
Empresas de celular atraem cliente pelo celular  
Renato Cruz 

Para as operadoras de telefonia móvel, nada mais óbvio do que usar o próprio celular como 
ferramenta de vendas. Principalmente se o objetivo é conquistar clientes das concorrentes. A 
estagiária em tecnologia Bárbara Ekert, cliente da BCP, recebeu em seu celular a ligação de outra 
operadora oferecendo vantagens para troca de prestadora de serviço. "Não mudei", conta 
Bárbara. "No momento estou satisfeita."  

A empresa concorrente ofereceu desconto na compra de um novo celular. Ela não tem plano de 
comprar outro aparelho celular, adquirido no fim de 2001, mas não descarta mudar de operadora 
quando resolver mudar de celular.  

Bárbara considera que as condições de compra são bem melhores hoje do que quando comprou 
seu aparelho.  

A prática de ligar para os clientes das concorrentes é adotada pelas três operadoras que atuam na 
Grande São Paulo: Vivo, BCP e TIM. "Isso é normal", afirma o vice-presidente- executivo de 
Marketing e Vendas da Vivo, Luis Avelar. Além das três empresas existentes hoje, a Telecom 
Américas - que controla a ATL, Tess, Americel e Claro Digital - também possui uma licença para a 
região e planeja lançar uma nova operação em breve.  

Para os clientes, a concorrência significa preços e condições de pagamentos melhores, novos 
serviços e tarifas mais competitivas. A estudante Renata Herling, cliente da Vivo, trocou seu 
aparelho há um mês. "Troquei porque ele quebrou, mas tive sorte porque tinham acabado de 
baixar os preços", diz Renata.  

Segundo Avelar, da Vivo, os preços atuais são parecidos com os que eram cobrados há um ano, 
mas as condições de pagamento são melhores. A Vivo (então Telesp Celular) financia os aparelhos 
em seis vezes sem juros. Hoje são dez. "Estamos vendendo mais do que no ano passado, com 
preços iguais", diz o executivo. "O celular é o único bem de consumo que tem vendido mais do 
que ano passado." Ele ressalta, porém, que serviços avançados e tecnologia moderna também são 
importantes para atrair e manter os clientes.  

O aumento da concorrência e a unificação das marcas têm levado as operadoras celulares a 
investirem em campanhas publicitárias e a melhorarem as condições de pagamento, o que aquece 
o mercado como um todo. No ano passado, houve a estréia da Oi, da Telemar, e a TIM lançou sua 
operação nacional.  

Este ano, a Vivo unificou sua marca e a Telecom Américas vai fazer o mesmo ainda este mês.  

Para o analista Luís Minoru, do Yankee Group, o mercado continua com ímpeto comprador pelos 
próximos dois anos. Quanto ao assédio das operadoras, o analista vê aspectos positivos e 
negativos. "Existe um lado bom, pois o cliente se sente mais valorizado", afirma Minoru. "Por 
outro lado, receber chamadas das operadoras pode ser um incômodo."  

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) espera que, este mês, o número de celulares no 
Brasil ultrapasse o de telefones fixos. Em junho, eram 38,04 milhões de telefones móveis e 41,4 
milhões de linhas fixas em serviço. O crescimento da base de celulares, liderado pelos aparelhos 
pré-pagos, fez com que o faturamento por assinante caísse. De acordo com o Yankee Group, um 
cliente brasileiro de celular representava receita média mensal de US$ 22,80 para a operadora. 
No fim de março deste ano, este valor havia caído para US$ 11. "Ao mesmo tempo, os custos de 
aquisição e manutenção do cliente têm aumentado", explica Minoru. O valor do cliente - geração 



de receita menos custos de aquisição e retenção - caiu de US$ 222 em 2000 para US$ 68 ao fim 
do primeiro trimestre.  
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