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Com demanda por dados em alta, as teles preparam-se para oferecer pacotes diferenciados  
 
Nem bem chegou, o tablet já está alterando os planos das operadoras de telefonia para 2011. 
As vendas dos primeiros aparelhos começaram no final de 2010 e, até o fim de maio, os 
clientes tinham à disposição no máximo três modelos. Mas, com a desoneração fiscal 
acelerando produção e a queda de preços, e com perspectivas de vendas no mínimo três vezes 
maiores que no ano passado, a disputa será intensificada no segundo semestre com a chegada 
de novos modelos e soluções segmentadas para o mercado corporativo.  
 
"O tablet virou um fenômeno", diz Roger Solé, diretor de marketing consumer da TIM, que tem 
um plano específico para seu equipamento, o Liberty One, que dá direito a uso ilimitado de 
dados com velocidade máxima de 800 Mb, por R$ 49. O pacote, apresentado em abril, tem 
serviço de voz tarifado a parte. Outra estratégia da operadora é montar um portfólio acessível. 
Mas, a exemplo das concorrentes, está limitado a três aparelhos - o primeiro a chegar, em 
novembro, foi o GalaxyTab, da Samsung, a R$ 1.749; depois, o Xoom, da Motorola (R$ 
2.100), e o V9, da ZTE (R$ 996). "A TIM não subsidia produtos. Preferimos preços de planos 
pós-pagos mais baixos para a pessoa comprar o aparelho em até 12 vezes", diz Solé. 
 
Ele lembra que, além de ser uma tendência, o tablet fez surgir nova categoria de produtos, 
entre o PC e o smartphone, que vai pressionar principalmente os netbooks. Para Roberto 
Guenzburger, diretor de segmentos da Oi, a agressividade da proposta de valor dos tablets 
leva ao reposicionamento de preços dos PCs portáteis, mas não afeta as vendas em curto 
prazo - a desaceleração, segundo ele, continuará sendo percebida somente nos desktops. "A 
oportunidade no Brasil de inclusão digital é gigantesca", justifica. "Os nets e os PCs de entrada 
serão os mais afetados", acrescenta Bernardo Winik, diretor de operações e vendas consumo 
da Claro.  
 
O portfólio da Oi é o mais tímido. Só tem o GalaxyTab. Em compensação, a operadora oferece 
minichips para o iPad da Apple e planos de dados de 2GB, 5GB e 10GB por preços 
promocionais. "Nossa oferta é convergente. O cliente de tablet pode usar rede 3G, WiFi ou 
ADSL, colocar modem WiFi e usar tudo junto, exceto em São Paulo", explica Guenzburger. "O 
consumidor quer ter acesso a conteúdos independentemente do tipo de banda larga usado e o 
tablet permite a convergência." A operadora começa a vender os modelos Xoom e V9 neste 
semestre e, no próximo, equipamentos da Huawei e da LG, e os novos modelos Samsung.  
 
A ampliação do cardápio também é prevista pela Claro para o terceiro trimestre, com adição 
de cinco novos modelos LG, Samsung, Huawei, ZTE e Motorola ao GalaxyTab e ao Xoom. Uma 
das novidades será exclusiva e lançada em grande estilo no Dia dos Pais. A operadora, que 
não tem plano específico para o segmento, negocia também com a RIM a inclusão do Playbook 
- segundo Winik, um caso à parte. "Não é tablet de vida própria, depende de um Blackberry 
para rodar", observa.  
 
O ritmo da queda de preços decorrente da desoneração deve ditar o comportamento do 
mercado. De qualquer forma, a concorrência no segmento de tablet será uma das maiores já 
vistas no mercado de tecnologia de consumo. "Cedo ou tarde, todo fabricante vai ter esse 
produto", diz Hilton Teixeira Mendes, diretor de desenvolvimento de terminais da Vivo, que 
oferece o V9, o Xoom e o GalaxyTab e esperava novos modelos de parceiros tradicionais como 
Samsung e LG - ele lembra que fornecedores tradicionais de PCs como Semp Toshiba, Positivo 
vão ser incluídos neste novo universo de aparelhos conectados por excelência, alguns deles até 
com voz.  
 
Para Mendes, o sucesso do tablet depende de informação. "Uma camada grande da população 
não conhece os benefícios oferecidos pelo produto. O segmento vai crescer. A dinâmica será 
similar à dos smartphones", pondera. Um dos focos é a oferta corporativa, apoiada no 
desenvolvimento de soluções customizadas com parceiros.  
 



A Oi, por exemplo, vê oportunidades em áreas como educação, saúde e serviços públicos, nas 
quais já tem penetração. O mesmo movimento ocorre na TIM. Para Solé, o preço favorável do 
tablet pode estimular a substituição de notebooks, quando características como poder de 
processamento são menos relevantes, e do celular, em casos nos quais a operação não era 
mais automatizada devido ao alto custo dos equipamentos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Especial tablets, p. F4. 


