
Celulares acirram a guerra pelo varejo  
Renata Batista, Do Rio  

A Vivo perdeu mais um ponto-de-venda importante no varejo carioca: a C&A. Desde a semana 
passada, as lojas C&A do Rio e do Espírito Santo alojam as operadoras ATL e Oi. Com a mudança, 
apenas uma grande rede varejista nacional mantém a exclusividade com a Vivo no estado: o 
Ponto Frio. E a aposta dos concorrentes é de que essa exclusividade também está fadada a 
desaparecer.  

José Carlos Cinelli, diretor regional da ATL, diz estar negociando o fim da exclusividade com outra 
grande varejista. Ele não confirma se é o Ponto Frio, mas sentencia: "No máximo em um ano, a 
exclusividade desaparecerá do mercado de celulares."  

Cinelli explica que a aproximação com a C&A começou no início do ano passado, quando a Oi e a 
TIM preparavam-se para entrar no mercado. A proposta ganhou força este ano, com o resultado 
das vendas no Dia das Mâes. "No ano passado, a Telefônica (antigo nome da Vivo, no Rio) vendeu 
60% dos aparelhos no Dia das Mães e a ATL cerca de 40%. Este ano, estimamos que a ATL tenha 
vendido cerca de 40%, as operadoras GSM, 35% e a Vivo, 25%. A vantagem do multimarcas para 
o varejo ficou clara", afirma.  

Ele cita outro exemplo. Antes da entrada da Oi e da TIM no mercado, a ATL trabalhava sozinha 
com a Casa e Vídeo, uma das maiores redes do Rio, e vendia cerca de 70 aparelhos por dia. Com 
a chegada dos concorrentes, a venda da ATL caiu para 60 aparelhos, em média, mas a rede 
passou a vender cerca de 150 unidades por dia.  

George Dolci, diretor de planejamento da Vivo, garante, porém, que a estratégia não será 
abandonada. Embora esteja ao lado de outras operadoras nas lojas da Companhia Brasileira de 
Distribuição (grupo Pão de Açúcar) de São Paulo, a Vivo optou por deixar a C&A e a CBD, no Rio. 
Ele lembra também que muitos contratos são anteriores à criação da joint venture entre a 
Portugal Telecom e a Telefônica e garante, sem revelar os números, que a empresa tem tido 
sucesso na renovação dos contratos, que têm prazo médio de três anos.  

"Saímos da C&A do Rio no fim de junho, mas continuamos com a exclusividade em São Paulo. No 
Rio, também temos exclusividade com Ponto Frio, Arapuã e Sendas", diz, sem revelar quando os 
acordos vencem.  

Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi, sempre classificou a exclusividade como anomalia no varejo 
e diz que não se importa mais em disputar pontos-de-venda com a Vivo. "No começo era 
importante quebrar exclusividade. Agora, com 2,6 mil pontos de venda, agregar 100 já não faz 
diferença. Quem tem exclusividade está com um problema. É mau negócio", afirma.  

O executivo lembra que C&A e Ponto Frio já trabalham com várias operadoras em outros estados, 
como Minas Gerais. "Basta eles compararem as vendas das próprias lojas nos outros estados que 
a exclusividade acaba. Eles vendem de três a quatro vezes mais no multivarejo. A Vivo pode 
oferecer um cheque duas vezes maior que não vale a pena", diz. Na avaliação de Falco, as 
operadoras não têm necessidade de "comprar o varejo", já que os celulares são hoje os produtos 
com maior volume de vendas e melhores margens.  
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