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A acirrada concorrência dos celulares está apressando os planos das operadoras para tornar o 
telefone fixo mais atraente. Vem aí o envio de mensagens, de e-mail e os "chats", as "salas" de 
bate-papo com até cinco pessoas pelo telefone convencional buscando atrair desde o jovem ao 
empresário.  
 
Um dos trunfos do móvel, o pré-pago, está em testes pela Telemar e será lançado pela Telefônica 
em 2004. Já é oferecido em pequena escala pela Brasil Telecom, empresa que, nos próximos dias, 
apresenta o pré-pago híbrido, uma mistura da assinatura do fixo com o cartão semelhante ao do 
celular.  
 
Cerca de 240 mil clientes da Brasil Telecom usam fixos pré-pagos, mas não há planos de 
aumentar a base. O entrave é que a remuneração fica abaixo do custo de aquisição do cliente e 
manutenção da rede O híbrido pode ser uma alternativa, explica o diretor comercial do mercado 
consumidor da Brasil Telecom, Edison Fava Bueno. No novo serviço, o cliente vai pagar R$ 15,00 
mensais, mas apenas com direito a telefonemas locais. Usa os créditos de um cartão para ligações 
para móveis e de longa distância.  
 
"Vamos oferecer 400 mil terminais do serviço híbrido até meados do primeiro trimestre de 2004, 
privilegiando os clientes inadimplentes. A idéia é enviar mala direta, continuar atrás do usuário 
para evitar perdê-lo. Entre os clientes que estão saindo da telefonia fixa, 60% alegam que deixam 
o serviço por falta de recursos", explica Bueno.  
 
A Telefônica está trabalhando com projeto piloto semelhante, explica o vice-presidente executivo 
da companhia, Stael Prata Silva. A operadora espanhola está planejando várias novidades, uma 
delas será o sensoriamento de residências, áreas e pessoas determinadas pelo assinante por meio 
da infra-estrutura telefônica ligada a uma central de alarme, inclusive com câmeras de vídeo.  
 
O mercado está mudando com a concorrência acirrada. Não há dados precisos, mas entre a 
população de menor renda, há aqueles que optam apenas pelo celular, serviço em que planeja a 
despesa. E não é por acaso que a Brasil Telecom não está mais retirando o terminal do assinante 
inadimplente no prazo permitido pela Anatel. Faz o bloqueio total e volta a parcial, em que o 
usuário apenas recebe chamadas, para não perder contato.  
 
Mas as operadoras querem, também, oferecer novidades aos de maior poder aquisitivo para 
enriquecer a conta mensal. "Vamos agregar valor para que continue sendo interessante para o 
cliente ter o telefone fixo", enfatiza o diretor da Brasil Telecom.  
 
Por isso, quinze técnicos da Telemar embarcam nos próximos dias para levantar os novidades no 
exterior, em especial nos países escandinavos, conhecidos pelo desenvolvimento de aplicações 
diferenciadas.  
 
Para Geraldo Pereira de Araújo, diretor da Telemar, as teles passaram da fase da instalação em 
massa de telefones e agora precisam conhecer melhor o que o cliente precisa. "A idéia é mostrar 
que o telefone fixo pode oferecer opções que nem se imaginava", diz o diretor de vendas de 
varejo da Telemar, Sergio Wainer.  
 
Uma das novidades que a Telemar está programando é o "Volto Já". Permite que o pequeno 
empresário ou mesmo o usuário pessoa física se ausente de casa ou escritório deixando gravadas 
opções de recados ou programadas mensagens com data e hora para serem enviadas.  
 
Para receber mensagens escritas, o cliente terá que mudar o terminal, que virá com visor de 
cristal líquido. A Telemar está testando um italiano que permite passar e-mail com até 200 



caracteres. Os mais sofisticados custam US$ 45. Wainer explica que a estrutura que hoje é usada 
para o indentificador de chamada já permite o envio de mensagens, mas a empresa ainda não 
tem todas as plataformas com o mesmo padrão. A estratégia tanto da Telemar como da 
Telefônica para os novos serviços deve ficar pronta até o final do ano.  
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