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FACTOS QUE DESCONHECE
A mcel é a única rede móvel que oferece acesso grátis à internet.
A mcel tem cerca de 7100 visitas semanais na sua página de Facebook.
A mcel tornou-se a primeira operadora móvel a favorecer a bancarização
da população, com o mkesh.

A operadora móvel que nasceu há quase duas décadas, patrocinou eventos, apoiou acções
de responsabilidade social e procurou oferecer soluções únicas, mais benefícios e qualidade
nos seus serviços, fazendo sorrir cada vez mais moçambicanos. A “m” de Moçambique e
“cel” de celular é e continuará a ser o sorriso que nos liga.

A mcel foi a primeira operadora móvel a lançar o 3G no País
e também a ter disponível o serviço Blackberry.
A mcel é o maior patrocinador desportivo em Moçambique.

VALORES DA MARCA

VANTAGENS COMPETITIVAS

Moçambicanidade, inovação, expansão, conectividade e felicidade são os principais
valores da mcel. “Estamos juntos” é não
só uma das expressões mais populares em
Moçambique, mas também a base de todo
o posicionamento da mcel. Ao permitir ligar
para os que mais gostamos, a mcel liga os
moçambicanos.

Ao longo deste ano, a mcel continuou a desenvolver o programa de responsabilidade
social corporativa, que aposta no desenvolvimento social e económico, na melhoria da
qualidade de vida das pessoas e na consolidação das práticas socialmente responsáveis. Uma das principais vantagens competitivas da mcel é o seu envolvimento com a
população, agindo em áreas como educação, desporto, cultura e saúde.

MERCADO
Com uma cobertura de 85% em todos os
distritos e com tecnologia 3G em todas as
capitais provinciais e alguns distritos, a mcel
continua a apostar nos preços baixos e no
fácil acesso aos equipamentos de voz e dados, tornando as telecomunicações móveis
mais acessíveis a todos os moçambicanos.
Sendo que, apenas 1/3 da população tem
acesso a serviços de telecomunicações
móveis, ainda existe muito caminho a desbravar. Importa realçar que a mcel privilegia
no seu negócio, o uso das suas plataformas
tecnológicas para o melhoramento dos vários sectores da sociedade, fazendo das tecnologias móveis uma alavanca para melhorar
as comunicações e o fluxo de informações
essenciais para o aumento da produtividade
e e ciência das empresas.

Na educação, por ocasião do Dia Internacional
da Criança, a mcel proporcionou momentos
ímpares às crianças desfavorecidas, no
Centro de Acolhimento Arco Íris, localizado
em Boane, Província de Maputo, através
da oferta de diversos brindes e de uma
refeição. Ainda nesta área, financiou a
reabilitação da Escola Primária Completa
Agostinho Neto, em Sofala, garantindo uma
melhor qualidade de ensino e bem-estar aos
alunos. Participou igualmente no projecto
“Reconstruir Moçambique”, que consistiu na
reconstrução de um centro infantil, situado
no bairro de Inhagóia, na cidade de Maputo.

COMUNICAÇÃO
Há cerca de 3 anos, a comunicação da mcel
assumiu uma nova estratégia, passando a
assentar-se sobre três pilares: conectividade, moçambicanidade e felicidade. A felicidade foi o primeiro valor da marca a ser explorado nas campanhas publicitárias: a mcel
tornou-se o sorriso que liga e que conquista
os moçambicanos. Posteriormente, a operadora manteve o pilar da conectividade, reforçando ainda mais a moçambicanidade através da utilização de expressões locais como
o ‘Helêlêlê!’ e o ‘Maningue’ para publicitar os
seus produtos e serviços.
Actualmente, a sua comunicação está centrada nos serviços gratuitos e inovadores,
tendo sempre como base os pilares da marca. Exemplos disso são as campanhas que
divulgam o acesso gratuito ao Facebook e
o serviço Malta na divulgação dos serviços
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mcel Sport, mkesh e Aceita lá, através de
campanhas cativantes e convidativas, que
têm como base o humor de personagens
mediáticas, salientando o modo de funcionamento e as vantagens de cada serviço. Recentemente, a mcel lançou a campanha institucional “Melhor juntos”, com um conceito
forte e emocional. Esta campanha pretende
tocar o coração dos moçambicanos, salientando a importância de estarmos unidos, em
qualquer situação da vida.

PRODUTOS E
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
A mcel aposta na qualidade, inovação tecnológica e na liderança em produtos e serviços

exclusivos. No ano de 2015 e no primeiro semestre de 2016, a operadora apresentou ao
País, produtos e serviços exclusivos como o
Facebook grátis, o toknice com mais funcionalidades e vantagens, o Aditivo de Voz, que
permite agregar aos benefícios mensais do
pacote subscrito, mais minutos em chamadas para todas as redes na cionais e novos
pacotes Netgiro com internet por hora.
Ao longo de 2016, a mcel ofereceu ainda
bónus e crédito grátis nas recargas, megabytes e downloads, tarifários dinâmicos
e personalizados, roaming com mais de
quatrocentas operadoras em todos os
continentes, entre outras vantagens.

A mcel apoiou ainda o projecto “Grito da
Criança”, em parceria com a Associação
Moçambicana para as Vítimas de Insegurança
Rodoviária, que teve lugar na Escola Primária
Completa Unidade 2, na cidade de Maputo,
cujo objectivo é massificar as práticas de
respeito ao peão, protecção e segurança
das crianças. Já na área da saúde, participou
pelo quinto ano consecutivo, em parceria
com os ministérios da Saúde e Educação,
na Campanha Nacional de Saúde Oral nas
Escolas.
Foram ainda assinados memorandos de entendimento entre a mcel, a Ordem dos Médicos de Moçambique e a Ordem dos Médicos
Veterinários de Moçambique, oferecendo
descontos nas chamadas telefónicas, para
facilitar as comunicações entre estas e os
seus membros.
Prosseguindo nas acções socialmente responsáveis, a mcel assinou um memorando
de entendimento com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, através do

qual disponibilizou a plataforma tecnológica
de SMS para a massificação de mensagens,
para angariação de fundos para o apoio às
vítimas de insegurança alimentar.
Manifestando a sua solidariedade com as
populações, devido às calamidades naturais,
a mcel procedeu à entrega de kits de abrigo
e produtos de primeira necessidade, às
famílias afectadas. Este apoio estendeu-se
igualmente na oferta de uma linha verde
gratuita, ao Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades.

quete Show e à oferta de material desportivo, tendo assinado um memorando com
o Ministério da Juventude e Desportos, de
forma a revitalizar e massificar o desporto no
seio dos adolescentes e jovens. Através do
projecto “Bolas para os Distritos”, a mcel vai
fornecer 4 mil bolas aos núcleos desportivos
escolares e comunitários indicados pelo Ministério.

No que respeita à cultura, apoiou projectos
literários de escritores moçambicanos, nomeadamente, o livro “Pneu em Chamas”, de
Jorge de Oliveira, “Caderno de Memórias,
Vol. II” de Aldino Muianga e “Ngoma Yethu”,
da conceituada escritora Paulina Chiziane.
Ainda nesta área, a mcel apoiou exposições
e festivais, nomeadamente, o Festival Xingomane.
No desporto, comparticipou, pelo décimo
primeiro ano consecutivo, na Taça Moçambique mcel, criando condições para a realização desta competição futebolística nacional.
O seu envolvimento no desenvolvimento do
desporto estendeu-se ao patrocínio do Bas-
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