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A Claro espera concluir a compra da BCP até 15 de outubro. Segundo o presidente do 
grupo de telefonia móvel, Carlos Henrique Moreira, ainda faltam as aprovações da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). O órgão regulador já recebeu a documentação referente à 
transferência da operadora para os bancos credores, mas ainda falta formalizar a 
venda para a mexicana América Móvil, controladora da Claro. 
 
Os trâmites burocráticos vão atrasar o lançamento da marca em São Paulo, previsto 
inicialmente para 1º de outubro. "Optamos por lançar a marca por meio da BCP", 
explica Moreira. A justificativa é que a BCP já detém uma licença de operação em 850 
MHz e formalizou nesta semana a compra de uma freqüência adicional em 1,8 GHz, a 
mesma na qual funciona a rede GSM que a Claro está instalando em São Paulo. Como 
a compra da faixa adicional sai bem mais em conta do que a licença em 1,8 GHz 
adquirida no ano passado em leilão, a Claro optou por devolver a segunda e lançar a 
operação pela BCP, o que só pode ocorrer depois da formalização do negócio. 
 
A Claro anunciou ontem uma parceria com a Palm e com a IBM para o lançamento do 
Tungsten W, um computador de mão da Palm que será vendido com soluções 
corporativas da IBM. "O foco é o mercado corporativo, principalmente automação da 
força de vendas", define o vice-presidente da marketing da Palm, Alexandre Szapiro.  
 
O mercado corporativo é a grande aposta da Claro para sua rede GPRS, que permite 
transmissão de dados a taxas em torno de 60 quilobits por segundo. Nas operadoras 
TDMA - Tess, Americel, ATL, Claro Digital e BCP Nordeste - 15% da receita é 
proveniente dos 500 mil clientes corporativos que as empresas têm em carteira. 
"Devemos elevar essa participação para 25% em dois anos", diz o diretor da Claro 
para o mercado corporativo, Guilherme Barreira.  
 
Para despertar o interesse do consumidor, a Claro oferecerá o serviço de dados 
gratuito até março do ano que vem. A expectativa de Moreira é de que no início de 
2004 cheguem ao país os primeiros aparelhos capazes de operar na tecnologia EDGE, 
capaz de transmitir dados a velocidade de 300 kilobits por segundo. Toda a rede da 
Claro foi construída já com a tecnologia EDGE, que não opera ainda por falta de 
celulares compatíveis. 
 
Outro nicho que a Claro promete explorar com serviços diferenciados é o público 
jovem. Segundo o presidente, o público jovem representa 15% do mercado, 
considerando apenas aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho. 
 
As projeções de Moreira são de que 60% das vendas venham das classes de menor 
poder aquisitivo, ou base da pirâmide social, maior consumidora de planos pré-pagos. 
Para esse público, a Claro trabalha com um custo de aquisição de US$ 50 para a média 
anual. O indicador é sazonal pois os gastos de marketing são maiores em datas 
comemorativas. "Para o pós-pago, o custo dobra", informa. A Vivo, por exemplo, 
registrou custo médio de aquisição de R$ 161 no segundo trimestre do ano em São 
Paulo. 
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