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A Telemig Celular, maior operadora de telefonia móvel de Minas Gerais, quer dobrar a 
participação dos clientes corporativos no seu faturamento. A meta é subir dos atuais 
20% para 40% até 2005. O patamar planejado pode ser considerado baixo comparado 
às operadoras da Europa, onde o mercado corporativo representa 50% da receita, mas 
para o Brasil será uma performance invejável. 

Para atingir o objetivo, a principal estratégia da Telemig Celular será desenvolver 
produtos a pedido dos clientes. Como a reunião móvel, um serviço desenvolvido a 
pedido da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e lançado oficialmente nesta semana.  

"A Vale tem uma área de atuação muito grande e precisa reunir executivos que estão 
em diferentes partes do país para tomada de decisões", explica André Almeida, diretor 
da Telemig Celular Empresas. A mineradora pediu estudos sobre a possibilidade fazer 
reuniões móveis há seis meses. E, há pouco mais de um mês, começou a testar o 
produto. Pelo sistema desenvolvido pela Telemig é possível reunir até 20 pessoas 
numa mesma ligação, estejam elas onde estiverem, falando de celular ou fixo.  

Pela internet, um funcionário da Vale poderá administrar a reunião, incluindo novos 
participantes se houver necessidade durante a conversa e até permitir que duas ou 
mais pessoas conversem reservadamente enquanto as outras aguardam um retorno na 
linha. Além da assinatura do serviço de R$ 4,90, o cliente pagará R$ 0,45 por aparelho 
em cada minuto de ligação, independentemente de ser chamada local ou interurbana, 
para aparelho fixo ou móvel.  

"É um serviço de alto valor agregado para a Telemig e que representa redução de 
custos para o cliente", afirmou o diretor da operadora. A partir desta semana, o 
serviço desenvolvido por encomenda para a Vale será oferecido para outras grandes 
empresas. 

De acordo com Almeida, as soluções que permitem aumentar a receita no segmento 
corporativo dependem mais de criatividade, para descobrir oportunidades de 
aproveitamento da rede já montada, do que de investimentos em novas tecnologias. A 
reunião móvel não é o primeiro produto que a Telemig criou para atender um 
determinado cliente e acabou sendo vendido para outras empresas.  

O serviço de telemetria encomendado pela Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), para a medição de consumo, hoje é utilizado por empresas de diferentes 
setores como distribuidoras de petróleo e companhias de saneamento. Outro exemplo 
é o gerenciamento de frota desenvolvido para uma empresa de logística. 

A Telemig fechou o ano com 1,8 milhão de clientes e receita líquida R$ 947,4 milhões. 
Segundo informações da empresa, a maior parte das linhas corporativas significam 
gasto de mais de R$ 100 por mês. Os produtos desenvolvidos para o segmento 
corporativo estão sendo comercializados também pela Amazônia Celular, operadora 
controlada pelo mesmo grupo que atua em cinco Estados da região Norte. 
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