
Após euforia, varejistas revêem mercado de telefones móveis 
Talita Moreira De São Paulo 
 
Lojas Renner, de vestuário, e Leroy Merlin, de construção, deixaram de vender o produto. 
 
De supermercados a lojas de roupas, varejistas de diversas espécies incluíram os celulares em 
seu leque de ofertas nos últimos anos. Todos queriam aproveitar a onda de um produto cujas 
vendas não paravam de crescer. Agora, as coisas começam a mudar. 
 
Com o mercado de telefonia móvel dando sinais de amadurecimento, algumas empresas que não 
são do ramo de eletroeletrônicos têm desistido do negócio. A gaúcha Renner, de vestuário, e a 
Leroy Merlin, de materiais de construção, são exemplos de varejistas que aderiram ao negócio, 
mas pararam de vender celulares. 
 
Margens em declínio, discrepância com a atividade principal e dificuldades no gerenciamento dos 
estoques são alguns dos motivos apontados por empresas do setor para abandonar ou pelo 
menos repensar a atividade. 
 
A Lojas Renner encerrou no mês passado as vendas de telefones móveis que eram feitas em suas 
unidades no Sul e no Mato Grosso do Sul. Por meio de uma nota, a varejista diz que abriu mão 
desse item para concentrar esforços em seu foco: roupas, calçados e cosméticos. 
Reservadamente, um executivo da companhia diz que as margens de lucro não estavam sendo 
compensadoras. 
 
A Blockbuster fez duas tentativas - em 1998 e 2005 - e não levou a experiência adiante, embora 
esteja oferecendo alguns eletroeletrônicos em suas videolocadoras. 
 

 
 
A incursão da Leroy Merlin na telefonia móvel terminou em pleno dezembro, mês que, por conta 
do Natal, costuma ser o mais forte em vendas para as operadoras. A empresa diz que nunca 
conseguiu equacionar a logística e a exposição dos produtos nas lojas - em meio a banheiras, 
pisos e lustres, a compra de um telefone móvel era um ato de impulso. 
 
A Leroy Merlin não revela quantos celulares chegou a vender. Por meio da assessoria de 
imprensa, diz que nunca chegou a ser uma atividade muito lucrativa e que será totalmente 
encerrada quando os últimos aparelhos em estoque forem desovados. "O maior problema era a 
falta de agilidade. Às vezes as operadoras lançavam uma promoção e não conseguíamos ter os 



aparelhos no prazo anunciado por elas. As pessoas procuravam e a loja não estava pronta", diz o 
gerente de uma das lojas da rede. 
 
O varejo não-especializado em telefonia e informática representa hoje mais de 80% das vendas 
de celulares, segundo a consultoria AC Nielsen. Boa parte desse volume está concentrada nas 
redes de eletroeletrônicos - como a Casas Bahia que, sozinha, comercializou 4,1 milhões de 
aparelhos no ano passado, quando foram habilitados 20,6 milhões de linhas no país. 
 
Mesmo sem tradição no segmento de eletrônicos, redes como a C&A e a Pernambucanas também 
tornaram-se canais importantes de distribuição. Em comum, têm a facilidade na concessão de 
crédito e estão presentes em grandes centros de compras. 
 
Nem sempre foi assim. Até 2003, as vendas estavam mais concentradas nas lojas especializadas - 
próprias ou autorizadas das operadoras. Os poucos varejistas que ofereciam o produto tinham 
contrato de exclusividade com alguma tele. O aumento da competição no setor, com a chegada 
das operadoras que atuam no padrão tecnológico GSM, alterou radicalmente esse quadro. 
 
Grandes varejistas foram atraídos pelas generosas comissões pagas pelas operadoras às lojas - 
em torno de 30% do valor do produto. As teles, por sua vez, lançaram-se numa disputa frenética 
para aumentar a base de clientes. Para isso, disseminaram os pré-pagos e baratearam o produto. 
O celular, que estava nas mãos de 20% dos brasileiros no fim de 2002, agora chega a quase 50% 
da população. 
 
"O interesse do varejo veio da competição entre as operadoras no mercado de pré-pago, mas isso 
agora está mudando porque o foco deixou de ser o aumento da base de clientes e passou a ser a 
rentabilização do negócio", afirma Luís Minoru, diretor-geral da empresa de pesquisas em 
tecnologia Yankee Group. 
 
Como escala e ampla oferta de crédito são as almas desse negócio, redes que não são tradicionais 
vendedoras de eletroeletrônicos estão sentindo os efeitos da nova estratégia. "Quem não vende 
uma grande quantidade de aparelhos não consegue boas margens", diz Eduardo Tude, diretor do 
site Teleco, especializado em telecomunicações. Segundo ele, as operadoras estão mais seletivas 
e têm reservado as melhores comissões para os grandes distribuidores. 
 
Além da mudança no foco da concorrência, alguns episódios de fraudes levaram as empresas de 
telefonia a ser mais cautelosas no relacionamento com o comércio e a melhorar o controle de 
estoques. 
 
Nos últimos anos, as operadoras detectaram casos em que enviavam às lojas aparelhos 
habilitados para planos pós-pagos. Em vez disso, alguns varejistas trocavam o chip dos terminais 
GSM e vendiam os celulares como pré-pagos, normalmente mais caros, e embolsavam a diferença 
no preço. 
 
Segundo Lucas Carreras, gerente de marketing da AC Nielsen, os terminais pré-pagos são, em 
média, 47% mais caros do que os pós-pagos. Isso porque as operadoras aplicam subsídios 
maiores nos modelos de conta, o que reduz seus preços. 
 
Com a desaceleração no crescimento da base de celulares e o foco maior nas trocas de aparelhos 
e em ações cujo objetivo é impedir a fuga dos clientes para a concorrência, operadoras e analistas 
do setor dizem que as lojas especializadas voltarão a ganhar importância. 
 
Mesmo assim, o negócio ainda atrai interessados. Apesar da experiência malsucedida da Leroy 
Merlin, a C&C, também especializada em materiais de construção, costura uma parceria com a 
TIM. "Ninguém vai até lá para comprar um celular. Mas às vezes o cliente já está na loja, 



aproveita e leva, assim como pode comprar uma revista", afirma o diretor de marketing da C&C, 
Mauro Florio. 

 
 
Leia Mais 
 
Venda direta encurta o caminho de fabricantes 
De São Paulo   
 
Os fabricantes de telefones celulares criaram um atalho para encurtar a distância entre a linha de 
produção e o consumidor final. Aos poucos, começam a testar um modelo de venda direta, 
especialmente para aparelhos mais caros. 
 
A maioria esmagadora das vendas continua sendo feita por intermédio das operadoras. No 
entanto, o crescente mercado de reposição de terminais abre novas possibilidades de negócios. 
 
Não que fabricantes e teles estejam em pé de guerra. Nem há no horizonte a perspectiva de que 
o formato atual acabará. As vendas diretas têm sido usadas, em geral, para evitar o acúmulo de 
impostos sobre os aparelhos e complementar o portfólio das operadoras. 
 
Porém, há iniciativas que vão além disso. Nokia e Motorola, os dois maiores fabricantes mundiais 
de celulares, têm lojas virtuais em suas páginas na internet no Brasil. A coreana Samsung fará o 
mesmo dentro de dois meses. 
 
O diretor de vendas da Nokia, Gustavo Jaramillo, afirma que a empresa comercializa no site um 
volume significativo de aparelhos de altíssima gama, com preços superiores a R$ 1 mil. Ele não 
revela números, mas diz que, nesse segmento, as vendas diretas são quase tão relevantes quanto 
as feitas via operadora. 
 
A companhia finlandesa adotou há dois anos uma estratégia de vendas independente das 
operadoras, para distribuir produtos não oferecidos pelas teles. Ponto Frio, Pernambucanas, 
Colombo, Insinuante são algumas das redes que fazem parte dessa estrutura. 
 
A Nokia estuda abrir no Brasil uma loja para atendimento pós-venda, a exemplo do que tem no 
Chile. Segundo Jaramillo, não está descartado tornar o modelo um canal de comercialização, 
embora não haja planos por enquanto. 
 
"As vendas diretas ainda representam menos de 10% do total na Samsung, mas estão 
crescendo", afirma o diretor de telecomunicações, Osvaldo Mello Neto. "A dificuldade é saber com 
que velocidade isso vai acontecer." 
 
Para as operadoras, isso não é exatamente ruim. Elas têm prejuízo com as vendas de terminais, 
mas até agora não puderam abrir mão delas porque precisavam atrair clientes. 
 
"Somos espremidos pelos dois lados, operadora e varejo, nas negociações", afirma a diretora de 
marketing da BenQ, Regina Macedo. "Torcemos para que haja mais venda direta. Cada um com o 
foco no seu negócio." A empresa, que em 2005 adquiriu a divisão de celulares da Siemens, já 
testa algumas iniciativas nesse sentido. 

 
 
Leia Mais 
 
Operadoras revitalizam rede de lojas próprias 
De São Paulo  
 



Decoração modernosa, música, perfume cítrico no ambiente e telas de plasma nas quais, a um 
toque, é possível saber tudo sobre aparelhos e serviços de celular. 
 
Tem essa cara a loja que a Vivo irá reinaugurar amanhã no Shopping Morumbi, zona sul de São 
Paulo. A unidade funcionará como um piloto para o modelo que a operadora estuda implantar em 
sua rede de distribuição. 
 
O diretor regional da Vivo em São Paulo, Carlos Cipriano, afirma que o mercado chegou a uma 
etapa em que o foco no atendimento especializado e na prestação de serviços começa a se tornar 
mais importante do que o crescimento da base. "Queremos que o cliente possa testar a tecnologia 
na loja, tocar os aparelhos e ter uma percepção completa da marca", diz. 
 
A operadora está desenvolvendo um projeto na mesma linha para as revendas não-exclusivas, 
acrescenta o diretor de imagem da Vivo, Hugo Janeba. A Vivo tem 305 lojas próprias e está 
presente em mais 7,9 mil pontos de vendas. 
 
A vasta rede de distribuição montada no varejo desde 2003, especialmente em lojas populares, 
auxiliou as operadoras na tarefa de conquistar um grande número de clientes. O país tem hoje 
88,1 milhões de telefones móveis, segundo a Anatel. 
 
Porém, as teles estão duplamente insatisfeitas. Antes de mais nada, vender celular dá prejuízo a 
elas, por conta dos subsídios que concedem. Além disso, as empresas perceberam que o modelo 
atual não funciona agora que o foco principal é reter os clientes e convencê-los a trocar seu 
aparelho por terminais mais sofisticados. 
 
O diretor-geral do Yankee Group, Luís Minoru, afirma que os primeiros sinais de mudança 
surgiram no ano passado. "As empresas perceberam que o assinante só queria trocar de 
aparelho, mas era estimulado a aproveitar a promoção de outra operadora", diz. 
 
Para melhorar o atendimento no varejo, a Claro planeja treinar os vendedores e prepara uma 
campanha direcionada aos lojistas. A operadora tem 105 canais próprios e distribui seus produtos 
em outros 3 mil, exclusivos ou não. 
 
A estratégia da Claro - também adotada por suas rivais - é preparar os vendedores para que eles 
possam ensinar os clientes a usar as diversas funções dos aparelhos. As teles têm interesse em 
disseminar o uso de serviços de dados como fotos, mensagens e internet. 
 
Na outra frente, a Claro também está investindo em lojas próprias e autorizadas exclusivas. "Mas 
estamos nos concentrando em pontos que façam sentido nesse novo perfil de mercado", afirma o 
diretor de marketing, Roberto Guenzburger. 
 
As empresas têm de atacar nos dois flancos porque o público que os freqüenta é diferente. 
Segundo pesquisa encomendada pela Vivo à Sense Envirosell, na qual foram ouvidas 561 
pessoas, a maioria dos clientes das revendas de celulares é homem, tem trinta e poucos anos e 
pertence às classes A e B. No varejo, 51% dos consumidores são mulheres e, em geral, mais 
pobres. 
 
Outra das constatações da sondagem, usada para orientar a reformulação da revenda no 
Morumbi, é de que as pessoas têm a sensação de que permanecem mais tempo na revenda do 
que de fato ocorre. Para contornar o problema, a Vivo encontrou uma solução original: instalou 
bancos na loja e, agora, os clientes poderão esperar sentados. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B3. 
 


