
Oi é a aposta da Telemar para
evitar um "tchau" dos usuários
Marca de telefonia móvel será adotada em todos os serviços da ex-estatal para reforçar nome perante
clientes, que a partirde 2008 poderão mudarde operadora fixa e celular, mantendo o mesmo número
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A Telemar, grupo de teleco-
municações que opera em 16
Estados do País, decidiu unificar
suas operações sob a marca Oi,
adotada pela empresa na telefo-
nia móvel. A partir de agora, os
serviços prestados pela compa-
nhia em âmbito nacional — que
incluem a telefonia fixa residen-
cial e comercial, os telefones
públicos e a banda larga Velox
- mudarão gradualmente para

a marca Oi. Ao promover a unifi-
cação das suas marcas, a Telemar
prepara-se para a convergência
dos meios de comunicação pro-
metida pelas novas tecnologias,
que vêm integrando cada vez
mais os serviços de voz, dados e
imagem a fim de oferecê-los sob
uma única plataforma.

São esses mesmos avanços
tecnológicos que permitirão aos
consumidores brasileiros, a partir
de 2008, mudar tanto de opera-
dora fixa quanto móvel sem tro-
car de número. É a portabilidade
numérica anunciada pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) no final de agosto, que
já vale na Europa e nos Estados
Unidos (este último, por sinal, é
o único país do mundo onde ela
é completa: o número do fixo
vale também para o celular e
vice-versa). Com isso. a intenção
da agência é permitir que o usu-
ário insatisfeito migre para outra
operadora que ofereça melhores

George Moraes: substitução das marcas pela Oi será gradual ao longo dos
próximos 18 meses para o público se acostumarão conceito da convergência

condições e atendimento, sem
que seja obrigado a abrir mão
do número do seu telefone. Na
telefonia fixa residencial, a medi-
da não deve ter grande impacto
porque as espelhos (operadoras
criadas para concorrer com as
concessionárias vencedoras do
leilão de privatização em 1996)
têm atuação muito limitada, com
raríssimas exceções.

Mas na telefonia móvel a
briga promete, principalmente
porque, ao chegar neste mês
ao recorde de 94,9 milhões de
aparelhos em operação no Brasil
—o que significa que um em cada
dois brasileiros tem um celular
—, as operadoras temem sofrer
o mesmo problema das fixas,
que, depois de atingir as metas
de universalização da Anatel,
instalando milhões de linhas
em todo o País, viram a receita
estagnar. Uma das causas para

isso é o fato de que, desses quase
94,9 milhões de celulares, menos
de um quinto (18,3 milhões) são
pós-pagos — principal fonte da
receita das teles móveis. Com a
portabilidade, esse cliente tão
rentável estará disponível aos pla-
nos e às promoções de qualquer
concorrente dentro da mesma
área de atuação — ele poderá
trocar de operadora quando e
quantas vezes quiser. Daí a im-
portância de reforçar desde já a
comunicação da telefonia móvel
— o que, no caso da Telemar, será
ainda mais abrangente, uma vez
que a marca Oi estará em todos
os serviços.

CONVERGÊNCIA
DE PLATAFORMAS

Mas por que a Oi? Segundo
George Moraes, diretor de comu-
nicação corporativa da Telemar e
vice-presidente do Instituto Te-
lemar, a marca foi recomendada
após um ano de estudos da con-
sultoria Interbrand, que avaliou
as vantagens e os riscos de fazer
a migração de todo o portfólio. "O

cenário de convergência de pla-
taformas, no qual telefonia fixa,
móvel, internet e entretenimento
serão uma coisa só, pode ser mais
bem compreendido com o uso de
uma única marca", diz Moraes.

A extensão do nome aos
demais produtos ficará a cargo

da inglesa Wolff Ollins, respon-
sável pela criação da marca Oi,
que desde o seu lançamento, no
final de 2001, é atendida pela
NBS (também responsável pela
marca Telemar). Os orelhões do
Rio de Janeiro, sede da empresa,
já trocaram o azul da Telemar
pelo lilás da Oi. Moraes declarou
que a substituição das marcas
pela Oi será gradual, ao longo
dos próximos 18 meses, para
evitar um choque na comunica-
ção e dar tempo para o público
se acostumar ao conceito da
convergência. "Precisa ser assim
para evitar efeitos colaterais
decorrentes da não-compreen-
são dos consumidores", explica.
Hoje, além da telefonia móvel, a
Oi já batiza o serviço de acesso
à internet da Telemar.

A iniciativa ganha ainda maior
relevância neste momento, em
que se decide a venda da concor-
rente TIM, vice-líder de mercado
e dona de 24,9% de participação,
segundo a Anatel. Na opinião
de analistas, a operadora móvel
da Telecom Itália tem grandes
chances de ser adquirida pela
espanhola Telefônica, que está
no controle da Vivo (líder entre
as celulares no Brasil, com uma
fatia de 30,3%) ou pela mexicana
América Móvil, dona da Claro
(terceira colada no ranking, com
23% ), o que reforçaria a presença
dessas operadoras nos Estados
de atuação da Oi, dona do quarto
lugar, com 13,2% de participação
no bolo da telefonia móvel.

COMUNICAÇÃO ÁGIL
A adoção integral da marca

Oi, de fácil assimilação e que soa
de maneira simpática ao público,
seria uma forma de contrabalan-
çar a aparente desvantagem da
operadora perante o poder de
fogo das suas maiores concor-
rentes — vinculadas a grandes
grupos de telecomunicação. Na
opinião da gerente de marketing
da Oi, Flávia da Justa, a com-
panhia fez escola no mercado
brasileiro desde que foi lançada.
"Chegamos quando grandes
players já estavam na disputa
e soubemos nos valer de uma
comunicação ágil e moderna, sob
um nome simples, para ganhar
mercado em um curto espaço
de tempo", destaca a executiva,
lembrando que a concorrência
foi pelo mesmo caminho quan-
do unificou suas marcas. Foi o
caso da operação que deu ori-
gem à Claro (marca que fundiu
Americel, ATL, BCP Nordeste,
BCP São Paulo, Claro Digital
e Tess) e à Vivo — nascida da
fusão das operações de suas
controladoras, Portugal Telecom
(que atuava com Telesp Celular
e Global Telecom) e Telefônica
(dona das antigas marcas Tele
Sudeste Celular, Telebahia Ce-
lular e Telergipe Celular).

ASSIMILAÇÃO FÁCIL
"Nossa comunicação, des-

de o início, privilegiou o que é
simples", ressalta Flávia. Como
exemplo, ela cita o plano de 31



O Oi Conta Total também é um
exemplo de facilidade de assimi-
lação, segundo Flávia, além de se
revelar o início da integração das
operações sob a marca Oi.

Por meio do serviço, que
neste ano teve campanha da
NBS estrelada pelo ator Lázaro
Ramos, os clientes da Telemar
podem concentrar em uma única
conta os vencimentos referentes
ao telefone fixo, ao celular e à

anos grátis de ligações no fim
de semana, oferecido no início
da operação da Oi: os clientes
ligavam para perguntar se era
isso mesmo verdade, se não tinha
nenhuma pré-condição, como
em promoções de outras opera-
doras. "Os usuários não estavam
acostumados a uma operadora
que falava as coisas de maneira
direta como a Oi. Eles temiam ser
enganados", defende a executiva.

internet. Para os usuários do
cartão pré-pago, é possível ain-
da usar os créditos do aparelho
celular para fazer ligações em
telefones públicos ou fixos, cuja
tarifa é menor do que o minuto
pago do cartão.

Os clientes do pré-pago con-
tam ainda com ligações gratuitas
nos orelhões aos domingos, tanto
para chamadas locais quanto para
DDD, dentro da campanha "Fale
grátis aos domingos até 2007",
lançada em maio. "Apostamos
na convergência, uma vez que os
limites de categoria de produtos
em telecomunicações estão fican-
do cada vez mais tênues", revela
Flávia. Para especialistas do setor
de telecom, a estratégia faz sen-
tido. "O maior desafio das fixas
é vencer a canibalização do seu
serviço proporcionada pelo celu-
lar", comenta Jacqueline Lisone,
analista da Fator Corretora.

Outra estratégia utilizada
desde o início pela empresa
foi incorporar uma imagem de
modernidade e atitude à marca
— tanto que a empresa começou
patrocinando esportistas radi-
cais. Hoje apoia atletas olímpicos
e será a única da área a associar
sua marca aos Jogos Pan-ame-
ricanos, que acontecem no Rio
em 2007. Esta será, por sinal, a
grande oportunidade para a Oi
explorar a marca como única,
abrangendo ações de comuni-
cação que terão alta visibilidade
em todas as regiões do País.
Também faz parte dessa tática o
vínculo ao mundo da moda: a Oi
patrocinou o Rio Fashion Week
e tem o seu próprio evento na
área, o Oi Fashion Tour. Outros
eventos patrocinados são o Oi
Kite Surf e Oi Noites Cariocas
- shows de música realizados

no Morro da Urca, no Rio. Ao
todo, segundo Flávia, estão
sendo aplicados neste ano R$
30 milhões em eventos e patro-
cínios. A executiva não revela o
investimento em propaganda.

RANKING
Em 2005, segundo o ranking

da publicação Agências e Anun-
ciantes, de Meio & Mensagem,
as quatro principais operadoras
de telefonia móvel — Oi, Vivo,
TIM e Claro — investiram juntas
R$ 440 milhões em mídia (só
da Oi vieram R$ 49 milhões).
Em 2005, elas haviam aplicado
R$ 409 milhões. Apesar desses
investimentos milionários em
mídia, a insatisfação dos clientes
com essas empresas é imensa. É
o que se pode constatar a partir
de uma pesquisa feita pela Gallup
com usuários das principais
operadoras de telefonia celular
no Brasil. O levantamento iden-
tificou que quase a metade dos
usuários (45%) tem uma atitude
antagonista em relação à marca
- são o que a Gallup chama

de ativamente desengajados. A
empresa de pesquisas identifi-
cou ainda outros três tipos de

Campanha com o ator Lázaro Ramos divulga o "Oi conta total", no qual o cliente pode
concentrar em uma única fatura os gastos referentes ao telefone fixo, ao celular e à internet

clientes: os não engajados, que
têm uma atitude neutra e somam
20%; os engajados, que gostam
da marca, mas não são fiéis, com-
portamento de 17% do público
analisado; e os totalmente enga-
jados, apreciadores da marca e
fiéis a ela — atitude adotada por
18% dos entrevistados.

Seria apenas uma questão de
imagem para as operadoras, mas
o problema é que essa simpatia
pela marca se reflete em núme-
ros: os totalmente engajados
gastam cerca de R$ 230 ao mês
com o telefone; os engajados,
R$ 200, os não engajados, R$
150; e os ativamente desengaja-
dos, R$ 100. Ou seja, o nível de
comprometimento do usuário
é diretamente proporcional à
receita que ele gera para a ope-
radora: quanto menos engajado,
menos ele gasta. O estudo in-
forma quais são os fatores que
influenciam os relacionamentos
dos clientes com a marca. Tanto
Preço (27%) quanto Produtos e
serviços (27%) são os que menos
influenciam. Já Propaganda e
promoções têm um peso maior
(46%). Mas o que mais influen-
cia mesmo são Pessoas (77%),
ou seja, os funcionários. E aí

vale lembrar que as centrais de
atendimento das operadoras
costumam ser terceirizadas (no
caso da Oi, o serviço é prestado
por outra empresa do grupo Te-
lemar, a Contax).

No Procon do Rio de Janeiro,
a Oi — diferentemente da Tele-
mar — vem diminuindo ano a
ano a sua posição no ranking das
empresas com o maior número
de reclamações. "Temos focado
nosso trabalho no atendimento
ao público, o que gerou queda
na quantidade de queixas tanto
no Procon quanto no site da Ana-
tel", declara Flávia. Já a marca
Telemar tem um "passivo" de
reclamações no Procon. Seria
este um dos motivos que influen-
ciaram a escolha pela marca Oi?
George Moraes garante que não.
"A marca Telemar é muito bem
percebido no segmento corpo-
rativo e no;mercado financeiro
por sua solidez financeira e pelos
R$ 25 bilhões que investiu nos
últimos anos para melhorar sua
infra-estrutura", diz o executivo.
"São valores que a marca Oi, por
exemplo não tem." Resta torcer
para que a simpatia proporcio-
nada pela Oi prevaleça sobre a
insatisfação dos usuários.

Critérios para figurar nesta seção

As regras para a definição
das empresas ou marcas que
serão retratadas na seção
Case Report foram elabora-
das em conjunto pelo Comitê
de Branding da Associação
Brasileira de Anunciantes
(ABA) e a redação de Meio
& Mensagem. Basicamente,
consistem no seguinte:

a) lembrança espontânea
ou reconhecimento pelo pú-
blico como marca forte em
sua categoria de atuação;

b) capacidade de diferen-
ciação que agrega valor aos
produtos/serviços na cate-
goria em que atua, gerando
resultados como expansão de
vendas, aumento de partici-

meio&mensagem

pação de mercado, fidelidade
e/ou preços premium;

c) será dada preferência às
marcas que apresentem melho-
ra comprovada por indicadores
de desempenho (inclusive
financeiros) tanto no quesi-
to conhecimento/lembrança
quanto no diferenciação;

d) longevidade da marca;
e) independentemente

dos resultados obtidos, serão
desconsiderados casos de
marcas em que existam indí-
cios de utilização de práticas
de marketing e comunicação
consideradas antiéticas;

f) não serão avaliados
casos ligados
a pa r t idos
políticos e
religiões.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1227, p. 40-41, 25 set. 2006.




