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Operadoras de telefonia fixa e móvel exibem suas marcas e entram na lista dos principais 
anunciantes do País. A s mudanças nas telecomunicações, que fizeram o segmento ver de perto o 
que significa concorrência, resultaram em novas formas de estratégias de marketing. Mais do que 
isso: trouxeram para o mercado de propaganda um considerável reforço de verba, o que 
transformou o setor num dos principais anunciantes do Brasil e acentuou, por conseqüência, a 
disputa entre as agências para ganhar uma fatia desse bolo publicitário. "Historicamente, 
perdemos muito em competição quando se fala em anunciantes em geral. Hoje, existem menos 
marcas brigando entre si. Alguns setores reduziram seus investimentos e outros até saíram da 
mídia. Para compensar, vieram novos investidores, como as empresas de telefonia, fixa e móvel", 
diz o vice-presidente-executivo da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Rafael Sampaio.  
 
Sampaio explica que os anos de maiores investimentos em marketing por parte das operadoras 
foram 1998, 1999 e 2000. "Chegou ao ponto de a agência só ter seu reconhecimento se tivesse 
uma parte da conta de uma empresa dessa área", afirma o vice-presidente da ABA. "De 2001 
para cá, no entanto, teve início um decréscimo dos investimentos em propaganda em razão de 
vários fatores. Primeiro, porque as operadoras começam a conhecer os problemas típicos de 
outras empresas, como a inadimplência. Segundo, pelo fato de algumas companhias aprenderem 
a anunciar de verdade." Sampaio ressalta que houve muito investimento malsucedido, com um 
foco de marca pouco preciso.  
 
Podem ter se saído melhor, de acordo com o professor de estratégia de mídia da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM), Paulo Tamanaha, as que escolheram uma "referência" para 
representar a marca. "No geral, virou tudo commodity, com várias empresas oferecendo o mesmo 
serviço. Foi preciso buscar visibilidade para conseguir a lembrança da marca, ou seja, a briga pelo 
recall", explica Tamanaha. A sensação de estar vendo a marca em diferentes lugares foi um 
caminho seguido por praticamente todas as operadoras, tanto de telefonia fixa quanto de 
celulares. "Não se optou só pela mídia. Patrocínio, marketing de relacionamento e direto, entre 
outra ações também foram adotados."  
 
Para o professor da ESPM, algumas empresas saíram na frente. "Esse é o caso da Embratel, que 
já tinha o nome conhecido. Mas para Tamanaha tem ainda outro fator, que é a escolha de um 
"símbolo": Ana Paula Arósio (Embratel), Super 15, para Telefônica, e mais recentemente, o 
bonequinho da Vivo, por exemplo. "Num setor em que todas as empresas têm ações de marketing 
agressivas, essa diferença sutil é fundamental. É uma forma de facilitar a comunicação", diz 
Tamanaha.  
 
O diretor de comunicação da Intelig, Bernardo Fernandez, explica que a empresa, que está no 
mercado desde o início de 2000, não acha que essa seja a melhor estratégia. "Consideramos 
arriscado, se algo acontece com esse 'símbolo', todo o investimento pode ir por água a baixo", diz 
Fernandez. A Intelig começou a operar quando a disputa entre as operadoras já acontecia. "Isso 
exigiu um caminho de marketing diferenciado." O investimento na área começou ainda em 1999, 
com a escolha do nome da empresa. Hoje, a mídia e o marketing direto são as estratégias que 
consomem a maior parte dos investimentos da Intelig. "Primeiro quisemos mostrar a inovação. 
Depois fomos evoluindo para apresentar a liberdade de escolha."  
 
A Oi também chegou mais tarde (há um ano) e teve que optar por uma nova linguagem - mais 
jovem e bem-humorada. "Mantivemos esse posicionamento. O varejo só aparece no fim dos 
nossos comerciais", diz a gerente-geral de marketing da Oi, Flávia Barros. Dentro dessa política 
de "falar" com o público jovem, a operadora vende dois celulares, o "Oi Xuxa" e o "Oi MTV". Além 
das ações de mídia, a Oi investe em patrocínio na cultura.  
 



O vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap), Daniel Barbará, 
diz que o futuro desse setor - cuja verba começa a ficar menos audaciosa- é atingir a 
normalidade. "É difícil dizer se a concorrência vai aumentar. Se os processos de fusões chegarem 
às operadoras de telefonia, a tendência é que não. A união de duas marcas significa uma única 
verba de marketing", diz Barbará, que também é diretor comercial da DPZ.  
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