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ATL, Tess, Americel, Claro Digital e BSE operarão sob marca única para identificar o grupo no 
Brasil 
 
O grupo mexicano Telecom Américas, que reúne as operadoras de telefonia celular ATL, Tess, 
Americel e Claro Digital, e que neste mês comprou a operadora nordestina BSE, planeja em cinco 
anos conquistar a nível nacional a mesma participação que detém hoje nos principais mercados 
em que já atua, que é da ordem de 30%. É o que adianta Carlos Henrique Moreira, que acumula o 
cargo de presidente da ATL e da Telecom Américas no Brasil.  
 
É no quartel-general da ATL, em Botafogo, que se desenvolve o planejamento para mais um 
passo o fundamental nessa direção - o da criação de uma marca única que identifique o grupo 
nacionalmente, como fez recentemente a concorrente Telefónica/Portugal Telecom ao lançar a 
Vivo. Está nos planos de Moreira iniciar operação na região metropolitana de São Paulo no terceiro 
trimestre deste ano já usando a nova marca. Ano passado, o grupo comprou licenças da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para atuar não só nessa nova área como na Bahia, 
Sergipe, Paraná e Santa Catarina.  
 
- A marca única vai facilitar o entendimento do cliente, será outro passo importante na nossa 
estratégia de consolidação no Brasil - diz Moreira.  
 
O primeiro passo foi a unificação operacional das empresas, que já gerou economia de 30% em 
gastos de gerência e administração, no ano passado. O fato de estarem agrupadas também gera 
às empresas do grupo economia de escala nas compras de equipamentos e serviços. No Brasil, a 
Telecom Américas é vice-líder no mercado de telefonia celular, com 6,2 milhões de clientes, atrás 
somente da Telefônica/Portugal Telecom.  
 
Call center próprio é um diferencial 
 
A estratégia do executivo é repetir no resto do País os padrões de qualidade que deram à ATL, 
hoje com 2,1 milhões de clientes, a fama de a melhor banda B do Brasil, segundo o executivo. Ele 
se orgulha do fato de estar a empresa hoje entre as mais bem avaliadas do setor, bem à frente de 
suas concorrentes diretas, com 75,8% de aprovação, segundo pesquisa da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.  
 
Uma de segredos, segundo Moreira, é a manutenção de um call center próprio, quando a maioria 
das outras operadoras terceiriza o serviço. O que o executivo chama de obsessão por qualidade 
está nos mandamentos de cada funcionário. Na empresa, foi até criado um novo verbo, "clientar", 
que significa ao mesmo tempo captar novos clientes e cativar os antigos. Quando um funcionário 
fica sabendo de alguém do seu círculo de conhecidos que esteja insatisfeito com sua operadora, 
ele é incentivado a captá-lo como novo cliente. Ao mesmo tempo, quando tem conhecimento de 
que um cliente está com algum problema, o funcionário deve tomar para si a responsabilidade de 
resolvê-lo.  
 
Na ATL, que começou como uma operadora 100% nacional, está semente da Telecom Américas 
no Brasil. A empresa foi a primeira a atrair a atenção do grupo mexicano comandado pelo mega 
empresário Carlos Slim Helu no Brasil. Líder no mercado latinoamericano de telefonia, a empresa 
entrou na ATL em 2000.  
 
No ano seguinte, adquiriu a Tess (Nordeste e interior de São Paulo) , a Americel (Centro Oeste) e 
a Telet, que depois passou a se chamar Claro Digital (Rio Grande do Sul). Com a aquisição da 
BSE, também conhecida como BCP Nordeste, e das novas licenças, a Telecom Américas só não 
terá operadoras próprias em Minas de Região Norte. A atuação englobará uma área em que 



habitam 139 milhões de pessoas. Os rumores de que o grupo é forte candidato a adquirir a 
operadora paulista BCP não foram negados ou confirmados por Carlos Henrique Moreira.  
 
Outro passo importante rumo à consolidação no mercado brasileiro será o investimento perto de 
US$ 500 milhões nos próximos dois anos para que a empresa migre para a tecnologia GSM.  
 
- Poderemos oferecer ao cliente o que ele precisa. A tecnologia TDMA é a única que já garante 
cobertura digital nacional, o que é especialmente importante para alguns públicos, como 
empresários e outras pessoas que viajam muito. Já a tecnologia GSM é interessante para quem 
tem mais necessidade de transmissão de dados -, explica Moreira.  
 
Apesar da concorrência, há mercado a ser explorado  
 
Apesar da concorrência acirrada, o executivo acredita que o mercado de telefonia móvel ainda 
tem um grande espaço a ser explorado. Na Europa, de 60% a 70% da população têm telefone 
móvel, enquanto no Brasil essa percentagem é de aproximadamente 20%. Para presidente do 
grupo Telecom Américas, os mercados com maior perspectivas de penetração são os das classes 
C, D e E, que costumam aderir aos planos pré-pagos, em que o cliente compra cartões telefônicos 
para falar celular. "O mercado pós-pago é muito penetrado", comenta.  
 
O segredo de manter boa lucratividade com esse público é não oferecer muito subsídio na venda 
dos aparelhos. "A operação em si é muito simples, pois não precisamos emitir conta, e o minuto é 
bem remunerado. outra vantagem é receber o dinheiro na frente", ensina. A receita por cliente é 
mais baixa, mas como muita gente o usa serviço a operadora consegue uma boa lucratividade "se 
não fizer besteira", diz Moreira.  
 
A marca única vai facilitar o entendimento do cliente; será outro passo importante na nossa 
estratégia de consolidação no Brasil. 
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