
No Natal, o celular pretende ser o presente mais desejado 
Thaís Costa  
  
Em volume, o telefone móvel ganha do DVD e da câmera digital.  
 
Na disputa com o DVD e a câmera fotográfica, o telefone celular tem chances seguras de levar a 
melhor neste Natal. Embora os outros dois produtos tenham inegável poder de sedução, a ordem 
de grandeza das vendas estimadas pelo varejo e pelas operadoras móveis coloca o telefone 
celular em primeiríssimo lugar entre os presentes mais cotados.  
 
Isto é, enquanto se estima que o período de Natal registre a venda de 400 mil DVDs, cujos preços 
variam em torno de R$ 400,00, e menos da metade em câmeras, as operadoras celulares unidas 
estimam comercializar cerca de 4 milhões de telefones, a maior parte pré-pagos.  
 
A semana de 20 a 26 de dezembro deverá concentrar os volumes, reforçando a tradição brasileira 
segundo a qual a última hora é a melhor hora para comprar o presente, previu Roberto 
Guensburger, diretor de marketing da Claro. "Embora se perceba um bom reforço no comércio a 
partir da liberação da primeira parcela do 13º salário, cada dia que se aproxima do Natal 
propriamente dito mais as vendas ficam aquecidas. Tudo fica complicado, até estacionar o carro 
se torna um problema", disse o executivo.  
 
Até aí não há nenhuma novidade. E pelo fato de a corrida pelos presentes de última hora ter se 
tornado um hábito entre nós, as operadoras se anteciparam e abasteceram seus pontos de venda 
com milhares de aparelhos para não perder clientes. Há variedade de modelos para contentar 
todos os bolsos.  
 
Nesse sentido, os preços têm sido estáveis e os pisos são iguais nas várias operadoras. "O 
mercado tem procurado manter a sanidade, sem surpresas irracionais", afirmou Ricardo 
Sacramento, presidente da Brasil Telecom GSM.  
 
De forma bem disseminada, os pós-pagos com plano de minutos mensais custam a partir de R$ 
99 em dez parcelas. Este é o preço mais baixo e será adotado em todas as regiões por todas as 
operadoras. Onde a competição envolve três operadoras, como São Paulo – Vivo, Claro e TIM – os 
modelos pré-pagos, que seguem mantendo a preferência dos consumidores, estão sendo vendidos 
a partir de R$ 199 em dez parcelas. Nas praças onde a disputa envolve quatro empresas, os mais 
baratos saem por R$ 149, também em dez vezes.  
 
As empresas não mostram intenção de reduzir os níveis de preços abaixo disso por vários 
motivos. O primeiro é porque estão vendendo a rodo até aqui, com perspectivas de fechar o ano 
com números recorde.  
 
Segundo, porque investiram somas elevadas no subsídio desses aparelhos, nas campanhas 
publicitárias, nas ofertas mirabolantes de pacotes de minutos e justamente por isso têm 
acompanhado uma escalada decrescente das margens de lucro. O cuidado que ora se manifesta 
em todas visa não permitir que o Natal leve a prejuízos maiores, porque lucrar não faz parte das 
metas das companhias, muito envolvidas no jogo do "market share".  
 
Na busca da diferenciação, as operadoras têm se esmerado na criatividade. A Oi entrega uma 
passagem aérea TAM de volta para quem comprar um celular Nokia a partir de R$ 299. A Brasil 
Telecom GSM inovou com o Pula-Pula, que presenteia o cliente de pré-pago com volume de 
créditos igual ao recebido. A empresa quer atingir 500 mil clientes no fim do ano e 1,7 milhão em 
2005. "A convergência virá forte", prometeu Sacramento.  
 



A TIM dá 2005 minutos e tem plano meia tarifa, informou o gerente de marketing Marco Lopes, 
enquanto a Vivo planeja vender 3 milhões de telefones no período pré-Natal, ou 15% mais que os 
2,7 milhões do ano passado.  
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