
Quanto vale o cliente
Operadoras definem estratégias para reter usuários e são mais cuidadosas
na aquisição para não canibalizar a base.
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Não existe fidelidade incondicional. O
cliente das operadoras celulares vai e
vem, ao sabor das melhores

promoções de aparelhos, atendimento e
serviços. A sabedoria consiste em antecipar
os desejos dos assinantes e fazer ofertas pró-
ativas. Vale quase tudo para ampliar a base,
mas a estratégia das operadoras móveis é
reter assinantes de maior valor. Não vale a
pena roubar, sem critérios, clientes de outras
empresas e ficar com o mico da
inadimplência na mão.

Os programas de relacionamento
constituem parte importante da estratégia, É
necessário oferecer vantagens e fazer com
que o cliente leve em conta esses requisitos
no caso de ser atraído por oferta mais
tentadora. O grande desafio, além de prever
os desejos dos clientes, é gerar mais
negócios na base já existente.

De acordo com o sênior manager da
consultoria Accenture, Carlos Henrique
Rocha, a principal ferramenta das operadoras
é o conhecimento dos clientes. E não tanto
para diminuir o churn (desconexão de
usuários), mas para entender sua dinâmica e
orientá-lo de maneira inteligente. "O
importante é detectar o cliente que não tem
rentabilidade", diz Rocha.

Isso começou com a implantação de
ferramentas de CRM que ajudaram a
segmentar a base. E evoluiu com o
cruzamento de informações de custeio,
buscando a rentabilidade dos produtos,
clientes e canais. "O sistema permite entender
onde está o cliente importante, fazer a conta
para saber quando está ganhando ou
perdendo", explica.

Não é mais possível, por exemplo,
simplificar a segmentação dividindo os
assinantes em pré-pagos, de baixo valor, e
pós-pagos como rentáveis. "Com um
trabalho de análise da rentabilidade, emerge

uma nova segmentação, pois parcela
significativa do pré-pago é de alto valor
agregado", diz Rocha.

Diversas operadoras já identificaram
esse nicho e direcionam suas estratégias
de marketing para o segmento. "As
empresas passaram a perceber que os
clientes do pré-pago são merecedores de
atenção diferenciada. O pré e o pós-pago
integram uma segmentação mais
complexa. Por isso a importância da
metodologia correta de custeio para avaliar
esse cenário", diz Rocha. A análise gera o
entendimento da sustentabilidade do
cliente, apontando a carteira mais rentável,
prevendo o churn.

Programas de
relacionamento e fidelidade são
importantes instrumentos de
retenção e aquisição. A Brasil
Telecom (BrT) GSM, com

apenas um ano de operação, credita grande
parte do seu sucesso ao programa Pula
Pula. "Não fazemos promoções extras
durante o ano nem oferecemos aparelhos
grátis. A base da nossa promoção é pegar o
cliente pela conta. O assinante pensa duas
vezes na hora de abandonar a operadora",
diz o diretor, Sérgio Pelegrini.

Vínculo
O Claro Clube, da Claro, tem como foco a

criação de um vínculo com o cliente através
de recompensas, reconhecimento e
relacionamento. A segmentação das ofertas
também é o foco do Vivo Vantagens, da Vivo,
com programas para o perfil jovem, varejo e
cliente potencial. Já a Amazônia Celular
atualizou seu CRM e a infra-estrutura de
sistemas e lançou o programa Você de
relacionamento. A filosofia da empresa é
valorizar a base existente e não só cobrir de
ofertas os novos aderentes. Segundo o
presidente, Ricardo Sacramento, a prioridade
é manter o cliente de alto uso. A operadora
conta com 75% de clientes pré-pagos entre
1,2 milhão de usuários na base. "Nossa
estratégia é a fidelização dos clientes pós-
pagos, focar nas classes A e B e clientes
corporativos e lançar novos produtos para as
classes C/D/E" como planos híbridos (pré e
pós-pagos) e planos controle em torno de
R$ 30, diz Sacramento.

"A estimativa é de que em torno de 20%
dos clientes são responsáveis por 50% da
receita: esses são os clientes imperdíveis",
afirma Sacramento. Para selecionar esses
clientes a operadora leva em conta o tempo
de adesão ao serviço, pagamento em dia e
valor da conta. "É uma cesta de indicadores
que geram a segmentação onde são

aplicados os modelos preditivos e
onde entram os programas de
relacionamento", explica.

Outra aposta é na migração
de clientes de outras operadoras,
oferecendo como atrativo maior
cobertura e abertura de mais
lojas, passando das 13 atuais
para um total de 26 até março.

A arma da convergência
Outro argumento importante

na hora da retenção são os
programas convergentes, válidos
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para operadoras que têm serviços no
segmento fixo e móvel, como a BrT GSM e a
CTBC. "Oferecemos um pacote de vantagens
que integram fixo, móvel e banda larga. Isto é
também um importante instrumento de
retenção", diz Pelegrini. No terceiro trimestre
do ano passado o Arpu da Brasil Telecom foi
de R$ 28,2, o que é creditado ao programa
de relacionamento convergente.

A CTBC é outra operadora que acena
com a convergência para fidelizar o cliente.
Conforme explica Daniela Buiati Pereira,
coordenadora de integração de mercado, o
programa Lig Hoje oferece um cartão que dá
direito ao uso de produtos da telefonia fixa,
móvel, TV a cabo e internet, com descontos
na rede conveniada.

A segmentação dos clientes é
fundamental. Na Amazônia Celular os
usuários são divididos por tempo de
operadora, uso do serviço, serviços
adicionais, pós-pago e há valorização do
assinante adimplente. Com base nessas
informações a empresa dirige ofertas e
ações adequadas para atender a cada
nicho. A infra-estrutura de CRM ajuda nessa
tarefa, permitindo uma unificação de
informações no call center.

Na Vivo, segundo o diretor da divisão de
clientes, João Carlos Boff, a
principal estratégia é a fidelização.
"Temos 30 milhões de acessos
identificados por rentabilidade e
segmentação sócio-econômica
(entre jovem, varejo e cliente de
maior potencial), e dentro desses
segmentos, diversas classes de
clientes", explica o executivo.

Assim, a Vivo identificou o perfil
jovem no pós-pago como de alto
potencial de compra, e passou a
oferecer ações específicas para
esse público. A empresa também
conta com modelos preditivos,
identificando a insatisfação, analisando as
informações registradas e tentando contatos
pró-ativos para solucionar problemas.

"Temos uma política de troca de aparelho,
para a utilização de novos serviços, e subsídio
para que o cliente adquira um handset com
mais recursos. Assim, rentabilizamos o
assinante, que passa a usar mais serviços",
diz Boff. "Voz já é commodity, agora o foco é
o valor agregado com dados." O subsídio ao
aparelho leva em conta o pay back de dois a

três meses, calculado para não
destruir a rentabilidade.

Outra estratégia é a
realocação de clientes para
adequá-los a um perfil de
consumo. O cliente gasta menos
minutos, com mais vantagens. Caso chegue
a pensar no cancelamento da linha, a Vivo
conta com uma ilha de operadores
especializados no call center, batizada de
Save Team, preparada para a última
abordagem, oferecendo vantagens para o
cliente de maior valor para a operadora.
"Pode ser problema com a cobertura, com o
aparelho ou de relacionamento. Nossa visão é
de rentabilizar o cliente e a prioridade, cada
vez mais, é a retenção da base", diz.
Segundo o executivo, gastar mais na
retenção permite uma Arpu mais elevada do
que captar cliente com rentabilidade inferior.

Ofertas diferenciadas
A Claro analisa constantemente as

principais solicitações dos clientes para im-
plantar ações que atendam suas necessi-
dades. A empresa realiza pesquisas de satis-
fação e analisa os contatos dos assinantes.
Conforme explica Mônica Boesing, gerente de
marketing de relacionamento e CRM da

Claro, a operadora estende benefícios
promocionais para clientes que já são da
base com ações especiais como convite para
pré-estréias de cinema, shows e concursos
culturais, "O mercado está em pleno
crescimento e, segundo balanço do terceiro
trimestre de 2005 divulgado pela América
Móvil, a Claro teve um aumento de 1,2 milhão
de clientes no período, chegando a 17,4
milhões", informa Mônica.

O diretor de "clientividade" da Telemig,

José Eugênio Junqueira
Hudson, destaca que o
mercado chegou à plena
concorrência. "Por isso, a
necessidade de diferenciação",
diz. A empresa criou há um ano
a diretoria de clientividade,
agrupando áreas como crédito
e cobrança, call center,
assistência técnica e estratégias
de relacionamento para propor
estratégias de retenção.

"O grupo detecta
distanciamento,

descontentamento e clientes que querem
trocar o aparelho, oferecendo vantagens para
ficar. Segmentado por faixas de valor, a
empresa direciona estratégias de marketing
de relacionamento e retenção, avaliando
constantemente quanto pode investir em
cada nicho", afirma Hudson. No segundo
trimestre, o churn foi de 34%, mas no terceiro
trimestre subiu para 38% devido ao impacto
dos-clientes que aderiram no Natal do ano
passado e resolveram não ficar. Segundo
Hudson, são dez trimestres consecutivos em
que o churn do pós-pago fica abaixo de
25%, atendendo a meta da operadora.

O custo de aquisição do cliente da
Amazônia Celular é de R$ 172 (acumulado do
ano), incluídos os subsídios de aparelhos. E a
empresa gasta em torno de 13% a 14% da
receita líquida em retenção de cliente. A
opção é reter a base de valor, pois sempre
haverá usuário disposto a mudar. O churn é
alto: 49%, mas com Arpu próximo a zero.

Segundo a operadora, entre os
mecanismos necessários para
expandir a base está a queda da carga
tributária pois a curva de aquisição
aponta para setores de baixa renda,
com a queda de preços dos
aparelhos. No pós-pago, a empresa
começou com um Arpu de R$ 67, no
início de 2005, e chegou ao terceiro
trimestre do ano em R$ 73, o que é
considerado uma vitória. A estratégia é
valorizar os clientes da base e analisar
cuidadosamente até que ponto vale a
pena incrementá-la.

Na Telemig, o custo de aquisição
do cliente é de R$ 145 (acumulado do

ano) e de retenção é 12% da receita líquida
de serviços. A empresa conta com 26% da
base no pós-pago, com 3 milhões de
clientes. "Para essa base queremos incentivar
os serviços de dados como SMS e MMS
(mensagens de texto e multimídia), com o
lançamento de novos produtos", diz Hudson.

A estratégia da operadora é concentrar
maiores esforços na retenção de clientes
pós-pagos, responsáveis pela maior parte
da receita. A companhia obteve redução
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da taxa de cancelamentos anualizada no
pós-pago de 22% no terceiro trimestre,
ante 25% no trimestre anterior. "É o
décimo trimestre consecutivo com
churn do segmento pós-pago em níveis
iguais ou inferiores a 25%, considerado
muito bom com relação à concorrência",
explica o executivo.

Para a BrT GSM, o custo de aquisição é
alto: R$ 220. "Somos uma operação nova e
temos de tirar clientes de outras operadoras,
cobrindo o custo de retenção que "essas
empresas terão", explica Pelegrini.

Combate ao churn
Para diminuir o churn a Claro oferece

celulares com novos recursos a preços
competitivos e benefícios do Claro Clube.
Além disso, acompanha de perto os motivos
que levam um cliente a desejar cancelar sua
linha. "Todas as chamadas que recebemos
em nossa central são uma oportunidade de
contato direto com os clientes e procuramos
adequar os planos e ofertas às suas
necessidades", diz Mônica.

A BrT GSM realiza um ajuste fino em
seus sistemas para reduzir o churn. A
empresa registrou 19,9% no pós-pago e
28% no pré-pago no terceiro trimestre.
"Para administrar a inadimplência no pós-
pago é necessário um ajuste fino dos
sistemas e detectar o perfil do cliente. Com
esse ajuste há uma tendência de queda",
afirma Pelegrini. A perda no pré-pago,
segundo o executivo, reflete o cliente que
usa os créditos de uma nova linha no
aparelho antigo e não ativa o serviço.
Neste caso, a BrT espera 90 dias e
desativa o aparelho, não mantendo inativos
na sua base, garante o executivo.

A CTBC avalia que tem uma taxa de
cancelamentos no pré-pago bastante baixa:
apenas 15%. No pós-pago esse número
sobe para 28%. A razão, segundo Daniela,
é que muitas operadoras nem sempre
cancelam o cliente que deixou de usar o
cartão. "Nós fazemos constantemente uma
limpeza da base e ficamos apenas com os
clientes realmente ativos", diz a executiva,
que atribui o churn no pós-pago à
inadimplência. A empresa conta com 350
mil clientes, 35% dos quais são pós-pagos.

O churn da Amazônia Celular no
pós-pago em 2004 caiu de 41 % terceiro
trimestre de 2004 para 25% em igual
período de 2005, segundo a empresa,
que atribui o resultado aos programas
de relacionamento.

Para diminuir a inadimplência a
empresa monitora o cliente durante três
meses, define um perfil de uso e propõe
um plano mais adequado.
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