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Em 2005, a Claro perdeu para a TIM a segunda posição
no mercado de operadoras de telefonia móvel. Há três
meses consecutivos, porém, a empresa é a que mais
conquista novos usuários de celulares. Segundo dados da
Anatel, em maio, a marca chegou a 22,24% de market
share, diminuindo a diferença para a TIM, que tem
23,59%. Na liderança, mantém-se a Vivo com 32,99%.
Uma das estratégias da Claro para fortalecer a marca é
investir no rock, como explica nesta entrevista o diretor
regional da companhia no Rio de Janeiro e no Espírito
Santo, José Carlos Cinelli. A seguir, os principais trechos
da entrevista, na qual também aborda a possível compra
da Telemig pela empresa e o futuro da telefonia móvel.

A tendência natural, por uma
questão de escala, é que a Telemig
seja incorporada por um grande
grupo. A Claro é um grande grupo
José Carlos Cinelli, diretor regional da Claro

Por que usar o rock como
ferramenta de marketing?
A Claro, como uma marca jo-
vem, adotou a música como
forma de levar sua filosofia ao
mercado. O rock, em parti-
cular, atinge jovens de todas as
idades, dos 15 aos 80 anos.
Investimos em eventos iné-
ditos como o show dos Rolling
Stones e os do U2. Vamos
fazer este ano a segunda edi-
ção do evento Claro Q E Rock,
festival que ajuda bandas a sair
do anonimato. Em 13 de julho,
Dia Mundial do Rock, volta ao
ar o Claro Q é Rock no canal
Multishow. Serão 14 progra-
mas sob o comando mais uma
vez de Frejat (músko).

O que o publico jovem
representa para a Claro?
Os jovens têm a tecnologia no
sangue. São heavy users de
msn, videostreaning e ring-
tone. Hoje, são talvez 20% de
nossa base de clientes.

Há a expectativa de chegar
ao primeiro lugar entre as
telecoms?
Segundo dados da Anatel, a
Claro foi a empresa com maior
acréscimo de novos clientes
em abril (43%) e maio (33%).

Estamos nos aproximando do
segundo lugar. Queremos ser
a número um. Não sei dizer
quando, mas vai acontecer.

Incorporar companhias, como
a Telemig, faz parte da
estratégia de crescimento?
Essa é uma questão dos acio-
nistas, mas a tendência na-
tural, por uma questão de es-
cala, é que a Telemig seja
incorporada por um grande
grupo. A Claro é um grande
grupo. Não necessariamente o
que irá incorporá-la.

Qual o futuro da indústria de
telefonia móvel no pais?
A indústria vai crescer a taxas
anuais de 10% a 15% pelos
próximos três anos, um bom
número em comparação com o
da economia (espera-se que o
PIB cresça 3,7% este ano). De-
pois, o mercado deve se es-
tabilizar. Isso vai provocar a
racionalização da indústria, um
equilíbrio entre crescimento e
rentabilidade. Ocorrerá a seg-
mentação da oferta, a indústria
não vai mais buscar o cliente a
qualquer preço. Vai buscar o
cliente de alto valor de forma
agressiva e o de menor valor,
com menos agressividade.
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Fonte: Jornal Brasil, Rio de Janeiro, 25 junho 2006, Economia, p. A29.




