
Claro quer 500 mil clientes em São Paulo  
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Telecom Américas unifica marca e planeja estrear em outubro na Região Metropolitana  

O mercado brasileiro de telefonia celular pertence mesmo às empresas de nome curto. Para 
concorrer com operadoras como a Vivo, TIM e Oi, a Telecom Américas escolheu a marca Claro. 
Uma de suas operações, do Rio Grande do Sul, já se chamava Claro Digital. A identidade visual, 
porém, é diferente. O processo gradual de troca de marca deve acontecer ao longo do ano, com 
investimento de R$ 40 milhões. As outras empresas controladas pela Telecom Américas, agora 
Claro, são a ATL, a Tess, a Americel e a BCP Nordeste.  

"Acho que vamos ter muito sucesso aqui", afirmou o presidente da Claro, Carlos Henrique 
Moreira, a respeito da Grande São Paulo. A operadora ainda não atua na região e planeja começar 
até o início de outubro. Segundo o diretor regional Décio Westphalen, a empresa quer conquistar 
500 mil clientes na região metropolitana até o fim do ano. No interior, a empresa já atuava com a 
Tess.  

Controlada pela mexicana América Móvil, a Claro nasce como a segunda maior operadora celular 
do País, com 6,7 milhões de assinantes, atrás somente da Vivo. Segundo Moreira, o objetivo é 
fechar o ano com 8 milhões de clientes.  

Até o ano que vem, a empresa planeja investir cerca de US$ 500 milhões no País. Nos três 
últimos anos, os investimentos da América Móvil no Brasil chegaram a US$ 5 bilhões. A empresa 
mexicana é a maior operadora celular da América Latina, atendendo a 37 milhões de pessoas.  

Aquisições - Apesar de ter comprado uma licença e estar construindo sua rede na Grande São 
Paulo, a Claro é apontada como uma das principais candidatas à compra da BCP, que finaliza o 
processo de reestruturação de sua dívida. O presidente da Claro disse que este é um assunto dos 
acionistas. "Quando vai acontecer a venda da BCP, e se o comprador será a América Móvil, não 
posso adiantar", disse Moreira. "Mas se fosse adquirida no curto prazo, alteraria muito o nosso 
plano de marketing", brincou o executivo.  

Outra opção interessante para a Claro seriam a Telemig Celular e a Amazônia Celular, que 
pertencem ao Banco Opportunity. As duas empresas completariam a sua presença nacional. "Não 
tenho a preocupação estratégica de ter Minas e o Norte", afirmou o presidente da Claro. Os 
clientes podem ser atendidos pelas redes de outras operadoras onde a Claro não estiver presente. 
Ele negou interesse na compra de uma nova licença para o mercado mineiro. "Minas é muito 
difícil, com a cobertura excelente da Telemig Celular", explicou. "O investimento para entrar em 
Minas, do zero, é imenso."  

Recentemente, a América Móvil adquiriu a opção de compra do controle da argentina CTI. 
"Assumir a empresa depende da reestruturação da dívida", disse o diretor financeiro da Claro, 
Alfonso Gallardo, homem do grupo mexicano no País. A CTI deve US$ 1,1 bilhão. "A América 
Móvil estuda continuamente oportunidades na América Latina. Não se descartam novas aquisições 
na região", acrescentou.  

Competição - As aquisições ajudariam a Claro a atingir sua meta ambiciosa de elevar sua 
participação dos atuais 18% para 33% do mercado brasileiro em 4 anos. Moreira descartou entrar 
em guerra de preços. "Não é um projeto milagreiro, de sair dando telefone e baixando tarifas", 
comentou. Caso não compre a BCP, a Claro será a quarta operadora da Grande São Paulo, 
competindo também com a Vivo e a TIM. A empresa já contratou cerca de 250 funcionários para a 
região, sendo que 150 serão para os pontos de venda. A empresa terá 6 lojas próprias na região 
metropolitana, além de cerca de 20 quiosques em shoppings.  
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