
Essa tendência de
crescimento do tráfego
de dados nas redes de
telefonia móvel é
irreversível e está muito
associada ao aumento
da penetração dos
smartphones no
mercado brasileiro”

“

LucieneDias
Diretora Regional Leste da Vivo

A popularização dos smartpho-
nes no país está fazendo as opera-
doras de telefonia móvel expandi-
rem suas franquias de dados. Por
trás das revisões frequentes está a
necessidade de se adequar ao trá-
fego gerado por clientes de planos
pré e pós-pagos, cada vez mais co-
nectados à Internet. No terceiro
trimestre deste ano, foram vendi-
dos 10,4 milhões de smartphones
no país, recorde para o mercado
brasileiro, segundo a consultoria
IDC. Em termos de participação
no total de celulares comercializa-
dos no país, esses aparelhos mais
sofisticados responderam por
mais de 58% das vendas entre ju-
lho e setembro.

Na TIM, os pacotes de dados pa-
ra telefones móveis acabam de ser
ampliados: passaram de 300 e 600
megabytes (MB) para 1 e 3 giga-
bytes (GB). “Hoje, 70% das nossas
vendas de aparelhos são de smar-
tphones. Esse tipo de aparelho já
representa 25% da nossa base”, in-
forma Fabio Cristilli, diretor de In-
ternet, Serviços de Valor Adiciona-
do e Handsets da TIM. “Constata-
mos que 30% dos nossos clientes
pós-pagos já ultrapassavam a fran-
quia de 300MB”. Os pacotes da
TIM para modems sem fio e ta-
blets também foram expandidos
— planos que antes contavam
com franquia de 800MB dispõem
agora de 1GB, sem custo adicional.

Esgotada a franquia, os clien-
tes da operadora vão receber uma
mensagem automática com três
opções: migrar para um pacote de
dados superior, ativar um pacote
adicional ou continuar a navegar
na web com velocidade reduzida,
como já acontece atualmente. A
previsão é de que a novidade este-
ja disponível na próxima segunda-
feira (2/12). “Estamos comple-
mentando a nossa oferta de dados
e permitindo ao cliente testar ser-
viços”, justifica Cristilli, acrescen-
tando que o cliente receberá men-
sagens de texto quando atingir
80% e 100% da franquia.

Na Vivo, as franquias de dados
foram duplicadas a partir do lan-
çamento do serviço 4G pela ope-
radora, em abril deste ano. Os pa-
cotes de 1GB, 2GB e 3GB — mais
voltados para usuários de smar-
tphones — passaram para 2GB,
4GB e 6GB. No terceiro trimestre
deste ano, as receitas da operado-

ra com internet móvel tiveram ex-
pansão de 35,5% na comparação
com o mesmo período de 2012.
“Essa tendência de crescimento
do tráfego de dados nas redes mó-
veis é irreversível e está muito as-
sociada ao aumento da penetra-
ção dos smartphones”, afirma Lu-
ciene Dias, diretora Regional Les-
te da Vivo Telefônica. Com 51%
da sua base móvel composta por
smartphones, a operadora aposta
em planos que permitem a cone-
xão de outros dispositivos (como
tablets e notebooks) por meio de
pacotes de dados do smartphone.
“Mais de 70% dos nossos clientes
não usam totalmente a franquia
de dados”, diz Luciene.

Entre os clientes de planos pós-
pagos da Oi, o aumento no consu-
mo de dados foi de aproximada-
mente 100% na comparação entre
setembro deste ano e o mesmo
mês de 2012. Entre os pré-pagos,
o salto no período foi de 500%, im-
pulsionado pelo lançamento em
novembro do ano passado de uma
oferta diária de dados para este
segmento de clientes. “Estamos

assistindo a uma verdadeira tsuna-
mi de dados”, resume Roberto
Guenzburger, diretor de Produtos
de Mobilidade da Oi. A operadora
expandiu, ainda em abril, o teto
da sua franquia de dados para
5GB, no caso de smartphones, e
10GB, para tablets e minimodems.
“No final de 2012, retiramos do
mercado os pacotes de 30MB e
50MB para pós-pago, já que não
atendiam mais as necessidades
dos clientes”, conta o executivo. A
Oi trabalha para lançar em 2014
uma ferramenta que, ao término
da franquia de dados, ofereça auto-
maticamente outras opções além
da diminuição de velocidade.

Já a Claro optou pela estraté-
gia de estender seu serviço 4G a
clientes com pacotes de dados
menores. Há pouco mais de dois
meses, quando foi lançado o pla-
no pós-pago Claro Online, os
clientes que contratassem a fran-
quia de 500MB não podiam dis-
por do serviço de quarta gera-
ção. A operadora retirou essa li-
mitação recentemente para in-
centivar o consumo de dados.
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Teles ampliam pacotes para
atender a‘tsunami de dados’

10,4milhões
Foiototaldesmartphones
vendidosnoBrasilno3ºtrimestre
desteano,segundoaconsultoria
IDC.Emrelaçãoaomesmoperíodo
de2012,aexpansãofoide 147%.

58,1%
Éopercentualdesmartphones
entreos17,9milhõesmilhõesde
aparelhosdetelefoniamóvel
comercializadosnopaísno
3ºtrimestrede2013.

FabioCristilli,daTIM:smartphonerepresenta70%dasvendasdeaparelhosdaempresae25%dabasedeclientesdetelefoniamóvel

Venda de smartphones atinge nível recorde no país e operadoras aumentam limites para acesso móvel à web

10 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Empresas, p. 10.
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