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São Paulo, 17 de Janeiro de 2006 - Ao focar a clientela de cada região, as operadoras 
exibem respeito pela ampla diversidade do País. O mercado brasileiro de telefones 
celulares fechou 2005 com 86,2 milhões de usuários, conforme dados preliminares 
coletados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e divulgados ontem 
pelo site especializado Teleco. Esse total significa avanço de 31,4% sobre dezembro de 
2004, quando o universo nacional de celulares era de 65,6 milhões. 
 
O porcentual de crescimento é elevado mas registra rota de desaceleração progressiva. 
Em novembro último, com 82,3 milhões, o contingente mostrava crescimento de 
34,6% sobre o mesmo mês do ano anterior. E em outubro, os 81,2 milhões de clientes 
cadastrados exibiam avanço de 36,2% sobre outubro de 2004. 
 
Investimentos específicos
 
Embora o crescimento do número de clientes das operadoras móveis seja abrangente 
e inclua praticamente todo o País, salvo raras exceções, as disparidades regionais são 
significativas, parecem destinadas à permanência e exigem dos gestores estratégia 
segmentada e investimentos específicos. 
 
As campanhas institucionais, nas quais as empresas divulgam a marca, são uniformes 
em todo o País, segundo informou o presidente da TIM, Mário César Pereira de Araújo. 
 
Diferentemente de suas competidoras, que têm falhas de cobertura no mapa, a TIM 
está presente em todo o território brasileiro e faz questão de respeitar as diferenças 
regionais. "Temos várias formas de diálogo com o cliente e direcionamos os patrocínios 
para eventos culturais importantes em cada contexto geográfico", disse. O executivo 
referiu-se à Festa da Uva no Rio Grande do Sul e a de Círio de Nazaré em Belém. 
 
Dividida por diretorias regionais, a operadora define a estratégia nacional de marketing 
depois de ouvir de seus executivos as especificidades culturais de cada região. 
 
O principal executivo acredita que este seja, inclusive, um dos motivos para o sucesso 
obtido pela subsidiária brasileira do grupo italiano. "O fato de termos a liberdade de 
decisão é uma vantagem", afirmou. 
 
A TIM tem clientelas diferentes porque algumas eram da banda A, e foram 
privatizadas, como no Nordeste e no Sul, e outras banda C, como em São Paulo e Rio, 
e ainda existem as de banda B, como em Minas. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 jan. 2006. Comunicação, p. C-6.
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