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Empresas mantêm as estratégias de investimento e diversificam os serviços.  
 
As operadoras de telefonia móvel têm registrado forte incremento da receita, acompanhando a 
evolução do número de celulares ativos. O conjunto das cinco maiores operadoras de celulares 
somou receita líquida de R$ 6,7 bilhões, no terceiro trimestre de 2004, com base superior a 58 
milhões de celulares.  
 
A Vivo mantinha a liderança, com receita de R$ 2,7 bilhões, o equivalente a 41% do conjunto, 
bem à frente da segunda colocada, a TIM, com receita de R$ 1,6 bilhão (24%), de acordo com 
estimativa do site Teleco. Também em número de celulares, a Vivo liderava, com mais de 42% da 
base total, embora venha perdendo market share.  
 
Na líder Vivo, joint venture da espanhola Telefónica Móviles e da Portugal Telecom, a receita 
manteve-se no mesmo patamar do trimestre anterior. O ebitda (receita antes de juros, impostos, 
depreciações e amortizações) totalizou R$ 894 mil, mostrando pouca evolução em relação ao 
trimestre anterior (R$ 889 mil), mas o prejuízo líquido cresceu de R$ 27 milhões para R$ 97 
milhões.  
 
As perdas devem-se aos elevados investimentos que estão sendo feitos e devem se repetir no 
quarto trimestre de 2004, em função dos maiores gastos com as campanhas de promoção de 
Natal. A companhia espera por resultados positivos já a partir de 2005.  
 
Na TIM, subsidiária brasileira da Telecom Italia SpA, cuja receita líquida no terceiro trimestre foi 
estimada em R$ 1,6 bilhão pelo site Teleco, o destaque foram os desempenhos das operadoras 
TIM Sul S.A. e TIM Nordeste Telecomunicações S.A., que acumularam receita líquida de R$ 647 
milhões, 23,5% mais que no mesmo período de 2003. O lucro líquido cresceu 36,8%, passando 
para R$ 77,1 milhões. O ebitda saltou 24,3%, de R$ 185 milhões para R$ 230 milhões, enquanto 
a margem do ebitda manteve-se em 35%.  
 
A Claro, braço brasileiro para telefonia móvel da mexicana Telmex, viu a receita crescer 11% 
sobre o trimestre anterior. No mesmo período, o ebitda saltou de R$ 4 milhões para R$ 42 
milhões. O resultado escora-se no acentuado crescimento da base de assinantes, que atingiu 11,9 
milhões em setembro de 2004, sobretudo, com a incorporação da BCP, em São Paulo.  
 
A Oi, operadora celular do grupo Telemar, registrou crescimento de 13% na receita, em relação 
ao segundo trimestre de 2004. No entanto, a companhia obteve ebitda negativo de R$ 15 
milhões, ante R$ 81 milhões positivos no mesmo período de 2003, enquanto o prejuízo líquido se 
manteve em R$ 190 milhões. A persistência dos resultados negativos na empresa deve-se a sua 
estratégia de manter o acelerado ritmo de crescimento, com pesados investimentos e subsídios 
em aparelhos, estratégia que deve se manter nos próximos dois anos.  
 
Investimentos em expansão  
 
Ao longo de 2004, as operadoras de telefonia móvel investiram cerca de US$ 2 bilhões só na 
expansão e aperfeiçoamento de suas redes, sobreposição de redes novas sobre antigas e 
introdução de tecnologias de geração 2,5 para a oferta de novos serviços de valor agregado.  
 
A Vivo prosseguiu nos gastos com a expansão da rede, introdução de produtos e serviços. Só no 
segundo trimestre os investimentos da empresa chegaram a R$ 343,1 milhões, ante R$ 96,1 
milhões no mesmo período do ano anterior. Esses recursos foram destinados principalmente a 
projetos de melhorias e de expansão da capacidade dos serviços prestados.  
 



A Claro fez investimentos da ordem de US$ 800 milhões no período 2003-2004, boa parte 
destinada ao aperfeiçoamento da rede. Em agosto de 2004, por exemplo, anunciou o lançamento 
da tecnologia Edge, de transmissão de dados em banda larga, inicialmente para clientes do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A TIM programou investimentos 
da ordem de € 2 bilhões (US$ 2,5 bilhões) até 2006, dos quais US$ 1 bilhão só em 2004. Cerca 
de 70% dos investimentos devem ser aplicados na ampliação da rede no País.  
 
A Oi teve aprovação de financiamento de R$ 663 milhões pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em agosto de 2004. Os recursos são parte do 
plano de expansão e melhoria dos serviços da operadora, que envolve investimentos totais de R$ 
1,6 bilhão. Em setembro de 2004, o mercado foi sacudido com o lançamento de mais uma 
operadora, a Brasil Telecom GSM (BrT GSM), que planejou investimentos da ordem de R$ 1,7 
bilhão até o final de 2005.  
 
Convergência de serviços  
 
Uma alternativa recente das operadoras em busca de ampliação de receita é o lançamento de 
pacotes em que aparecem combinados com a telefonia móvel outros serviços de 
telecomunicações, como telefonia fixa e banda larga. As empresas de telefonia passam a ser 
provedoras de serviços completos de comunicações, oferecendo longa distância, móvel, fixo e 
dados.  
 
A Oi tem aproveitado a ampla cobertura da Telemar, operadora de telefonia fixa do mesmo grupo, 
para oferecer serviços diferenciados, incluindo novos planos corporativos e residenciais. Também 
lançou pacotes que ligam celulares e fixos como ramais, além de promoções como a que permite 
fazer recarga dos aparelhos celulares pré-pagos por meio da conta do telefone fixo.  
 
A Claro tem excelentes possibilidades de oferta de serviços convergentes, tão logo conclua a 
integração das diversas companhias recém-adquiridas, incluindo, além das operadoras móveis, 
Embratel, AT&T América Latina, Vésper e Star One (satélites). Quanto à Vivo, uma alternativa 
seria oferecer serviços convergentes em parcerias entre a Telefônica Empresas e a Primesys, esta 
controlada pela Portugal Telecom.  
 
O mais ambicioso projeto de integração de serviços foi apresentado pela Brasil Telecom (BrT), 
quando lançou o serviço móvel, em setembro de 2004. Para tornar viável a entrada em um 
mercado já extremamente concorrido, optou por um conjunto de pacotes de impacto que estimule 
seus assinantes de telefonia fixa a adquirir também os terminais móveis, incluindo promoções e 
integração de serviços diversos de telecomunicações e acesso à internet.  

 
 
Leia Mais 
 
Rede GSM sustenta a expansão da TIM 
  
A TIM Brasil, subsidiária da Telecom Italia Mobile (TIM), é a única operadora de celulares que atua 
em todo o País, mediante um conjunto de subsidiárias nas bandas A, B (TIM Maxitel, TIM 
Nordeste e TIM Sul), D e E (TIM Celular). Atua com tecnologias TDMA e GSM. A controladora 
Telecom Italia SpA tem ainda uma participação na operadora de telefonia fixa Brasil Telecom 
(BrT), onde mantém parceria conflituosa com o grupo Opportunity.  
 
O grupo TIM estreou seu serviço GSM no País em outubro de 2002, época em que tinha 4,9 
milhões de clientes (todos em TDMA). Desde então, a base do crescimento tem sido a rede GSM, 
com destaque para o expressivo incremento da TIM Celular, que ao final de 2003, com pouco 
mais de um ano de operação, já conquistava o primeiro lugar no grupo, com 2,5 milhões de 
usuários.  



 
No final do primeiro semestre de 2004, a TIM Celular já respondia por mais de um terço da base 
do grupo TIM. A operadora tinha 3,7 milhões de aparelhos, todos com tecnologia GSM, e as 
demais operadoras, o restante 1,2 milhão de linhas com essa tecnologia. Ainda mais, enquanto as 
demais operadoras do grupo registraram crescimento médio trimestral de 4% a 7%, entre o 
quarto trimestre de 2002 e o segundo de 2004, a TIM Celular teve incremento médio de quase 
200%, no mesmo período.  
 
Boa parte do US$ 1 bilhão que o grupo TIM está investindo no Brasil neste ano contempla a 
implantação de um upgrade para tecnologia GSM - a rede Edge (Enhanced Data Rates for Global 
Evolution) - que permite taxas de transmissão de dados elevadas, para oferecer novos serviços e, 
assim, atrair mais usuários.  

 
 
Leia Mais 
 
A Vivo aposta em vídeo pelo celular 
  
A Vivo, líder no mercado, com cerca de 25 milhões de assinantes, tem procurado incrementar a 
lucratividade de suas operações com o lançamento de uma série de serviços de dados. Desde 
2003, por exemplo, oferece o serviço de recepção de vídeo em seus aparelhos. Em setembro 
daquele ano, anunciou o lançamento do serviço, baseado na tecnologia brew, com soluções de 
vídeo downloading e vídeo streaming.  
 
Em outubro de 2004, a companhia lançou o acesso à TV pelo celular, mediante uma parceria com 
a TV Bandeirantes. A programação da TV aberta, além dos serviços a cabo Band News e Band 
Sports foram colocados à disposição dos usuários. Para ter acesso aos canais, o cliente precisa 
fazer um download da aplicação, desenvolvida pela empresa T-Mídia.  
 
Outros serviços avançados lançados pela empresa incluem o Vivo Direto, anunciado em setembro 
de 2004. Baseado na tecnologia Push-to-Talk (PTT), o sistema assemelha-se ao serviço de 
trunking, oferecido pela operadora Nextel para clientes corporativos.  
 
O Vivo Encontra, um pacote de serviços de localização pelo celular, anunciado recentemente, 
utiliza sistema de localização por satélite (GPS) e pela rede celular (CDMA2000 1x) da Vivo, com 
precisão de 5 a 50 metros.  
 
Ao mesmo tempo, preocupada em não perder clientes de baixa renda para a concorrência, a Vivo 
também tem procurado oferecer aparelhos de baixo preço. Para isso, fechou grandes contratos de 
aquisições ao longo de 2004. Assim, em maio fechou contrato com a fabricante chinesa ZTE, 
recém-instalada no País, para o fornecimento de 1,25 milhão de aparelhos, com entrega 
programada até o final do ano. Em outubro, foi anunciado que as fabricantes Evadin e Vitelcom 
tinham sido escolhidas para fornecer mais 2 milhões de aparelhos. A espanhola Vitelcom, 
tradicional parceira da Telefónica e recém-instalada no País, deve fornecer 1,5 milhão de 
celulares, e a Evadin, 500 mil.  
 
Na luta pela manutenção da liderança, a Vivo também poderia expandir-se para as áreas em que 
não atua - Minas Gerais e seis estados do Nordeste. As alternativas seriam a aquisição de licenças 
nessas regiões ou a compra da operadora Telemig Celular. Esta última hipótese foi, 
aparentemente, afastada quando a Telemig optou por fazer overlay de sua rede TDMA para a 
tecnologia GSM. A Vivo opera com tecnologia CDMA.  
 
Quanto à compra de licenças, a Vivo não tem se interessado pelos leilões que a Anatel tem 
promovido por faixas da banda E, pois a faixa licitada - 1,8 GHz - não é adequada para o padrão 
CDMA.  



 
Como alternativa, a empresa defende que a agência leiloe novamente faixas que foram 
abandonadas por operadoras que acabaram fazendo o overlay para a tecnologia GSM. Em 
outubro, a Vivo fechou um acordo com a CTBC para serviços de roaming digital em 40 das 86 
cidades de atuação da empresa, nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul e norte 
de São Paulo.  

 
 
Leia Mais 
 
Os desafios da Claro 
  
Com uma agressiva política de aquisições, a Claro rapidamente tornou-se a segunda maior 
operadora de telefonia celular no Brasil, atrás apenas da Vivo. Nome fantasia da Telecom 
Américas, companhia que consolida as operações de telefonia móvel da mexicana Telmex no País, 
a Claro reúne uma série de operadoras da banda B - ATL, Tess, Americel, Claro Digital e BCP (São 
Paulo e Nordeste). Tem ampliado sua atuação com a aquisição de licenças das bandas D (no 
Paraná e Santa Catarina) e E (Bahia, Sergipe e Minas Gerais).  
 
Ao final de 2003, tinha 9,5 milhões de usuários, com 1,2 milhão de acessos a mais que sua 
concorrente mais próxima no ranking do mercado, a TIM. Entretanto, nos últimos meses, sua 
posição passou a ser ameaçada pela operadora italiana, que tem tido um crescimento mais 
rápido. Ao final do terceiro trimestre de 2004, a Claro somava 12 milhões de usuários, ante 11,7 
milhões da concorrente.  
 
No período de apenas nove meses, a TIM conseguiu acrescentar 900 mil usuários a mais que a 
Claro, e deve tomar desta a segunda colocação no ranking já no final deste ano.  
 
Entretanto, a partir de 2005 uma nova oportunidade surge para a companhia retomar seu ritmo 
de expansão. A Claro, por intermédio da controlada Stemar Telecomunicações, participou do leilão 
de uma licença para Minas Gerais, realizado pela Anatel em setembro de 2004. A companhia foi a 
única interessada, levando a licença com o lance mínimo de R$ 51,2 milhões. Chegou a participar 
do leilão para a área do Triângulo Mineiro, mas o vencedor foi a Telemig Celular. A partir de 
agora, a Claro só não tem presença nos estados da região Norte. 

 
 
Leia Mais 
 
Oi avança 110% em um ano  
 
A Oi, subsidiária para telefonia móvel da Telemar, empresa de telefonia fixa que atua nas regiões 
Norte, Nordeste e Leste do País, é a operadora de celular que tem registrado os maiores índices 
de crescimento no setor. Quando entrou em operação, em junho de 2002, tinha meta de vender 
500 mil aparelhos até o final daquele ano, mas atingiu quase o triplo - 1,4 milhão de unidades. 
Também a meta para o final de 2003, de chegar a 2,5 milhões de linhas, foi amplamente 
superada. A companhia terminou aquele ano com 3,9 milhões de celulares em operação, 177,9% 
mais que em 2002.  
 
No final do terceiro trimestre deste ano, a Oi já tinha 5,74 milhões de celulares em operação. A 
companhia registrou crescimento de 110,6% em um ano, e de 54,1% nos nove primeiros meses 
de 2004. No mesmo período, a participação dos pré-pagos na base cresceu de 80,4% para 
85,5%. Atingiu um market share de 22% na área em que atua, e a meta da empresa para o final 
deste ano é fechar com 6,7 milhões de clientes.O acelerado crescimento da empresa tem sido 
puxado por uma agressiva estratégia de promoções e oferta de novos produtos e serviços.  
 



Em setembro de 2004, por exemplo, a Oi lançou a promoção "Tudo a R$ 199", válida até o final 
do mês seguinte. A promoção visava atrair usuários das operadoras concorrentes e garantiria 
desconto de até R$ 1 mil para a aquisição de aparelhos da Oi.  
 
Os interessados tinham de apresentar em uma loja da Oi as três últimas contas telefônicas da 
outra operadora móvel e poderiam comprar qualquer aparelho por R$ 199, inclusive aparelhos 
que, normalmente, custariam até R$ 1,3 mil, com câmera fotográfica e o music player MP3.  
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