
Cliente corporativo gasta mais em celular 
Talita Moreira   
 
Os investimentos do mercado corporativo em telefonia móvel devem aumentar 11% neste ano, 
segundo pesquisa feita pelo Yankee Group. É mais que o dobro da taxa de 2003, quando os 
gastos cresceram 5%. "Cada vez mais existe nas empresas um foco em mobilidade. As 
operadoras têm feito um bom trabalho, mas ainda há muito a ser realizado", observa o diretor-
geral do Yankee Group no Brasil, Luís Minoru. 
 
Para fazer o levantamento, divulgado ontem, foram ouv idos 500 executivos de empresas com 
mais de 500 funcionários entre novembro e dezembro do ano passado. O Yankee Group não 
revela o valor absoluto dos investimentos que as companhias pretendem fazer. 
 
De acordo com a pesquisa, no final do ano passado, 64% das grandes empresas tinham contratos 
com operadoras de telefonia móvel ou rádio-despacho (leia-se Nextel). O número indica aumento 
de 3% na comparação com os dados de 2002. 
 
Em outros 18%, as companhias reembolsam os gastos que os funcionários têm com seus próprios 
celulares. "Essas empresas são potenciais consumidores de planos corporativos", destaca. 
 
O total de grandes empresas que não têm soluções de telefonia móvel diminuiu 37% em 2003. 
Mesmo assim, o diretor do Yankee ainda vê muito espaço para as operadoras crescerem no 
mercado corporativo. 
 
Minoru ressalta que, nas empresas que têm algum tipo de plano para celulares, ele se aplica a 
menos de 10% dos empregados. Também há pouca diversidade no tipo de serviço consumido. A 
grande maioria adota pacotes que simplesmente dão descontos nas ligações feitas entre números 
de telefone do grupo. 
 
Mas, pouco a pouco, as companhias estão descobrindo soluções mais complexas, especialmente 
na área de transmissão de dados. Segundo Minoru, isso dá margem para as operadoras venderem 
serviços de maior valor agregado. 
 
A área de dados ainda representa menos de 5% do faturamento das operadoras brasileiras de 
telefonia móvel e todas estão empenhadas em atacar esse segmento. O cliente corporativo é o 
principal alvo dessa disputa, já que tradicionalmente precisa mais de soluções de dados que o 
usuário comum.  
 
Mas operadoras e fabricantes não podem descuidar da outra ponta do mercado, ressalta o diretor 
do Yankee Group. Embora o mercado corporativo e os consumidores de alta renda gastem mais 
com celular, eles representam uma parcela limitada da população brasileira. 
 
"Uma empresa nunca será número um no mercado se não atacar o segmento de baixa renda", 
observa Minoru. É esse tipo de consumidor que garantirá o crescimento dos volumes de venda e 
dará escala para competir, uma vez que isso ajuda a diluir custos. 
 
Para o analista, sairá vencedor quem perceber corretamente as diferenças entre esses grupos de 
consumidores. 
 
Com a expansão da telefonia móvel entre classes de renda menor,  tem aumentado a participação 
dos celulares pré-pagos. Em abril, esses modelos já representavam 78,22% dos 50,3 milhões de 
aparelhos existentes no país. 

 
Leia Mais: 
 



Tarifa no Brasil permanece alta 
Rodrigo Carro   
 
O aumento da competição no mercado brasileiro de telefonia móvel, principalmente com a 
entrada em cena da tecnologia GSM, contribuiu para ampliar a penetração do serviço no país, mas 
as tarifas praticadas ainda são altas na comparação com outras nações. É o que mostra um 
trabalho elaborado pelo mestrando Renato Lyra, do Instituto de Administração e Gestão (IAG) da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e pela diretora da instituição, Hélène 
Bertrand, com dados brasileiros e de oito países. 
 
No Brasil, os pesquisadores se debruçaram sobre dados dos 26 Estados e mais o Distrito Federal 
para avaliar as relações entre taxa de penetração, renda e competição. Num ambiente com todos 
os outros fatores estáveis, a taxa de penetração aumentou, em média, 8,7% em mercados onde o 
número de operadoras competindo passou de duas para três. Nos Estados em que o total de 
competidores dobrou de dois para quatro, o crescimento foi de 9,7%, em média. Hélène e Lyra 
constataram também uma relação direta entre o nível de renda e a taxa de penetração da 
telefonia celular. 
 
Para comparar as tarifas praticadas no Brasil as de outros oito países, os pesquisadores optaram 
por incluir na análise exclusivamente os preços cobrados no serviço pré -pago, utilizado por cerca 
de 80% dos consumidores dos serviços de telefonia móvel. "O custo relativo da chamada foi 
calculado dividindo a tarifa cobrada por minuto pré-pago pelo preço do Big Mac", explica a 
diretora do IAG, referindo-se ao índice internacional que mede o poder de compra de um país pelo 
custo do sanduíche da rede McDonald's. 
 
 
Com base em dados de 2003, o resultado da comparação com as tarifas de Estados Unidos, 
Austrália, África do Sul, México, Colômbia, Peru, Argentina e Chile foi desfavorável aos brasileiros. 
Entre os países pesquisados, apenas o Chile apresentou preços mais altos. Levando-se em 
consideração apenas a América Latina, o mercado brasileiro apresentou um valor médio 19% 
superior ao da região. Um ranking atualizado - a preços de maio de 2004 e com 16 países - 
mostra o Brasil em quarto lugar entre os mercados com maiores custos para realização de 
chamadas em telefones móveis pré-pagos. 
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