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Luta entre TIM e Vivo pode gerar recorde no volume de verbas. Foi assim com as cervejas, se 
repetiu com os sabonetes e com as lãs de aço. Agora, a "guerra da vez" na propaganda é 
protagonizada pelos celulares. As operadoras de telefonia móvel deflagraram nos últimos meses 
estratégias milionárias e agressivas de comunicação - algumas dirigidas de forma escancarada 
contra a concorrência. A "briga", por enquanto, está beneficiando o consumidor e, claro, a área 
publicitária, que pode bater recorde este ano nos volumes de trabalho para o segmento. De 
acordo com dados do Ibope Monitor, as companhias do setor investiram, de janeiro a julho, R$ 
163,306 milhões em ações de mídia (jornal, outdoor, revista, rádio, TV aberta e por assinatura), 
em divulgação institucional, de tarifas e serviços. O instituto de pesquisa não inclui nesse número 
os gastos das operadoras com campanhas de varejo.  

Com base na explosão de verbas nos últimos meses - com a chegada da TIM, a maior anunciante 
do setor neste momento e a oitava no País -, 2003 pode superar os investimentos de 1999, ano-
recorde na propaganda entre as concessionárias de celulares - com R$ 364,851 milhões no total 
dos 12 meses. O impulso se deu, sobretudo, após o lançamento dos modelos pré-pagos, que se 
tornaram a grande coqueluche cinco anos atrás. O menor volume de investimentos em 
comunicação, desde então, ocorreu em 2001 (R$ 205,683 milhões), resultado explicado pelo fato 
de as empresas, recém-saídas do boom da internet, estarem privilegiando, então, a rentabilidade 
aos novos investimentos.  

A telefonia móvel aparece como o 15 segmento que mais anuncia no Brasil, segundo números do 
primeiro semestre (janeiro a junho). No ano passado, no mesmo período, a telefonia móvel 
estava na 20 posição em investimento publicitário. A variação, em reais, chega a 46%, um dos 
maiores patamares de incremento e muito significativo, considerando que muitos setores da 
economia apresentaram variação negativa no mesmo período.  

O vice-presidente-executivo de marketing e inovação da Vivo, Luiz Avelar, não tem dúvidas de 
que foi decretada, neste ano, uma verdadeira guerra na comunicação dos celulares. "Procuramos 
reforçar que somos os melhores", diz Avelar. Para ele, a diferença para a guerra das cervejas é 
que no caso das operadoras trata-se de um serviço e não de um produto de consumo rápido. "A 
ação de compra de um celular não acontece, em geral, por impulso. É preciso pensar mais na 
hora de escolher um aparelho do que na marca de cerveja que se toma num bar."  

Vivo amplia investimento  

De acordo com o vice-presidente da Vivo, que no momento está nas rádios com dois spots que 
alfinetam quase que diretamente a concorrente TIM, a agressividade nas propagandas de sua 
empresa é natural. "Faz parte do jogo, com toda certeza. O mercado de celular ainda tem muito a 
crescer e é preciso aproveitar o momento", afirma Avelar. A Vivo, como todas as companhias do 
ramo, não revela sua verba publicitária. "O investimento é maior em números absolutos, mas 
igual ao de 2002 em percentuais de faturamento", dimensiona.  

A grande aposta da Vivo foi o lançamento de sua marca, em abril deste ano, em lugar da antiga 
"Telesp Celular". "Em três meses gastamos R$ 40 milhões, o que incluiu a divulgação da nova 
marca e a reformulação dos pontos-de-venda", diz Avelar. "De abril em diante, procuramos 
elaborar campanhas conforme os atributos da empresa-mãe, agregando-os aos das novas 
companhias que ajudaram a formar a Vivo", observa.  

Avelar ressalta que as ações iniciais tinham como objetivo fazer com que a marca fosse lembrada 
pelos clientes, já que se tratava de um lançamento. "Depois que conseguimos tornar a Vivo 
conhecida, passamos a fazer ações direcionadas, com custos menores do que as de TV." A 



operadora trabalha com quatro agências: Africa (institucional), DPZ (empresas), Young e Rubicam 
(varejo) e Fischer América (jovem).  

Paralelamente aos filmes institucionais, a Vivo utiliza campanhas de varejo principalmente em 
datas comemorativas. "Neste ano, vendemos 50% mais no Dia dos Pais que na mesma data no 
ano passado", conta. A empresa também adotou ações para divulgar serviços, principalmente 
esses que exigem que o cliente tenha em mãos um celular mais moderno. "São duas estratégias 
numa só ação."  

De acordo com o diretor de atendimento e sócio da agência Africa, Márcio Santoro, essa guerra 
dos celulares está apenas no começo. "Temos a entrada de novos players e um mercado em que 
a grande maioria das pessoas que compra um celular está fazendo isso pela primeira vez", avalia 
o publicitário. "Considero que este será um dos melhores anos para o setor." Santoro diz acreditar 
que essa disputa é saudável e sinaliza uma economia com maior estabilidade. "O mercado 
brasileiro tem histórico de grandes concorrências, o que é uma prática normal", afirma o diretor e 
sócio da Africa.  

TIM rejeita agressividade  

A TIM, mesmo sendo o principal investidor em comunicação do setor neste momento, maior do 
que a Vivo (21 colocação entre os maiores anunciantes do primeiro semestre deste ano, de 
acordo com o Ibope Monitor), não considera necessário o ataque explícito ao concorrente 
defendido pela Vivo. "Isso até nos surpreende. Basta cada um apresentar os seus serviços e o 
consumidor decide qual é o melhor", responde a gerente de comunicação e eventos da TIM, Maria 
Lúcia Antônio. "Não faríamos algo agressivo tão diretamente. É uma estratégia desnecessária." 
Maria Lúcia, porém, não deixa de admitir que o momento é mesmo de "guerra". "As empresas 
estão só começando e esse não é o momento das verbas publicitárias caírem", diz a executiva.  

A companhia tem neste momento três filmes no ar (de 30 segundos cada), todos para divulgar a 
cobertura pelo Brasil - são 128 cidades e a operadora pretende estar em mais 50 até o fim deste 
mês. Até dezembro, quatro novas peças para divulgar a ampliação da cobertura vão estrear, 
todos criadas pela McCann-Erickson. A Lew,Lara assina o institucional e um pool de agências 
(Consórcio 4x4) trabalha com as ações de varejo. A gerente de comunicação e eventos conta que 
o trabalho da TIM tem como objetivo inserir, cada vez mais, o celular para simplificar a vida das 
pessoas. Há, ainda, uma grande atenção direcionada às peças de serviços de valor agregado, 
bastante divulgados pela TIM com o slogan "Muito além da voz". "A idéia é inserir tal conceito na 
essência da marca. Até porque o nosso serviço não é apenas de voz", conclui Maria Lúcia.  
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