
Foco no pós-pago não evita perdas  
Talita Moreira 
 
Meses atrás, as operadoras de celular adotaram o discurso unânime de que a guerra para 
atrair clientes a qualquer preço não estava valendo a pena. E prometeram, dali em diante, 
concentrar esforços na conquista e retenção dos assinantes mais valiosos, geralmente adeptos 
dos planos pós-pagos.  
 
Os balanços do primeiro trimestre mostram, entretanto, que a competição não diminuiu, 
apenas mudou de foco. Os gastos para evitar a fuga de assinantes para a concorrência 
subiram. Em algumas teles, o preço médio dos aparelhos vendidos cresceu, sinal da busca por 
clientes mais sofisticados (na TIM, por exemplo, houve alta de 15%). E, apesar desse 
empenho, a receita média gerada pelos usuários continuou em queda.  
 
Há várias razões para isso. Uma delas é que as celulares reduziram os preços dos minutos nos 
planos pós-pagos oferecidos por elas.  
 
"Tivemos de ajustar nossos pacotes", disse na quinta-feira o presidente da Vivo, Roberto Lima. 
O executivo criticou a agressividade da concorrência num período do ano sazonalmente mais 
fraco.  
 
As operadoras também deslocaram os subsídios dos aparelhos pré para os pós-pagos. A Claro, 
da mexicana América Móvil, está vendendo celulares a R$ 1 em planos de contas e deve 
manter a promoção até o Dia das Mães. O presidente da operadora, Luís Cosio, afirmou que a 
meta é alcançar a rentabilidade, mas ponderou que não há um prazo definido para isso.  
 
Outro motivo para os resultados negativos no setor é que, apesar do arrefecimento da disputa 
no segmento pré-pago, a grande massa de expansão da base de usuários continua vindo 
dessa modalidade, que normalmente gera receita menor e leva mais tempo para proporcionar 
retorno às companhias.  
 
"No começo do ano, falou-se em aumento das margens do setor, com essa estratégia de dar 
mais foco à rentabilidade. Essa recuperação começa a não se confirmar por causa da 
competição absurda que está havendo no pós-pago", diz Felipe Cunha, analista da corretora 
Brascan.  
 
Para ele, a Claro é o competidor mais agressivo neste momento. "O projeto da América Móvil é 
a América Latina no longo prazo e não a rentabilidade no Brasil no curto prazo", observou.  
 
Nos dois últimos dias úteis da semana passada, as ações preferenciais da Vivo foram as que 
tiveram maior queda no Ibovespa. Na sexta, os papéis caíram 7,03% e fecharam a R$ 7,53. 
No mesmo dia, a segunda maior desvalorização ficou por conta das preferenciais da TIM, que 
havia divulgado suas demonstrações financeiras. As ações caíram 6,03%, para R$ 7,89.  
 
A TIM teve prejuízo líquido de R$ 151,7 milhões no primeiro trimestre. Apesar de a perda ter 
diminuído 34,5% sobre o mesmo período de 2005, o mercado reagiu mal à queda da receita 
média por usuário divulgada pela operadora. Esse número caiu para R$ 30 mensais, frente a 
R$ 36 um ano atrás. Na Vivo, o indicador baixou de R$ 28,8 para R$ 25,4 e caiu tanto no pré 
como no pós-pago. A TIM não faz essa abertura por tipo de plano.  
 
A queda da receita média por usuário não é exatamente uma novidade: tem ocorrido há 
diversos trimestres. Porém, o que surpreendeu analistas é o fato de que ela continua 
acontecendo nessa intensidade, apesar dos esforços das teles para crescer no pós-pago. 
Acontece que, como existe um número limitado de clientes com alto valor (e no Brasil isso é 
ainda mais acentuado), uma operadora está "roubando" cliente da outra.  
 
Líder do setor, a Vivo continuou perdendo participação no mercado para as concorrentes e 
fechou o trimestre sem crescimento na receita, que foi de R$ 2,6 bilhões. A operadora teve 
prejuízo de R$ 179,3 milhões.  



 
A Oi, do grupo Telemar, elevou suas vendas em 32,5%, para R$ 750,7 milhões. No entanto, 
teve prejuízo maior (de R$ 28,1 milhões) depois de ter feito uma baixa contábil de aparelhos 
celulares obsoletos, sem perspectiva de colocação no mercado, afirmou o diretor de relações 
com investidores, José Luiz Salazar.  
 
"A concorrência continua forte, ao contrário do que se dizia. Parece que este ainda não será 
um ano bom. O custo de retenção de assinantes é alto", disse Alex Pardellas, analista do ABN 
Amro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 maio 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


