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Já era noite e Carlos Cipriano, diretor da Vivo, estava na estrada quando recebeu um telefonema 
do executivo de uma montadora: "Pode estourar o champanhe, fechamos com vocês".  
 
A ligação foi o desfecho de um processo que havia começado um mês antes, quando a montadora 
resolveu contratar um plano de telefonia móvel. A companhia abriu licitação entre as operadoras 
para escolher a melhor proposta. "Não tínhamos o menor preço, mas oferecemos um pacote de 
serviços", diz Cipriano, responsável pela área de grandes contas da Vivo.  
 
O episódio é uma amostra da disputa que as operadoras vêm travando no mercado corporativo. A 
criação de grupos nacionais de telefonia móvel esquentou a briga nesse segmento. As operadoras 
não negam que têm sido agressivas para driblar a concorrência e admitem que reduzem margens 
para levar o cliente.  
 
A novela teve novo capítulo ontem, quando a Vivo anunciou a criação de uma divisão de negócios 
específica para cuidar do mercado corporativo. "Existe uma demanda forte e estamos preparados 
para atendê-la", diz o vice-presidente de operações, Paulo César Teixeira.  
 
Segundo pesquisa feita pela 2B Brasil a pedido da operadora, a Vivo tem 62% do nicho 
corporativo nas áreas onde atua. A empresa espera faturar R$ 1,2 bilhão nesse segmento em 
2003, o que representa aumento de 40% sobre o ano passado. O número de clientes somava 218 
mil em setembro, afirma o diretor-geral da Vivo Empresas, Alberto Ferreira.  
 
Para a Claro, o mercado também está aquecido, ressalta o diretor de mercado corporativo, 
Guilherme Barreira. A empresa tem cerca de 56 mil clientes e aposta num crescimento acelerado 
nos próximos meses. "O mercado está com uma expectativa muito forte para nossa chegada em 
GSM", afirma.  
 
A Claro reúne as operações da mexicana América Móvil no Brasil e aguarda autorização da Anatel 
para incluir também a BCP, de São Paulo, sede de boa parte das empresas brasileiras.  
 
Assim como a Vivo, a TIM também tem sua própria divisão corporativa: a TIM Business, que 
oferece pacotes e soluções específicas para os clientes. Segundo Barreira, a Claro não pensa em 
fazer o mesmo por enquanto.  
 
As operadoras admitem que, em certos casos, aceitam comprometer margens, mas negam uma 
canibalização do mercado. "Posso até ter prejuízo por um ou dois meses, mas depois tento 
vender, por exemplo, serviços de dados para compensar", diz Ferreira, da Vivo.  
 
 
Segundo Teixeira, a margem do negócio corporativo é inferior à da área de pessoas físicas, mas a 
Vivo ganha em escala.  
 
Barreira, da Claro, afirma que a grande disputa se dá no preço das ligações locais. Ele diz que a 
operadora aceita absorver prejuízos nesse item, mas tenta incluir na cesta serviços que 
compensem a perda.  
 
De acordo com o executivo, o mercado corporativo representa hoje 15% das vendas da Claro, 
mas essa participação deve subir a 25% num prazo de dois a três anos, depois que a operadora 
concluir a migração da tecnologia TDMA para GSM.  
 



Barreira diz que a concorrência é mais acirrada nos clientes de maior porte, que têm mais poder 
de negociação.  
 
"As operadoras estão comprometendo margens, mas ainda conseguem ter lucro nesse nicho", 
observa o analista do Unibanco Raphael Biderman. Segundo ele, a TIM está jogando pesado, mas 
ainda não conseguiu ameaçar o território da Vivo. Quando isso acontecer, a concorrência deve 
ficar mais feia, diz.  
 
A empresa, por enquanto, afirma que a competição tem limites. "Não vamos fazer loucuras", 
ressalta Teixeira.  
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