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Comprar um celular não é só entrar numa loja ou se aboletar num quiosque e assinar tudo quanto 
é papel que vão oferecendo. As operadoras até que tentam — através do treinamento dos canais 
de distribuição —, mas muitos vendedores não sabem ou não conseguem passar todas as 
informações que os clientes precisam saber antes de assinarem um contrato. Não contam, por 
exemplo, que, contratando um plano pós-pago, o cliente ficará “preso” durante 12 meses à 
operadora, devido ao esquema de carência praticado pelas quatro operadoras de celular em 
atividade no Rio: Vivo, Oi, ATL e TIM.  
 
Refém de uma operadora por longos 12 meses  
 
O empresário carioca Luiz Sérgio da Rocha Mohamad revoltou-se ao descobrir o período de 
carência do qual não tinha conhecimento. Sérgio teve o celular ATL roubado e, ao tentar comprar 
um novo, descobriu que não poderia participar de nenhuma promoção porque sua carência ainda 
tinha seis meses pela frente.  
 
— Sinto-me prejudicado duas vezes: roubado pelo ladrão, que levou meu celular, e seqüestrado 
pela operadora — diz Sérgio.  
 
No caso dele, o problema foi resolvido: ele usou a pontuação do plano de fidelização Conquistas, 
da ATL, para comprar um aparelho novo com preço promocional. Mas, como assinou um novo 
plano, continuará “refém” por mais um ano.  
 
Operadoras: necessidade de retorno de investimento  
 
Segundo Carlos Matos, gerente de oferta comercial da TIM, a finalidade da carência é a operadora 
ter a garantia do retorno do investimento no subsídio do aparelho no plano pós-pago — vendido 
mais barato que o pré-pago.  
 
— As operadoras precisam de um tempo mínimo para ter o retorno do investimento no desconto 
dos aparelhos pós-pagos. Segundo regulamentação da Anatel, a carência não pode ultrapassar 12 
meses — explica.  
 
Para resolver a questão do roubo de celulares, a TIM vai lançar, no segundo semestre, um seguro 
de aparelhos. O cliente pagará um valor mensal para cobrir um possível furto. Mas, nesse caso, o 
boletim de ocorrência policial (BO) será necessário.  
 
Planos de fidelização para segurar o cliente  
 
Outra informação fundamental da qual muitas vezes o cliente não toma conhecimento é que as 
operadoras têm planos de fidelização com vantagens bastante interessantes para os clientes. A 
ATL, por exemplo, tem o programa chamado “Conquistas”. Trata-se de um acúmulo de pontos por 
conta de minutos usados no plano pós-pago que garante ao consumidor brindes que vão de 
milhas aéreas, ingressos para shows até celulares novinhos em folha. De graça.  
 
Quem tem 12 mil pontos acumulados, por exemplo, pode retirar um aparelho dos mais 
sofisticados em qualquer loja da ATL. Para se cadastrar, o cliente deve ligar para *800 do celular 
ou entrar no site <www.atl.com.br>. Para checar o saldo de sua pontuação, o cliente pode visitar 
o site, tendo em mãos apenas o CPF.  
 
 
 
 



TIM e Oi, as caçulas do mercado carioca de telefonia celular, ainda não tiveram tempo de criar um 
programa de fidelização, mas ambas garantem ser esta uma das metas. A Oi começa a 
engatinhar na fidelização do cliente: criou, em parceria com a Rádio Jovem Pan, o Clube Jovem 
Oi, que oferece ingressos a shows, cinemas e descontos em lojas aos clientes cadastrados através 
do site <www.clubejovem oi.com.br>.  
 
A Vivo está reformulando seu programa de fidelidade, o Vivo Vantagens. Hoje, quem é cliente de 
planos pós-pagos no Rio precisa se cadastrar no serviço — ligando *888 do próprio aparelho, 
através do 0300-7897888 ou no site <www.vivo.com.br>. O esquema de pontuação varia de 
acordo com o tempo de contrato do cliente: quem é cliente há mais de 11 meses, por exemplo, 
acumula três pontos a cada minuto gasto em conta. Para retirar um aparelho novo, são 
necessários cerca de 20 mil pontos. Vale consultar o site para checar os valores. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


