
Celular foi o presente das mães 
Thaís Costa 
 
Preços atrativos e publicidade tornaram esse item campeão de vendas. Embora o Dia das Mães 
esteja perdendo terreno e corra o risco de ceder para o Dia dos Namorados o título de segunda 
data comercial do ano, depois do Natal, os números de vendas recém-apurados por instituições 
especializadas no varejo e pela Associação Comercial mostraram um fenômeno novo: o segmento 
de telefonia celular conseguiu a proeza de navegar contra a maré.  
 
Com promoções muito agressivas, de dez parcelas mensais de R$ 9,90, várias operadoras móveis 
transformaram o Dias das Mães numa festa particular de expansão da carteira de clientes.  
 
A Vivo, por exemplo, comercializou 406 mil novas linhas em 18 dias de campanha, um total 22% 
acima do mesmo período do ano passado. Não era sua intenção de início, mas a operadora teve 
de se dobrar à concorrência e acabou oferecendo telefones a R$ 99,00 em dez parcelas. "Não deu 
para evitar o repique", disse Paulo César Teixeira, vice-presidente executivo de operações. Mas a 
empresa apenas adotou esse preço nas praças em que a concorrência o fez, como Rio e Espírito 
Santo. Lá, as três competidoras – ATL, TIM e Oi – estavam vendendo telefones em dez vezes de 
R$ 9,90. "Não deu para ficar de fora", afirmou Teixeira. Mas em São Paulo, a Vivo manteve a R$ 
199 o modelo mais barato (Patagônia, da Motorola).  
 
Segundo o executivo, que ascendeu à vice-presidência nacional, o telefone celular conseguiu mais 
espaço que os outros presentes às mães porque há muitos lançamentos de modelos novos, com 
telas coloridas e design atual.  
 
No entanto, o popular Patagônia foi o que conseguiu reunir 42% dos consumidores, a maior 
concentração. O fato de o sistema pré-pago ter sobrepujado, com 84% das vendas, é um bom 
indicativo de que os consumidores não foram movidos somente pelo preço, ressalta Marcos 
Almeida, consultor da Arthur DLittle, já que o valor do pré-pago atingia R$ 199, ou seja, o dobro 
do pós-pago.  
 
A campanha do lançamento da marca Vivo (que está consumindo verba de R$ 40 milhões) acabou 
refletida de forma significativa nas vendas do Dias das Mães, acredita Almeida. "Não se pode 
comparar o Dias das Mães deste ano, que se seguiu a uma exposição maciça da marca à mídia, 
com lançamento ao vivo em várias cidades, com a data equivalente do ano passado, quando a 
joint venture entre a Telefónica e a Portugal Telecom ainda possuía várias marcas regionais e a 
veiculação era muito mais restrita", disse o consultor.  
 
A BCP também se considerou satisfeita com os resultados obtidos na data. Sem citar quantidades 
específicas, que considera dado estratégico, a operadora da banda B da Grande São Paulo afirma 
que as vendas atingiram o dobro do ano passado. "Em apenas onze dias vendemos o mesmo 
número de telefones que em janeiro deste ano", disse Michel Piestun, vice-presidente de vendas. 
"Estamos em fase de expansão", afirmou referindo-se à abertura de novas lojas próprias. Seis 
novos pontos de venda serão acrescentados aos vinte existentes. Quatro deles foram inaugurados 
nos últimos dias e dois estão perto de sua abertura ao público. Todos estão localizados em 
shopping centers.  
 
Segundo o executivo, o público é sensível à promoção no varejo, que foi muito bem feita, e não 
acompanha o noticiário econômico, segundo o qual a operadora vive crise financeira, ficou 
inadimplente, teve o controle da gestão transferido para os bancos credores, e no momento está 
sendo objeto de oferta ao mercado, podendo mudar de mãos em relativamente curto espaço de 
tempo.  
 
As operadoras Oi, Telecom Americas e TIM não quiseram fornecer informações. A Oi afirmou que 
vendeu 50% mais que em abril, mas não citou os números referentes àquele mês.  



Todas venderam celulares a R$ 99 em dez parcelas, proporcionando a realização de um sonho de 
consumo a uma parcela da população de baixa renda. "Daqui em diante terão de administrar a 
inadimplência", afirmou Almeida.  
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