
O luxo e a sofisticação per-

seguidos inicialmente pelos 

fabricantes de aparelhos celu-

lares têm se tornado também 

uma preocupação entre as 

operadoras. A grande vanta-

gem em dispensar tratamento 

diferenciado aos clientes de 

alta renda é a possibilidade de 

tornar a marca uma referência 

para esse público tão exigente 

e, de quebra, atrair atenção 

das outras faixas que buscam 

o status despertado por alguns 

modelos.

A Claro, por exemplo, lan-

çou recentemente o projeto 

Claro A, voltado ao varejo de 

luxo. A iniciativa visa construir 

uma forma de relacionamento 

inusitada com formadores de 

opinião ao oferecer aparelhos 

com serviços e conteúdos di-

ferenciados. A parceria com a 

Nokia garante os celulares top 

de linha, como o Nokia E62, 

com formato que facilita a na-

vegação do usuário e conectivi-

dade simultânea por bluetooth 

(sem fio, a curta distância), 

infravermelho e cabo USB, e 

o Nokia N80, que possibilita a 

formação de uma rede domés-

tica integrada com televisores, 

sistemas de som e PCs.

Valor agregado
Para alcançar esse ideal de 

sofisticação, a operadora aliou-

se a grifes cobiçadas como NK 

Store, charutos Davidoff, revis-

ta Vogue, Land Rover, Fasano 

e shopping Iguatemi. Os par-

ceiros oferecem os conteúdos 

customizados que fazem parte 

do pacote e dispõem de infor-

mações personalizadas para os 

clientes, como lançamentos, 

toques polifônicos e imagens 

dos produtos.

O projeto é resultado de uma 

iniciativa interna de posiciona-

mento da marca, que pretende 

atingir cada vez mais o público 

A e alcançar maior penetração 

entre clientes pós-pagos. “A pro-

paganda já tem esse conceito, 

de colocar o celular na mão das 

pessoas que formam opinião, é 

uma marca aspiracional”, res-

salta Cristina Duclos, diretora de 

comunicação da Claro. A estraté-

gia de marketing é segmentada, 

visando comunicar em nichos os 

diferenciais da empresa. E esta, 

ao ser relacionada a grifes que 

são referências em seus segmen-

tos, espera se tornar, também, 

mais desejada.

Operadoras Serviços

Claro Oferece aparelhos top de linha, atendimento personalizado e concierge aos clientes que 
dispõem do Claro A.

Oi O programa de relacionamento da operadora possibilita troca de pontos acumulados em 
ligações por prêmios ou serviços.

Tim Os clientes que utilizam planos tarifários com muitos minutos têm acesso a benefícios, 
como descontos na aquisição de novos aparelhos.

Vivo
Não tem programa de relacionamento voltado apenas para clientes de alta renda, mas 
oferece recompensas por meio da pontuação obtida de acordo com os valores das contas 
telefônicas, além de premiá-los com ingressos para shows e eventos.

Fabricantes Aparelhos

Gradiente
Desenvolveu a linha Real Flat, dirigida ao público AAA. Um dos modelos é o Gradiente GF-970 
(R$ 799), que tem design ultracompacto. O aparelho possui câmera digital de 2.0 megapixels, 
câmera filmadora digital, tocador de mp3, bluetooth e infravermelho.

LG

Lançou no mercado nacional o LG Black Slim (R$ 699), que tem apenas 0,99 centímetro de 
espessura, câmera digital de 1.3 megapixel com flash integrado e captura de vídeo com 
zoom de 4x. Com apenas 75 gramas, o celular tem tocador de mp3, memória embutida de 
128 megabytes, correio eletrônico, gravador de voz e vídeo em formato 3GPP, calculadora 
com funções científicas e bluetooth.

Motorola

Os modelos Motokrzr K1 (R$ 1.399) e K1m (R$ 1.299) têm acabamento espelhado e linhas 
ultrafinas. Possuem câmera fotográfica de 2.0 e 1.3 megapixels, respectivamente, tocador 
de mp3 com teclas sensíveis ao toque na superfície externa (no caso do K1m), bluetooth 
estéreo e comando de voz inteligente.

Nokia

O Nokia 8800 (R$ 3.299) é envolto por uma finíssima estrutura de aço inoxidável e abre 
deslizando sua frente com o mecanismo Pop Up. A câmera está oculta na parte de trás. Um 
vidro especialmente reforçado, similar aos usados em relógios de alto padrão, dá ao display 
resistência adicional e proteção contra arranhões.

Samsung

O Ultra 12 tem 12,9 milímetros de espessura, amplificador de som digital, recursos mul-
timídia e ferramentas de localização e segurança. A função uGo ajusta a hora e o fuso 
horário de acordo com a cidade em que o usuário estiver. Já a uTrack envia mensagens em 
formato SMS para um número predeterminado, alertando sobre a localização do aparelho. 
E a uMenu oferece atalhos customizados para as funções mais usadas. Estará disponível 
a partir da segunda quinzena de fevereiro.

Sony Ericsson

Lançou o K790i (R$ 1.599), primeiro celular Cyber-shot, com 3.2 megapixels e flash xenon. 
O aparelho permite envio direto de fotos para um blog e navegação completa em HTML 
com alimentação de notícias RSS. Possui tecnologia Edge para transmissão de dados e 
banda tripla.

Celular com glamour e sofisticação
Atendimento personalizado, concierge e telefones multifuncionais banhados a 
ouro e cravejados de diamantes são alguns dos itens oferecidos ao público AAA

Carolina Lementy
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O atendimento exclusivo é 

outra estratégia da operado-

ra para fidelizar esse público. 

Quem tem o Claro A conta com 

serviços de personal mobile, um 

consultor que vai à residência 

ou ao escritório do cliente para 

ensiná-lo a aproveitar todos os 

recursos do aparelho. “São pes-

soas muito ocupadas, que não 

têm tempo para ler os manuais 

de instrução”, explica. Segundo 

Cristina, o trabalho é realizado 

por jovens bonitos, que enten-

dem de tecnologia e tendências. 

Outro serviço prestado pela 

Claro é o de concierge, ou seja, 

atendimento personalizado acio-

nado via celular. Os atendentes 

conhecem o cliente pelo nome e 

sabem quais são suas preferên-

cias, e podem esclarecer dúvidas 

sobre tecnologia, serviços, área 

de cobertura e pagamentos.

Escolhidos a dedo
Engana-se quem pensa que 

qualquer pessoa pode ter aces-

Os fabricantes de celular 

têm se aliado à indústria do 

luxo para se destacar no 

mercado e atrair o público 

de alta renda, ávido por no-

vidades e itens exclusivos. 

A LG, por exemplo, firmou 

parceria com a Prada e aca-

ba de lançar o Prada Phone, 

cujos principais diferenciais 

são uma tela sensível ao to-

que — o que elimina botões 

de números e letras — e 8 

gigabytes (GB) de memória. 

O celular é ultrafino (apenas 

12 milímetros de espessura), 

toca arquivos mp3, exibe ví-

deos, tem câmera com reso-

lução de 2 megapixels, flash, 

Aparelho com etiqueta
bluetooth (conexão sem fio em 

curta distância), espaço para 

cartão de memória e abre docu-

mentos do Word e PDFs. Ainda 

não há data prevista para que o 

Prada Phone chegue ao Brasil, 

mas o produto estará disponível 

na Europa em fevereiro, por 

600, e na Ásia em março. Tem 

tudo para ser um concorrente 

do iPhone, da Apple.

A Motorola, por sua vez, 

aliou-se à Dolce & Gabbana e 

lançou, na penúltima edição 

do São Paulo Fashion Week, 

o Motorazr V3i, que custa R$ 

2.000. Parte da linha de pro-

dutos icônicos da empresa, o 

aparelho tem 13,9 milímetros 

de espessura, corpo e teclas 

em dourado e o logotipo da 

grife italiana, além de ofere-

cer conteúdo customizado. 

Na última edição da SPFW 

foram lançados os modelos 

Motokrzr K1 e K1m, com 

superf íc ie metál ica bri-

lhante multidimensional e 

1 centímetro a menos de 

largura do que seu anteces-

sor. As teclas de comando 

do tocador de mp3 do K1m 

são sensíveis ao toque na 

superfície e área externa. 

Os modelos têm preço es-

timado de R$ 1.399 e R$ 

1.299, respectivamente.

A Nokia tornou-se par-

ceira da Vertu, fabricante 

de aparelhos de luxo com 

sede no Reino Unido, para 

disponibilizar produtos para 

o público AAA. Os celulares, 

que não são vendidos no 

Brasil, são cravejados de 

diamantes e outras pedras 

preciosas e custam mais de 

 250 mil. Uma opção dis-

ponível no mercado nacional 

é o Nokia 8800 — lançado 

em parceria com o Fasano 

—, cuja edição especial é 

banhada a ouro. O modelo 

tem estrutura fabricada em 

aço inoxidável e um vidro 

similar aos utilizados em re-

lógios de alto padrão, o que 

dá ao display proteção contra 

arranhões. O compositor 

Ryuichi Sakamoto assina os 

tons exclusivos do aparelho, 

que custa R$ 3.299.

so a esses benefícios. Eles não 

estão à venda e os agraciados 

são escolhidos a dedo, nas pa-

lavras de Cristina. A consultora 

de imagem Ana Lucia Zambon, 

da Zambon.Inc, é responsável 

por indicar as marcas parcei-

ras e faz a seleção do público 

presenteado. Da NK Store, por 

exemplo, foram escolhidos os 

30 maiores clientes; do Iguate-

mi, os 120 maiores comprado-

res. O site Glamurama, outro 

parceiro, também recomendou 

algumas personalidades, apon-

tadas por Joyce Pascowitch, 

que mantém a página. A ope-

radora não divulga o número 

total de clientes que dispõem 

do Claro A. “São poucos, mas 

a idéia é que eles divulguem 

tendências em seu grupo de 

relacionamento”, afirma a dire-

tora de comunicação.

A entrega dos celulares é 

feita durante eventos exclusi-

vos organizados pelas marcas 

parceiras, e os presenteados re-

cebem os aparelhos das mãos do 

presidente da empresa — uma 

maneira de criar proximidade. 

“Queríamos que os clientes 

vivessem uma experiência de 

marca, degustassem nos-

sos serviços”, diz. Em 

2007, no entanto, as 

ações do Claro A serão 

intensificadas e ele se 

tornará um produ-

to. Porém, a idéia 

de exclusividade 

vai permanecer e 

apenas algumas 

lo jas -conce i to 

v e n d e r ã o  o s 

celulares.

Outras 
operadoras

A  Vi v o  n ã o 

tem um programa 

de relacionamento 

dirigido exclusi-

vamente aos clientes de alta 

renda, mas aposta em ações 

pontuais — como patrocínio 

de eventos — e recompensas 

para fidelizá-los. Um exemplo 

é a recompensa estru-

turada, que não 

está liga-

da especificamente ao  mer-

cado de luxo, mas atinge um 

público de altíssimo valor para 

a companhia. Entretanto, a 

empresa não desenvolve uma 

comunicação própria para esse 

target nem oferece conteúdos 

exclusivos. Não há, também, 

diferenciação no atendimento. 

“Tratamos todos da mesma 

forma”, pontua André Mafra, 

gerente de satisfação de clien-

tes da operadora.

As pontuações são concedi-

das de acordo com os valores 

das faturas e tempo na base, 

o que permite que os consu-

midores mais fiéis — e que 

gastam mais — realizem tro-

cas freqüentes. Os aparelhos, 

sempre top de linha, acabam 

saindo quase de graça. Esse 

grupo tem um comportamento 

atípico e troca seus celulares a 

cada quatro meses — na Vivo, 

a média para a troca de um 

aparelho é de 18 meses. “Eles 

querem sempre acompanhar as 

tendências de cores, modelos e 

funcionalidades, e a empresa 

permite isso”, avalia Mafra. A 

Oi segue essa mesma linha e os 

clientes podem trocar os pon-

tos acumulados por prêmios ou 

serviços.

Na Tim, também não existe 

um produto específico para a 

classe AAA, embora esse pú-

blico utilize planos tarifários 

com muitos minutos e, por 

isso, tenha acesso a alguns 

benefícios. Porém, a empresa 

tem investido em sofisticação. 

A MCS Ponto Tim, rede de pro-

dutos e serviços da operadora, 

colocou à venda celulares com 

cristais Swarovski. Os modelos, 

confeccionados em quantidades 

limitadas, são comercializa-

dos em caixas especiais, têm 

protetor exclusivo, certificado 

de garantia das pedras e são 

acompanhados de uma corrente 

banhada a ouro branco com um 

enorme cristal Swarovski. Os 

preços variam conforme o plano 

escolhido, mas o modelo mais 

em conta custa R$ 1.200.Cristina Duclos: estratégia de marketing segmentada André Mafra: “Tratamos todos da mesma forma”

Aparelho da Nokia: parceria com a Claro para atender a exigências de clientes topo de linha

Prada Phone, da LG: tela sensível ao toque
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, n. especial, p. 11-12, 12 fev. 2007.




