
Com BCP, a Claro entra na guerra 
 
 
São Paulo, 29 de Setembro de 2003 - Compra da operadora garantirá abrangência 
necessária para o lançamento nacional da marca. A autorização dada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a migração da BCP para o Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), na última sexta-feira, constitui-se no movimento que faltava para 
mudar a configuração no tabuleiro em que se desenvolve o jogo da telefonia celular 
brasileira.  

Na condição de integrante do SMP, a operadora controlada hoje por um sindicato de 
bancos credores, depois de ter pertencido à gigante norte-americana BellSouth em 
sociedade com os irmãos Safra, vai finalmente poder ser adquirida pela América Móvil, 
corporação mexicana que controla várias companhias móveis ao redor de todo o 
território brasileiro, com exceção do Norte e de Minas Gerais.  

O negócio já havia sido anunciado e vai ser fechado por US$ 625 milhões nos próximos 
dias, pois o único ponto que faltava para sua conclusão era essa autorização que a 
Anatel acaba de fornecer. Com a transação encerrada, a Claro obtém a abrangência 
necessária para seu lançamento nacional, com linguagem unificada e estratégia de 
grupo consolidada.  

Como resultado disso, terá início a tão-esperada guerra da telefonia celular, somente 
possível a grupos nacionais que tenham a possibilidade de desfrutar de escala. A Vivo 
e a TIM que se preparem, comentou Luiz Minoru, analista senior do Yankee Group para 
telefonia móvel na América Latina. "As promoções recentes da Vivo e da TIM, com o 
lançamento de aparelhos sofisticados, coloridos e que embutem câmeras fotográficas, 
bem como os pacotes cada vez mais diversificados, indicam que ambas estão focadas 
na fidelização de seus clientes, especialmente os de maior poder aquisitivo", afirmou 
Minoru.  

O ataque a um novo usuário é considerado mais difícil e resulta em menor retorno 
financeiro do que a manutenção dos atuais, conforme pesquisa do Yankee. "Se alguém 
não comprou um telefone celular até agora, ou não tem poder aquisitivo suficiente, ou 
não enxerga valor no produto", disse o analista. Por isso, esse cliente não representará 
a melhor relação entre o custo de adquiri- lo e a receita mensal que vai gerar à 
operadora.  

Enquanto isso, o cliente tradicional já está habituado ao serviço, gera uma receita 
conhecida da empresa, e pode ser motivado a ampliar o consumo usual se novos 
serviços lhe forem oferecidos.  

Não é por outro motivo que a Claro vai chegar equipada de GSM-GPRS em todas as 
praças onde já possui operação, numa overlay abrangente para permitir o tráfego de 
dados entre os telefones GSM. Metade dos TDMA deverão migrar, estima -se.  

Carlos Henrique Moreira, presidente da empresa, informou que R$ 40 milhões serão 
investidos no lançamento da Claro e que ele se dará até o dia 15 de outubro. A 
empresa reúne as operadoras ATL (2,1 milhões de assinantes), Tess (1,2 milhão), 
Telet (1,1 milhão), BSE (1 milhão) e Americel (900 mil). Está para lançar as filiais de 
Santa Catarina, Paraná, Bahia e Sergipe, adquiridas em leilão da Anatel. Com a BCP, 
que tem carteira de 1,7 milhão de clientes, o total vai atingir 8 milhões, e a Claro vai 



consolidar a segunda colocação no ranking nacional. A Vivo se mantém à frente com 
17,5 milhões, e a TIM aparece em terceiro, com 5,6 milhões.  

Um fato novo pode levar a Oi, operadora móvel controlada pela Telemar, a conquistar 
abrangência significativa. Trata-se da opção de compra de uma parcela do capital da 
BCP, com a finalidade não-explícita de poder fincar o pé em São Paulo, um mercado 
essencial para quem quer disputar o futuro mapa da telefonia móvel brasileira.  
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