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Estréia de novas operadoras marca retomada nos gastos com publicidade 
 
O mercado de telecomunicações está prestes a deflagrar uma nova guerra publicitária. Com a 
concorrência aumentando, uma boa campanha de marketing pode decidir o futuro de uma 
empresa. ''As operadoras estão voltando a se mexer'', diz Carlos Ferrari, diretor do Ibope Monitor, 
empresa que acompanha o investimento em publicidade em rádio, TV e mídia impressa no Brasil. 
''Mas o estouro de três anos atrás não deve se repetir. Foi o maior crescimento do mercado e as 
verbas das operadoras foram avassaladoras'', avalia. Segundo Ferrari, o que impede a entrada de 
investimentos mais agressivos é o alto preço dos serviços. Mesmo assim as empresas do setor 
devem destinar R$ 700 milhões à publicidade em 2003.  
 
O estouro a que Ferrari se refere ocorreu há três anos, quando a Intelig iniciou suas operações, 
concorrendo diretamente com a Embratel pelo mercado de ligações interurbanas e internacionais. 
Resultado: a empresa espelho foi a maior anunciante do Brasil. A segunda colocada foi sua 
concorrente, a Embratel. O grupo de companhias telefônicas fizeram com que o setor fosse, 
naquele ano, o quinto maior anunciante do país.  
 
Nos anos seguintes, houve uma queda da importância do setor de telecomunicações para o 
mercado publicitário. Motivo? A luta pelos clientes de chamadas interurbanas e internacionais 
esfriou. Mesmo os lançamentos ocorridos nos últimos meses de 2002, como o da Oi, em junho, e 
o da operação nacional da TIM, em outubro, não foram suficientes para que o setor saísse do 
oitavo lugar no ranking de anunciantes. Desta vez, no entanto, o contra-ataque publicitário e de 
marketing das operadoras já existentes deve fazer com que a briga se acirre.  
 
- Este ano, a concorrência vai ser pior. As operadoras serão cada vez mais criativas nos benefícios 
oferecidos - aposta Alberto Blanco, diretor de marketing da Oi.  
 
Segundo ele, a estratégia da operadora será manter o enfoque nas inovações na prestação de 
serviço (foi a Oi que introduziu a tecnologia GSM no Brasil) e continuar apostando em públicos 
diferenciados como jovens e até crianças. Durante a fase de lançamento, a Oi patrocinou mais de 
20 eventos só no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de ter veiculado 21 comerciais 
diferentes na televisão. Ao mesmo tempo, ofereceu 31 anos de ligações grátis nos fins de semana 
entre dois celulares da marca. Mesmo antes de começar a vender os serviços, conseguiu quatro 
milhões de cadastros de interessados em utilizar seus celulares.  
 
- Conseguimos 1,4 milhão de clientes em seis meses. E 70% deles vieram de outras operadoras, 
o que mostra que conseguimos atrair um público que estava descontente - diz Blanco.  
 
A concorrência pelo mercado de longa distância também deve se acentuar, o que vai gerar outro 
aumento na disputa publicitária. Até o ano passado, a Telefônica e a Telemar só podiam efetuar 
ligações interurbanas e internacionais a partir das regiões nas quais atuavam (a Telefônica, no 
Estado de São Paulo, e a Telemar, em 16 Estados que vão do Rio de Janeiro ao Amazonas). No 
primeiro trimestre de 2003, porém, ambas as operadoras conseguiram licenças para passar a 
originar chamadas DDD e DDI a partir de qualquer lugar do Brasil. Para tornar suas marcas 
conhecidas, será preciso divulgá-las. Boa oportunidade para Ana Paula Arósio, Daniela Cicarelli, 
Gustavo Kuerten, Luana Piovani...  
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