, diz Júlio Puschel,
analista sênior da consultoria In-
forma Telecoms & Media.

Flávia Bittencourt, diretora de
marketing da Oi, diz que os pré-
pagos dão escala ao negócio das
operadoras, porque são a maior
parcela do mercado, mas o desa-
fio é aumentar o consumo. “Ape-
sar do dinheiro utilizado para te-
lefonar não ser tão alto, esse valor
vem crescendo com o fortaleci-
mento da classe C”, afirma.

Receita indireta
As empresas também se empe-
nham em conquistar esses clien-
tes porque ganham receita indi-
retamente com a tarifa de inter-
conexão (paga às operadoras toda
vez que uma ligação termina em
suas redes). Como, em geral, os
clientes pré-pagos mais recebem
do que fazem ligações, se a opera-
dora tem muitos usuários desse
tipo, ganha receita dos telefone-
mas destinados a eles.

Roger Solé, diretor de marke-
ting consumer da Tim, avalia que
é mito dizer que o mercado pré-
pago não é rentável. Para atrair a
atenção deste público, a Tim pas-
sou a cobrar as ligações por cha-
mada e não por minuto, reduzin-

do a pressão da tarifa no bolso do
assinante. “O preço do minuto
praticado pelo mercado para pré-
pago é alto, mais de R$ 1 por mi-
nuto. Nossa oferta é de R$ 0,25
por chamada de Tim para Tim”,
diz (veja reportagem ao lado).

Múltiplos chips
A interconexão também faz com
que as operadoras incentivem a
realização de chamadas entre
sua própria base de usuários,
pois, assim, elas não pagam a
taxa para outras empresas e re-
duzem a dependência dessa fon-
te de receita. “Mas também é vi-
tal ter tráfego fora da rede, para
intensificar o uso do celular”,
afirma Cláudia Viegas, gerente
de projetos da consultoria LCA.
Isso levaria os usuários pré-pa-
gos a usar uma só prestadora.
“Ele divide os gastos com várias
operadoras, o que é ruim para
elas e para o cliente, que admi-
nistra vários chips”, diz.

É justamente o mote “troque
de chip” que a Claro usa para
atrair os pré-pagos. A empresa
criou pacotes de serviços como li-
gações para telefones fixos, para
outras operadoras e de longa dis-
tância, de forma a tentar atender
às diversas necessidades desse as-
sinante. “Como ele é multichip,
se dermos no nosso chip as me-
lhores ofertas, ele vai gastar mais
com a gente. Queremos ser o pri-
meiro ou segundo chip desse
cliente”, diz Patrícia Kastrup, di-
retora de marketing da Claro.

A Vivo tem acompanhado a
sofisticação das necessidades do
usuário, com ofertas que incluam
mensagem de texto, e-mail e
acesso à internet pelo celular. E
vem apostando na criação de pa-
cotes de torpedos e chamadas de
longa distância, por exemplo,
para tornar as tarifas mais atraen-
tes para esse público. “O cliente
está antenado no preço. Se não
fosse assim, não teríamos tantos
com vários chips”, diz Hugo Ja-
neba, vice-presidente de marke-
ting e inovação da Vivo. ■

Vivo, Oi, Tim e Claro desenvolvem ofertas para fidelizar o
público que representa a maioria dos consumidores no país

SELEÇÃO

Atento usa transporte público para recrutar
candidatos a vagas em telemarketing
A Atento, empresa de contact center, está utilizando diversas ações para
preencher as 7 mil vagas oferecidas em todo o Brasil. São quiosques para
captação de currículos em estações de metrô (Sé, Luz e Capão Redondo)
e trens (CPTM Pirituba e Grajau) em São Paulo, terminal rodoviário de
Campinas e na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A empresa
também anuncia em rádio, Tvs de ônibus, faculdades, Internet e email.

TELECOMUNICAÇÕES

Fabricante de Blackberry não acredita
que Índia bloqueará seus serviços
A Research in Motion, fabricante do smartphone BlackBerry, está
confiante de que não terá seus serviços bloqueados na Índia, segundo
o vice-presidente da RIM, Robert Crow. A Índia ameaçou cancelar os
serviços de email e mensagens instantâneas protegidos da RIM se o
governo não tivesse acesso a eles, pelos temores de que comunicações
não-monitoradas poderiam colocar a segurança do país em risco.

Divulgação

“O valor que o
consumidor de
celular pré-pago
gasta é fixo,
mas, como ele é
multichip, se dermos
as melhores ofertas,
ele vai gastar
mais com a gente.
Queremos ser
o primeiro ou o
segundo chip dele

Patrícia Kastrup,
diretora de marketing da Claro

MERCADO TOTAL

194,4 milhões
É o tamanho do mercado
brasileiro de telefonia celular,
que é o quinto maior do mundo.
Em outubro, o país passou a ter
mais de um telefone por habitante.

PRÉ-PAGOS

157,3 milhões
É o total aproximado de clientes
pré pagos que as operadoras
de telefonia celular têm no Brasil.
Este número representa
82,14% do mercado nacional.

Celular pré-pago
cai nas graças
das operadoras
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PESQUISA

ITS estimula inovação tecnológica
para a Copa, com prêmio em dinheiro
O Instituto de Tecnologia de Software e Serviços (ITS) abriu
as inscrições para o Desafio TIC na Copa. Ele dará R$ 20 mil a três
escolhidos entre empresas, profissionais, pesquisadores e estudantes
de Tecnologia de Informação e Comunicação que apresentem ideias
inovadoras que para a Copa do Mundo de 2014. O ITS também
proverá a consultoria para permitir a viabilização comercial.

COMPUTAÇÃO MÓVEL

Acer apresenta seu tablet para concorrer
com o campeão de vendas iPad, da Apple
A Acer anunciou ontem o seu primeiro computador em formato tablet,
em Nova York. O aparelho terá tela dupla e será vendido em três versões
diferentes com telas de cinco, sete e dez polegadas. A empresa de Taiwan
busca explorar o mercado aberto pelo iPad, da Apple, e evitar a perda de
receita com seus netbooks, após o surgimento da demanda pelos tablets.
A Acer também anunciou uma loja de aplicativos, batizada de Alive.

Nelson Ching/Bloomberg

Emergentes
impulsionam
avanço da Tim
Análise da corretora Ativa indica
que aumento de participação
de mercado da empresa deve-se
a aumento de pré-pagos

Em outubro, a Tim respondeu
por 34,6% do crescimento do
mercado de telefonia celular do
Brasil, que ganhou 2,9 milhões
de novas linhas. E, no último
trimestre, foi responsável por
40% da evolução do setor. Um
relatório da corretora Ativa in-
dica que o ganho de participa-
ção de mercado da Tim deve-se,
principalmente, à conquista de
clientes pré-pagos. Segundo a
Agência Nacional de Telecomu-
nicações, em outubro, a Tim de-
tinha 24,67% do mercado, con-
tra 24,52% de setembro.

No terceiro trimestre, a em-
presa chegou à vice-liderança
do segmento de pré-pagos,
apesar de, no mercado total, es-
tar atrás de Vivo e Claro. Um dos
carros-chefes é o plano Infinity,
com 32 milhões de usuários
pré-pagos – mais de 80% dos
seus clientes. “Em um ano ele-
vamos em 51% a média de mi-
nutos falados por nossos clien-
tes”, diz Roger Solé, diretor de
marketing consumer da Tim.

Para ele, o interesse dos assi-
nantes pré-pagos no plano,
lançado em 2009, deve-se à
possibilidade de falar mais, já
que a cobrança é por ligação e
não por minuto. A regra vale
para ligações locais e de longa
distância entre números Tim,
com o código de longa distância
da operadora. Com isso, afirma
Solé, a Tim conquistou o primei-
ro lugar no mercado de longa
distância em volume de minu-
tos, com 40% do total. “Quando
adicionamos longa distância à
oferta, foi uma revolução, por-
que as pessoas estavam acostu-
madas a pagar valores altos pe-
los interurbanos”.

Chamadas para fixos
Agora, o benefício vale também
para ligações locais para telefo-
nes fixos. O preço por chamada
é por R$ 0,50 e de Tim para Tim
R$0,25. A intenção é incentivar
os clientes a substituírem o tele-
fone fixo pelo móvel. Solé não
informa a duração média das li-
gações entre clientes do plano
Infinity, mas diz que, apesar de
a Tim ter de pagar às empresas
de telefonia fixa uma tarifa por
terminação de chamada, a es-
tratégia vale a pena. Por hora,
não há planos para incluir na
oferta ligações de longa distân-
cia para números fixos, porque
os assinantes estão mais inte-
ressados em chamadas locais.
“Na longa distância, você fala
com quem conhece há tempos,
então ele compra um chip e
você usa o celular. Mas, no dia-
a-dia, você precisa ligar para fi-
xos locais”, afirma Solé.

Segundo a Ativa, a estratégia
da Tim de dar mais atenção ao
pré-pago resulta em um avanço
positivo em participação de
mercado. Mas pode se traduzir
em crescimento “em especial se
a Tim for bem-sucedida em ela-
borar ofertas adequadas de ser-
viços de dados, como internet,
para esses clientes”. Há alguns
meses, a empresa passou a ofe-
recer acesso à web pelo celular
por R$ 0,50 por dia. ■

“Em um ano elevamos
em 51% a média
dos minutos falados
por nossos clientes

Roger Solé

Roger Solé, diretor de marketing
da Tim: primeiro lugar em longa

distância em volume de minutos

João Laet/O Dia

PÓS-PAGOS

34,2 milhões
Este é aproximadamente o
número de assinantes pós-pagos
do país. De acordo com a Agência
Nacional de Telecomunicações,
os pós-pagos são 17,86% do setor.

CONSUMO

R$ 80
É a receita média do mercado
gerada por usuários de planos
pós-pagos. Esses consumidores
gastam mais em serviços
de telecomunicações.

GASTOS

R$ 12
É o orçamento médio mensal
de clientes pré-pagos. No entanto,
eles são mais numerosos
e as operadoras gastam
menos para conquistá-los.
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