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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.
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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
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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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