
Guerra e paz 

Marília Gabriela estrela comercial criado pela África que destaca a melhoria dos serviços prestados aos usuários 

Depois de ver sua liderança ameaçada, Vivo faz 
esforço para melhorarimagem e reconquistar clientes 
CLÁUDIA BERGAMASCO 

A operadora de telefonia ce
lular Vivo, que atua em um dos 
segmentos de mercado que mais 
reclamações suscita dos consu
midores e no qual a concorrên
cia é impiedosa, investiu uma 
cifra superior a R$ 20 milhões 
nos últimos quatro meses para 
redirecionar sua comunicação a 
fim de melhorar a percepção da 
marca entre os clientes. A estra
tégia faz parte de uma decisão 
tomada há 18 meses, que fez com 
que a Vivo trabalhasse para ser a 
melhor operadora nos aspectos 
que realmente importam para o 
consumidor final—ou seja, preço, 
atendimento, qualidade da ligação 
e dos serviços oferecidos. 

''Queremos que toda experiên-
cia do cliente com a Vivo seja fun-
damentada em uma relação de 
qualidade que inclui desde a pres
tação dos serviços mais comuns 
até a responsabilidade social da 
empresa", disse o presidente, 
Roberto Lima, em março deste 
ano, quando a operadora veiculou 
uma campanha institucional para 

comunicar o novo posicionamen
to aos consumidores. 

Na época, a Vivo deu a cara 
para bater. A campanha, assina
la pela agência de propaganda 
África e estrelada pela jornalista 
e apresentadora Marília Gabriela, 

comunicava investimentos, avan
ços e soluções para problemas 
que afetavam a qualidade de 

s serviços. Mostrou que muito 
havia sido feito, mas assumiu que 
ainda havia muito por fazer para 

continuar contando com a con
fiança dos seus clientes. Dois me
ses depois, a estratégia começou 
a dar sinais positivos. Em maio, 
quando o varejo comemora uma 
das suas melhores datas de ven-

enfatiza: "A Vivo é a verdadeira 
líder do mercado brasileiro", 
em resposta direta à Tim, que 
em junho veiculou campanha 
na qual destacava a conquista 
do primeiro lugar no Brasil, 
usando como argumento o fato 
de ter alcançado receita líquida 
de serviços de R$ 2,66 bilhões 
no primeiro trimestre deste ano. 
No entanto, no mesmo período, a 
Vivo Participações S/A divulgou 

anos a Vivo investiu R$ 5 bilhões 
em tecnologia e melhorias em 
todos os serviços que presta, 
incluindo o atendimento. Só a 
implantação da tecnologia GSM 
na rede consumiu mais de R$ 
1 bilhão. Os casos de fraude e 
clonagem foram reduzidos, a 
praticamente zero. Planos mais 
simples e flexíveis, conforme o 
perfil de uso do cliente, foram 
lançados. E as 14 operadoras 

das no ano, o Dia das Mães, a Vivo 
declarou ter conquistado mais 
de 1,3 milhão de novos clientes, 
elevando a carteira total para 30 
milhões de usuários. O resultado 
foi mote para outra campanha da 
África, que começou a ser veicu
lada na quinta-feira, 5, novamen
te estrelada por Marília Gabriela. 
"Sabemos que ainda temos muito 
a fazer, mas tudo isso é sinal de 
mudança", diz a apresentadora 
no fim do comercial. 

CONCORRÊNCIA 
Um dos objetivos da Vivo com 

a estratégia foi estancar a perda 
de participação de mercado, que 
chegou a ameaçar sua liderança 
histórica em telefonia celular no 
Brasil. Em abril de 2005, deti
nha share de 38,18%, segundo 
dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Em 
maio deste ano, o tamanho da 
sua fatia diminuíra para 28,39%, 
bem perto dos 25,72% da se
gunda colocada, a Tim, que diz 
ter um total de 26,3 milhões de 
clientes. Ainda assim, a Vivo vem 

mantendo a liderança entre as 
operadoras de telefonia celular 
no País desde abril de 2005. 

"A Vivo ganhou share pela 
primeira vez nos últimos quatro 
anos", afirma o diretor de ima
gem e comunicação da empresa, 
Hugo Janeba. A própria campa
nha que entrou no ar no dia 5 

receita líquida operacional de R$ 
2,85 bilhões, pondo em xeque a 
publicidade da arqui-rival. 

Janeba enfatiza que o au
mento no número de clientes 
em maio não foi obra do acaso. 
'Foi tudo planejado, o mercado 
respondeu como esperávamos." 
Segundo ele, nos últimos quatro 

e cinco holdings que formavam 
a Vivo no País foram unificadas, 
dando lugar a uma só plataforma 
sistêmica em todo o Brasil. Além 
disso, em outubro do ano pas
sado a operadora concluiu sua 
reestruturação societária e criou 
o Instituto Vivo, por meio do qual 
canaliza as suas ações sociais. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 9 jul. 2007. Negócios, p. 37.




