
Troca de celular supera entrada de novos usuários 
Thaís Costa 
 
Cerca de 27 milhões de clientes antigos das teles buscarão modelos mais 
sofisticados. Pela primeira vez na história da telefonia celular brasileira, a 
combinação do grau de maturidade alcançado pelo mercado brasileiro com a 
sofisticação progressiva que se vê nos aparelhos celulares levará o mercado de 
trocas a superar grandemente o de novos clientes. Estão sendo estimadas 40 
milhões em vendas de telefones este ano, 27 milhões dos quais para substituição 
de aparelhos e 13 milhões para novos usuários, estimou o consultor Gilson 
Rondinelli Filho. Outros 4,8 milhões de clientes ingressarão na base com telefones 
herdados de parentes ou amigos, elevando para 17,8 milhões o total de novos 
usuários, um número inferior ao dos últimos anos.  
 
Dos 40 milhões comercializados, 5 milhões serão telefones importados e 35 milhões 
produzidos internamente pelas subsidiárias das gigantes do setor, entre as quais 
Nokia, Motorola, LG, Samsung e BenQ, conforme estimativas da própria indústria.  
 
O fenômeno de trocas é conseqüência de dois movimentos simultâneos e 
convergentes. O primeiro tem abrangência internacional e está relacionado aos 
fantásticos ganhos de escala obtidos nas linhas industriais dos fabricantes 
europeus, americanos e asiáticos. O segundo é tipicamente brasileiro, tem a ver 
com o grau de maturidade de nosso mercado, cuja penetração por sua vez está 
atrelada ao nível de desenvolvimento econômico e à distribuição de renda.  
 
Como é sabido, mesmo a tecnologia de ponta obtém barateamento significativo 
com a reprodução em larga escala. A disseminação do telefone celular tem sido 
mais veloz do que qualquer estimativa poderia prever. Enquanto mais e mais 
pessoas aderem à conveniência de portar um telefone, as gigantes multinacionais 
desenvolvem aparelhos cada vez menores e mais baratos contendo facilidades e 
conveniências como visor colorido, câmeras e filmadoras de boa resolução, além de 
acesso à internet.  
 
Caminha para ser insignificante também aqui o valor da diferença entre um 
aparelho básico, branco e preto, e um colorido com algum "valor agregado", 
afirmou o presidente da subsidiária brasileira de uma das grandes fabricantes do 
mundo, Enrique Usscher, da Motorola. "A diferença de preço entre um display de 
telefone branco e preto e um colorido atualmente é só de 10% e ela tende a 
desaparecer por completo até o fim deste ano."  
 
Diante de preços iguais, é esperado que o usuário prefira o colorido, e que essa 
tendência empurre o fabricante para descontinuar as linhas de branco e preto, pelo 
esvaziamento inexorável da demanda. Isso já ocorreu com a TV a cores.  
 
O avanço tecnológico e de design dos aparelhos celulares é resultado do desejo do 
consumidor ou se trata de uma imposição da indústria, ávida por girar o caixa? A 
resposta não é simples porque a cadeia produtiva não é composta só de duas 
pontas, o fabricante e o consumidor, mas envolve um terceiro elemento de grande 
poder que são as operadoras, e é por isso que elas arcam com parte dos custos 
desses aparelhos.  
 
São os telefones que constróem a ponte para a operadora aumentar a receita 
gerada pelo usuário, à medida que ampliam as possibilidades de serviços. Hoje, a 
antigamente sonhada comunicação por voz tornou-se mera porta de entrada para o 
usuário trafegar mensagens de texto e de imagem, acessar a internet, fazer 
compras, efetuar pagamentos, pagear crianças e idosos, dar segurança a veículos e 



executivos, controlar equipamentos eletrônicos à distância e um tanto mais de 
utilidades que surgem a cada dia.  
 
A maturidade  
 
O fenômeno que se observa hoje no Brasil, e que por si estimula a saída dos 
aparelhos sofisticados, é o da maturidade do mercado de telefonia móvel. Já foi 
experimentado na maior parte dos países do Hemisfério Norte e se caracteriza por 
ser aquele estágio em que as operadoras conquistam cada vez menos clientes 
novos mas têm cada vez mais clientes antigos portando aparelhos defasados. É o 
momento certo para fidelizar o cliente, impedindo que ele seja atraído pela oferta 
da concorrente, sempre atenta à base alheia. Dentre os 40 milhões de aparelhos a 
serem vendidos este ano no País, dois terços serão destinados a substituição e um 
terço a novos usuários. Troca-se o telefone maior e mais simples por um mais 
moderno, e se entenda por mais moderno um miniaturizado, mais elegante nas 
formas, mais confortável no uso, e que oferece cada vez mais funções. Até o mais 
conservador dos usuários é sensível a uma boa oferta de um aparelho telefônico 
novo, dizem os especialistas em marketing das operadoras e da rede de varejo. "O 
celular se transformou num acessório pessoal imprescindível, que revela 
identidade", diz Rondinelli, comparando o aparelho de hoje com a caneta e o 
relógio de nossos avós. O diretor de inovação em aparelhos da Vivo, Hilton Mendes, 
lembra que nos dois últimos anos, o porcentual de trocas ocupava 20% dos 
telefones vendidos pela operadora, e desde o fim de 2005 esse volume cresceu 
para 50%, com tendência a aumentar para 70%. Ele ressalta também o 
barateamento que se observa em recursos acoplados aos aparelhos. "Os telefones 
com câmera custavam US$ 600 há um ano e US$ 100 hoje, por isso o portfólio 
teve o estímulo para se sofisticar", afirmou.  
 
Fenômeno recente na vida do brasileiro, a telefonia celular floresceu e se 
disseminou nos últimos anos, com ofertas muito atrativas por parte das operadoras 
mas que conduziram a uma situação econômica de exposição de risco.  
 
Em função disso, as operadoras enxergaram o limite de seu crescimento. As taxas 
de penetração variam bastante dentro do território nacional, mas a grande maioria 
dos centros importantes exibe mais de 50%. Estamos longe dos níveis de países 
nórdicos e asiáticos, como a Finlândia ou o Japão, com mais de 100%, mas 
estamos à frente da Índia (6%), China (28%) ou México (41%), segundo dados da 
Merrill Lynch.  
 
O poder do parcelamento  
 
A forma de pagamento parcelado usual no País facilita de forma decisiva a opção de 
trocar o celular. Em dez vezes, a diferença de preço entre o mais sofisticado e o 
modelo básico torna-se acessível até às camadas de menor poder aquisitivo. "Quem 
vai querer economizar R$ 10 por mês e ficar com um aparelho antiquado, branco e 
preto?", pergunta Rondinelli.  
 
Os modelos mais simples estão sumindo das ofertas das operadoras, dando lugar a 
aparelhos coloridos e com funcionalidades novas. Segundo fontes do mercado, uma 
pesquisa feita pelas Lojas Pernambucanas mostrou que o tíquete médio do celular 
subiu de R$ 200 para R$ 400 este ano.  
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Vivo segmenta cliente por atitude 
Thaís Costa 
 
As lojas da Vivo vão segmentar seu portfólio de 70 aparelhos em quatro grupos, 
correspondendo a quatro tipos humanos, obtidos pela pesquisa encomendada à 
consultoria TRM. Os tipos são chamados "atitudinais" e se referem ao 
"descomplicado", "multifuncional", "fashion" e "high tech".  
 
Segundo a diretora de inteligência de mercado da Vivo, Leda Kayano, o cliente 
"descomplicado" é o que pretende apenas falar ao telefone, é sensível a preço e 
não se importa com marcas, quer um aparelho de boa qualidade, durável e fácil de 
usar.  
 
O "multifuncional" faz questão de aproveitar todas as funcionalidades, como 
agenda, emails, vídeo, foto e tudo o mais que o aparelho oferecer para facilitar seu 
trabalho.  
 
O "fashion" é aquele que busca personalização, quer que o seu celular se 
identifique com ele, unindo as funções do anterior ao aspecto de estética.  
 
Por fim, o "hight tech" é aquele que faz questão de ter o aparelho mais sofisticado, 
com bluetooth, câmera com alta resolução, e tudo o que a tecnologia oferecer. Em 
geral não se importa com preços.  
 
A pesquisa da Vivo chegou a uma conclusão interessante: a segmentação atitudinal 
nada tem a ver com o poder aquisitivo do cliente. "Fizemos um cruzamento dos 
modelos escolhidos com o perfil sociodemográfico e percebemos que o poder de 
compra e a opção de aparelho são dados que o consumidor não cruza".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2006, Ti & Telecom, p. C1. 


