
CHEGOU A COMPETIÇÃO
Lançamento de linhas pré-pagas inaugura guerra de
preços para atrair assinantes na telefonia fixa

MARCELO AGUIAR

Acompetição finalmente deu o ar da
graça na telefonia fixa. Ao contrá-

rio das operadoras de celulares, que
compartilham áreas de cobertura com
vários concorrentes, as concessionárias
fixas viveram até agora sem rivais, co-
mo se ainda vigorassem os tempos de
monopólio do Sistema Telebrás. Essa
pasmaceira acaba de ser bagunçada
pela Embratel. Recém-comprada pela
Telmex, a companhia incorporou a an-
tiga Vésper e pôs no mercado o Livre,
uma linha de telefone sem assinatu-
ra mensal. A Telefônica, em reação, lo-
go em seguida anunciou a criação de

dois pacotes novos, a Linha Econômi-
ca e a Super-Econômica. Está inaugu-
rada a guerra de preços e serviços en-
tre companhias de telefones fixos.

Da mesma forma que o serviço pré-
pago popularizou as linhas celulares,
os novos pacotes de preço para a as-
sinatura provocaram uma corrida de
assinantes aos centros de atendimen-
to das companhias. Em um dos primei-
ros dias após o lançamento das linhas
econômicas, o call center da Telefô-
nica chegou a travar. Foram 530 mil
chamadas, contra resultados anterio-
res de não mais que 10 mil telefone-
mas - e isso nos dias em que as ven-
das eram consideradas excepcionais.

A Embratel não revela números, por
considerá-los estratégicos, mas a Tele-
fônica tem o compromisso de divulgar
seus dados para a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). Em um
mês e meio, desde o lançamento, as li-
nhas populares acrescentaram 400 mil
novos assinantes a sua base. Segundo
o vice-presidente-comercial para ser-
viços residenciais, Odmar Almeida Fi-
lho, a empresa alcançou 12,5 milhões
de terminais instalados.

Os novos pacotes tiraram a base de
assinantes da estagnação, segundo os
números disponíveis do site da Anatel.
Até ali, a concessionária vinha com os
mesmos 11,9 milhões de terminais des-
de o começo do ano. Novata, a Embra-
tel ainda não abala o domínio natu-
ral do mercado que a Telefônica osten-
ta desde que comprou a estatal Telesp.
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Contas feitas com base em cadastros
da empresa indicam algo entre 300 mil
e 400 mil clientes ativos.

Os dois produtos que sacudiram o
mercado se assemelham, mas miram
públicos diferentes. A Embratel pen-
sou no mercado de pessoas que já ti-
nham uma linha em casa, mas gosta-
riam de ter uma segunda, desde que
pudessem controlar os gastos. É o ca-
so sobretudo de famílias com filhos
adolescentes. O pacote mais barato do
Livre é justamente o pré-pago, que fa-
cilita o controle do consumo. A com-
pra do aparelho habilitado sai em dez
vezes de R$ 19,90 - o que não é pou-
co, mas ainda é menos que a assinatu-
ra mensal das concessionárias, que é
de R$ 33 na maior parte dos Estados
brasileiros. Mais ainda que o resulta-
do comercial, porém, a Embratel vê um
ganho de imagem no lançamento de
uma linha isenta de assinatura. "Em
um mercado de massa, é importante
dizer que a gente enxerga o cliente que
está do outro lado da linha", diz Ed-
mundo Fornasari, diretor-executivo da
área de consumo da Embratel.

As duas versões da Linha Econômi-
ca, da Telefônica, não isentam o con-
sumidor da assinatura, mas dão des-
contos no preço e facilitam o controle
do consumo. O primeiro pacote tem as-
sinatura de R$ 22,30 e só permite liga-
ções interurbanas e para celulares se
o cliente comprar um cartão de car-
ga, como os usados nos celulares pré-
pagos. Já a Super-Econômica tem as-
sinatura menor, de R$ 11,30, e funcio-
na como um pré-pago puro, até para
ligações locais. "O maior apelo foi nas
classes mais baixas", explica Odmar
Almeida Filho. A instalação é barata,

de R$ 60, para não assustar esse clien-
te. Promoções assim muitas vezes aca-
bam provocando a migração de usuá-
rios antigos para o plano mais bara-
to, mas esse índice desta vez foi de ape-
nas 5%. "Para nossa surpresa, muitos
consumidores de classe média solici-
taram os planos como segunda ou ter-
ceira linha", diz Almeida. De 400 mil
clientes, 40 mil têm esse perfil.

Ao abolir a assinatura mensal, a Em-
bratel tocou deliberadamente num
ponto sensível. A regulamentação do
setor está sendo revista e um dos te-
mas que se debatem é justamente se
a assinatura deve ser mantida ou não.
Telefônica, Telemar e Brasil Telecom,
que chegaram primeiro, têm seus ne-
gócios baseados sobre o modelo atual.
O fim da assinatura desorganizaria
suas contas a tal ponto que preferiram
montar uma entidade, a Abrafix, com
a primeira missão de combater essa
possibilidade. A Embratel montou uma
contra-associação, a Telcomp, com a
Intelig. Deixou claro que não comprou
a briga por acaso.
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