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A Oi, operadora de telefonia móvel da Telemar, resolveu parar de distribuir aparelhos pré-
pagos ao varejo e de subsidiar essa modalidade de celulares.  
 
A empresa não deixará de oferecer planos pré-pagos. Mas, a partir de agora, o abastecimento 
das lojas será feito diretamente pelos fabricantes de terminais. Os telefones entregues ao 
varejo terão dentro deles o "SIM Card", chip que permite acesso aos serviços da Oi.  
 
A operadora pretende incentivar a venda dos chips isoladamente, sem que o cliente tenha de 
adquirir um aparelho também.  
 
A estratégia marca uma alteração radical e muito importante na forma de comercialização de 
celulares no mercado brasileiro, que cresceu nos últimos anos apoiado em pesados subsídios 
concedidos pelas teles à venda de aparelhos pré-pagos. A atividade acarreta prejuízos às 
operadoras.  
 
"Estamos procurando aumentar a rentabilidade do negócio. Vender aparelho só dá custo", 
afirma o diretor de varejo do grupo Telemar, João Silveira. A Oi teve prejuízo de R$ 28,1 
milhões no primeiro trimestre deste ano.  
 
Segundo o executivo, boa parte das vendas do Dia das Mães já foi feita dessa forma e até o 
Dia dos Pais - outra data importante para o setor - a transição deverá estar concluída. Nas 
lojas próprias ou nos agentes exclusivos da Oi, o abastecimento de celulares pré-pagos 
continuará sendo feito pela operadora, mas sem descontos.  
 
Em vez de preços menores no terminal, a Oi quer seduzir os usuários de pré-pago com 
promoções, como a que permite falar de graça aos domingos até os Jogos Panamericanos de 
2007. "Os novos assinantes geram cada vez menos receita que justifique subsidiar os 
telefones", destaca Silveira. "E não é o aparelho que vai assegurar a fidelidade dos clientes."  
 
Rentabilidade é, de fato, a palavra-chave por trás dessas mudanças. Justamente por isso, elas 
não são exclusividade da Oi - uma vez que todas as empresas têm apresentado resultados 
ruins.  
 
Em menor escala, outras operadoras também estão reduzindo sua agressividade no mercado 
de pré-pago, ao mesmo tempo em que concentram esforços na conquista e retenção de 
assinantes nos planos pós-pagos.  
 
O presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, diz que a empresa está dando mais 
ênfase à venda do chip, e não dos terminais. "Nosso foco é o tráfego de voz e dados e não a 
venda de aparelhos", diz. No entanto, ele não acredita que, por enquanto, as operadoras 
possam prescindir totalmente dessa atividade.  
 
Ao investir na comercialização do chip - que pode ser usado em qualquer telefone GSM -, a 
empresa elimina os subsídios. No primeiro trimestre deste ano, a TIM comercializou 1,1 milhão 
de terminais, 7% menos do que no mesmo período de 2005. A venda de chips desvinculados 
de aparelhos representa 20% do total na operadora, segundo o executivo.  
 
Colocar em campos separados a oferta de aparelhos e de pacotes de serviços é uma equação 
mais simples para as empresas que utilizam o padrão GSM (todas no Brasil, menos a Vivo). 
Nessa tecnologia, a "inteligência" dos celulares, que permite o acesso aos aplicativos de uma 
determinada operadora, é o "SIM Card". Esse chip é removível e pode ser utilizado em 
qualquer aparelho GSM. Basta fazer o desbloqueio do aparelho. Com isso, as teles podem 
aproveitar o enorme parque de aparelhos existente no país e evitar os subsídios. Para os 
assinantes, essa estratégia evita o gasto na compra de um novo terminal.  
 



"O usuário já percebeu que uma coisa é o aparelho e outra é o chip. Para nós, quanto mais 
nossos concorrentes fizerem promoções, melhor. Vai haver mais terminais no mercado e nós 
poderemos continuar investindo apenas no chip", diz Silveira.  
 
A tecnologia CDMA, adotada pela Vivo, não possibilita essa desvinculação. Mesmo assim, 
nitidamente a operadora tem reduzido os subsídios no segmento de pré-pago e concentrado 
esforços em evitar que seus melhores assinantes no segmento pré-pago migrem para a 
concorrência. A empresa não quis dar entrevistas.  
 
Reduzir a agressividade na concessão de subsídios é também a aposta da Telemig Celular. 
Porém, isso deverá acontecer de maneira gradual. Até o fim do ano, a operadora mineira 
pretende eliminar os benefícios concedidos aos celulares pré-pagos. Depois disso, a empresa 
deixará de fazer o abastecimento do varejo. "A gente quer ir mais devagar", diz o vice-
presidente de operações, Sérgio Pelegrino.  
 
Na contramão, a Claro diz que vai manter o modelo de distribuição de pré-pagos subsidiados 
ao varejo e que, inclusive, está trabalhando para aprimorá-lo. Segundo o diretor de marketing, 
Roberto Guenzburger, a empresa estuda implantar um sistema para acompanhar em tempo 
real os estoques nas lojas, para que possa fazer promoções pontuais. "Vamos continuar 
porque temos conseguido o retorno esperado", afirma. Para ele, o maior problema não são os 
subsídios, mas a carga tributária incidente sobre os celulares.  
 
Controlada pela mexicana América Móvil, a Claro tem sido a empresa mais agressiva no 
mercado brasileiro tanto no segmento pré como no pós-pago (no qual vendeu celulares a R$ 1 
nas últimas semanas). A ofensiva tem seu preço, estampado nos prejuízos obtidos pela 
empresa. No entanto, a estratégia da operadora tem em vista um horizonte de longo prazo: 
conquistar um grande número de clientes agora para depois tornar o investimento rentável. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2006, Empresas / Telecomunicações, p. 
B3. 


