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Nas próximas semanas, a Embratel estará veiculando campanha publicitária com o objetivo de 
estimular os usuários de telefones celulares a usar o código 21 nas suas ligações de longa 
distância. A empresa não revela seu gasto em propaganda ou quanto planeja abocanhar do novo 
mercado - dados sigilosos, justifica - mas está otimista quanto às perspectivas do negócio, que 
envolve um público de 35 milhões de clientes. A expectativa é de que a empresa mantenha, na 
telefonia móvel, a mesma participação que detém no mercado de telefonia fixa.  
 
- Vamos trabalhar para manter a preferência dos clientes - afirma, vagamente, a diretora de 
Marketing da Embratel Consumo, Bárbara Miranda.  
 
Atualmente, só os clientes da Oi e da TIM podem fazer a escolha da operadora nas ligações DDD e 
DDI. Mas, a partir de 6 de julho, os usuários das empresas que estão migrando do Serviço Móvel 
Celular (SMC) para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), de tecnologia mais avançada, poderão fazer o 
mesmo. A maneira de completar as ligações será a mesma usada nos telefones fixos, ou seja, 
será preciso discar o zero, o código da operadora e depois o código da cidade.  
 
- Os códigos das operadoras estão arraigados na cabeça dos usuários de telefonia fixa e celular da 
mesma forma, por isso acreditamos que a tendência natural é que a Embratel mantenha nesse 
novo mercado uma participação semelhante à que já tem, que é bastante expressiva - explica a 
analista de telecomunicações da corretora Fator Dória Atherino, Jacqueline Lison, lembrando que 
nenhuma operadora divulga seu market share.  
 
A analista destaca, contudo, que o novo negócio não deverá representar, ao menos num primeiro 
momento, acréscimo significativo de receita para a Embratel ou qualquer outra operadora de 
longa distância. "Apenas 10% dos usuários de celulares fazem ligações DDD ou DDI", explica.  
 
Bárbara Miranda pondera que esse público é muito interessante pois possui um gasto mensal alto. 
Outro motivo do otimismo da Embratel é que a partir de agora, será possível ficar com uma 
parcela maior do gasto dos clientes com esse tipo de chamada. Antes, as operadoras de DDD e 
DDI vendiam minutos no atacado e as ligações eram completadas diretamente pelas operadoras 
móveis.  
 
- O ganho com transporte é inferior ao que teremos a partir de julho. Agora nós poderemos 
estabelecer as tarifas, será um negócio bem mais interessante", afirma a executiva. Além disso, 
vemos aí uma aportunidade de aprofundar o relacionamento com os clientes - afirma a executiva.  
 
Não são apenas estas as razões do otimismo de Bárbara Miranda. Ela tem uma expectativa de que 
mais usuários comecem a usar seus celulares para chamadas de longa distância por dois bons 
motivos. Primeiro porque a concorrência acirrada costuma ter como consequência a queda de 
preços, estimulando o consumo. Outro aspecto importante é que, até hoje, nunca foi feita 
propaganda estimulando o uso do telefone móvel nas ligações DDD e DDI.  
 
- Vamos trabalhar não só no preços, mas também na oferta de novos serviços atraentes e na 
qualidade do atendimento - adianta, sem dar detalhes.  
 
A tendência é que haja tanto planos fechados, em que o cliente recebe vantagens ao 
comprometer a ligar apenas por meio da Embratel, quanto abertos, em que o cliente poderá 
participar de promoções mesmo sem se comprometer com uma única empresa.  
 
Outra vantagem da mudança para o cliente será o co-faturamento, que já foi determinado pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso significa que o usuário do celular receberá 
apenas uma fatura na cobrança, independente de quantas operadoras tiver utilizado.  



 
Bárbara afirma que o curto prazo até o início da possibilidade de uso do celulares para chamadas 
de longa distância é suficiente para a Embratel preparar-se. "Estamos trabalhando duro para 
isso", diz.  
 
Ainda não se sabe se a previsão do Governo de que os preços das ligações interurbanas feitas a 
partir de celulares cairão, a partir de 6 de julho, vai confirmar-se. Executivos das operadoras de 
telefonia móvel têm afirmado, nas últimas semanas, que os preços devem subir.  
 
- Não há como não repassar para o consumidor os aumentos de custos que teremos no novo 
sistema - afirmou Carlos de La Rosa, diretor da Vivo, num seminário de telecomunicações 
realizado na semana passada.  
 
As operadoras de telefonia fixa, a Embratel entre elas, discordam. "Não há lugar do mundo onde 
tenha havido um acirramento de concorrência e os preços não tenham caído", afirma a diretora de 
Marketing da Embratel Consumo, Bárbara Miranda.  
 
- Está havendo um jogo de forças, de pressão, que ninguém sabe para que lado vai pender. O 
Governo vai pressionar para que os preços caiam ou, na pior das hipóteses, fiquem estáveis. Mas 
as operadoras de telefonia móvel estão reclamando porque não querem abrir mão de receita - 
resume a analista Jacqueline Lison, da Fator Dória Atherino.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 
 


