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Numa parceria inédita entre Telecom Italia Mobile (TIM), Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e 
Nokia, começa a ser vendido na próxima semana o celular do milhão. Trata-se de um modelo de 
telefone móvel pré-pago que tem por objetivo facilitar o acesso das classes B e C ao celular, 
mercados considerados os mais promissores no país neste momento, sem, no entanto, 
comprometer a rentabilidade das operadoras.  
 
O Show do Milhão, programa do SBT que tem uma audiência média de 8 milhões de domicílios no 
país, vai interromper até o final desta semana a venda de revistas em bancas de jornal com a 
qual os interessados disputavam a ida à competição. Como explicou Rodrigo Marti, diretor de 
novos negócios do SBT, "o programa vai ficar um mês fora do ar para que a produção se adapte 
ao novo modelo". Depois desse período, só participarão os usuários do celular do milhão.  
 
Os detentores do celular devem conseguir 1 milhão de pontos (média de 8 respostas certas) nas 
perguntas enviadas ao telefone móvel. Isso lhe garante a participação nos sorteios para ir ao 
programa, no qual o prêmio pode chegar a R$ 1 milhão. A compra do aparelho será financiada em 
até 18 meses pelo banco Panamericano, do grupo Silvio Santos.  
 
A TIM, única operadora que hoje está em todo o país, espera ampliar sua presença nas classes B 
e C com a iniciativa. Segundo Alberto Ceccarelli, diretor de marketing da operadora, a penetração 
de celular no Estado de São Paulo, hoje, é de 20,9% da população, mas a grande maioria dessa 
faixa é das classes A e B. Ceccarelli não fala em crescer também nas faixas D e E porque afirma 
que "queremos crescer, mas sem perder a rentabilidade". "Encontrar formas de baratear o celular 
ocupa hoje 80% do meu tempo na companhia", afirmou.  
 
Aumentar o tráfego das mensagens de texto e tornar o celular um objeto mais popular, ligado ao 
entretenimento, também estão entre os objetivos da operadora com a campanha. A TIM tem hoje 
cerca de 5,7 milhões de assinantes no país e espera agregar 500 mil novos com o celular do 
milhão nos próximos 12 meses.  
 
Para a Nokia do Brasil, escolhida para fornecer os dois modelos de celular do milhão (um no 
padrão GSM e um em TDMA), a parceria pode significar um salto nas vendas internas. A 
fabricante exportou cerca de 50% de sua produção em 2002, o que lhe garantiu uma receita de 
US$ 525 milhões, além dos US$ 775 milhões obtidos no mercado interno.  
 
Como explicou Cláudio Raupp, gerente geral de terminais da Nokia Brasil, "manter uma fatia de 
exportações é saudável para a Nokia, que assim mantém um 'hedge' natural". Em março deste 
ano, porém, o presidente da companhia, Fernando Terni, admitia que a empresa dificilmente iria 
triplicar a receita de exportações, como fez no ano passado, quando contou com o fechamento de 
uma fábrica da corporação no México e passou a vender para os Estados Unidos.  
 
Internamente, no entanto, "o mercado está surpreendente em relação ao ano passado", segundo 
Raupp. Para ele, além do câmbio mais favorável, já que os modelos têm boa parte dos 
componentes importada, ações de marketing tornaram o celular um "objeto de desejo", além da 
entrada de novas operadoras no mercado.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


