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Mercado de telefonia móvel pode ter outra empresa líder em 2007, prevêem especialistas. 
 
A TIM tem potencial para assumir em 2007 a liderança no mercado de telefonia móvel, deixando a 
atual líder Vivo em segundo lugar. Esta é a previsão dos principais analistas do setor, tendo como 
base o relatório de fevereiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O documento 
traz os últimos dados de participação de mercado das empresas e mostra o avanço da TIM e da Oi 
, enquanto a Claro e Vivo perdem clientes pelo terceiro mês consecutivo.  
 
Eduardo Tude, do Portal Teleco explica, porém, que a TIM assumirá a liderança apenas se não 
houver contrapartida estratégica por parte das concorrentes de mercado — ou seja, se a TIM 
continuar priorizando a conquista de novos clientes, enquanto a Vivo permanecer mais 
preocupada em aumentar a rentabilidade do que a base de assinantes. 
 
Em relação aos investimentos globais no setor, 2006 deve receber volume igual ou menor que 
2005 — que segundo a consultoria Accenture foi de cerca de R$ 7,8 bilhões. Isso porque, de 
acordo com o consultor Ricardo Distler, as empresas estão tomando fôlego para em 2007 
voltarem a investir pesadamente, só que dessa vez, em bandas 3G. “A Anatel sinalizou que 
deverá lançar o leilão até o começo do ano que vem. Sendo assim, algumas operadoras, por 
enquanto, buscam rentabilizar as suas bases, para em 2007 retormarem seus aportes”. 
 
Para o consultor Daniel Domeneghetti, da E-consulting , este ano os investimentos devem ampliar 
duas ações em propaganda, marketing e comunicação por causa da Copa do Mundo. 
 
Estratégia 
 
A TIM deve manter sua estratégia de investimentos. “Aplicaremos em 2006 cerca de R$ 2 bilhões, 
com foco na expansão da cobertura dos serviços em novos municípios e na constante melhoria da 
qualidade do sinal nas áreas em que já atuamos”, assegura José Luiz Liberato, diretor regional da 
TIM em São Paulo. A companhia atende 2,3 mil municípios. 
 
Já a Vivo, parece não temer o avanço da concorrente. “Temos nove milhões de clientes a mais do 
que eles e um churn (taxa de cancelamento de assinatura) menor”, analisa Roberto Lima, 
presidente da Vivo. De fato, a perda da Vivo é bastante pequena: 0,2 ou 0,3 pontos percentuais a 
cada mês.  
 
Em terceiro lugar, com uma fatia de 21,51% de penetração de mercado em fevereiro, a Claro 
perde mercado pelo terceiro mês consecutivo. Segundo Ricardo Distler, da Accenture, a perda de 
clientes da empresa deve-se a problemas operacionais [relativos ao envio de faturas] enfrentados 
no fim do ano passado e pelas recentes mudanças societárias. A Claro, no entanto, destaca que 
segundo balanço do quarto trimestre de 2005 divulgado pela América Móvil, sua base aumentou 
em cinco milhões de clientes ao longo do ano. Além disso, a operadora diz ter registrado uma 
redução do churn de 3,1% em 2004 para 2,7% em 2005. 
 
 



 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 mar. 2006, Telecom & TI, p. B1. 
 
 
 


