


RMD - Faça um breve histórico da Claro
Roberto Guenzburger - A Claro surgiu da con-
solidação de diversas empresas que antes eram
operadoras independentes e que foram adquiridas
pelo grupo American Móvel, do qual a Claro faz
parte. A American Móvel é a maior operadora de
telefonia móvel da América Latina e quarta maior
do mundo em número de clientes. A Claro é uma
empresa bastante jovem - vai fazer quatro anos
em novembro - e já está com 27 milhões de
clientes e 8 mil funcionários. Temos operações
em 21 estados, incluindo Distrito Federal, e a
única região que não cobrimos diretamente, mas
nossos serviços funcionam em Romi, é a região
Norte do país.

RMD - Como você teve contato com as ferra-
mentas do Marketing Direto
Roberto Guenzburger - Profissionalmente há
uns 20 anos quando trabalhava em uma grande
empresa de cigarros.

RMD - Qual a importância do Marketing Direto
para as estratégias de comunicação da Claro?
Roberto Guenzburger - O Marketing Direto e
todo o composto de marketing são fundamentais
por favorecerem o relacionamento da Claro
diretamente com seus clientes. Conseguimos ter
uma mensagem totalmente individualizada e
uma relação mais direta e verdadeira de forma
personalizada. A importância é essa: atingir
o cliente sem ter intermediários, passar uma
mensagem individualizada e estabelecer um

relacionamento de longo prazo. O Marketing
Direto ajuda a fidelizar, a aumentar a vida do
cliente na empresa e eventualmente a oferecer
novos produtos e serviços.

RMD - Há ações especiais de prospecção?
Roberto Guenzburger - Apesar deste não ser
nosso maior foco, fazemos sim ações de pros-
pecção utilizando as ferramentas de Marketing
Direto. Trabalhamos em parceria com bases de
dados diversas para oferecer nossos serviços.
Essas ações geralmente são disparadas através
do canal mala direta com repique pelas equipes
de televendas.

RMD - Quais as características do uso das
ferramentas de Marketing Direto pelo setor
de telecomunicações?
Roberto Guenzburger - Uma característica
interessante é que pelo fato de telecomunicações,
e em especial telefonia móvel, ter uma penetração
muito alta na sociedade, temos o desafio de de-
senvolver com grande agilidade o que chamamos
de Marketing Direto de massa ao mesmo tempo
em que buscamos cada vez mais a personalização
das mensagens. É que estamos falando em quase,
70% de penetração do setor de telecomunicações
móvel no Brasil, porque são mais de 110 milhões
de usuários. No nosso caso, como disse antes,
são 27 milhões de pontos de impacto, o que
significa aproximadamente 25% do mercado.
É importante notar que se trata da aplicação do
Marketing Direto de forma muito especial, porque

precisamos ter custos compatíveis com o tamanho
da nossa base. Por isso, buscamos constantemente
as soluções inteligentes que oferecem eficiência,
customização e custos acessíveis.

RMD - Quais são essas soluções?
Roberto Guenzburger - As soluções são, por
exemplo, fazer uso da própria conta de telefone
para se comunicar com os clientes. Também usar a
ferramenta mala direta com custo acessível e tra-
balhar a internet como insinuador para o Marketing
Direto. Além disso, temos que aproveitar as ligações
recebidas como forma de atualizar o banco de dados
ou repassar informações aos usuários reforçando o
relacionamento.

RMD - O fato de usar a própria confa de tele-
fone é algo inovador no Brasil. Quais tipos de
uso é possível fazer nesse processo?
Roberto Guenzburger - Fazemos o uso da
conta de telefone de várias maneiras. Por exemplo,
mandamos mensagens no próprio envelope - para
uma comunicação menos segmentada. Também
fazemos malas diretas anexas e com isso consegui-
mos reduzir drasticamente o custo com postagem.
Mandamos ainda mensagens na própria folha
da conta telefônica. Essa sim é uma mensagem
personalizada e individual.

RMD - Vocês têm alguma police com relação
ao Marketing Direto?
Roberto Guenzburger - Não resta dúvida que
é necessário trabalhar com opt-in. Nossa política
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é trabalhar sempre com ele, inclusive porque já
consta no contrato de prestação de serviço que
fazemos com os usuários.

RMD - Quais são os canais de Marketing Direto
que a Claro mais usa e por quê?
Roberto Guenzburger - Como já foi possível
constatar, as ações tendem a ganhar em eficácia
e eficiência quando as campanhas são feitas
de forma integrada, por isso, utilizamos com
freqüência um mix, que envolve mala direta,
call center, CRM, e-mail marketing. Inclusive, é
fundamental destacar que a ferramenta e-mail
marketing vem sendo cada vez mais utilizado
dado o seu baixo custo e sua ampla dissemi-
nação. Dependendo do conteúdo, que inclui
obviamente informações e ofertas totalmente
adequadas, temos um índice de abertura e
resposta muito maior do que o de mala direta.
Os históricos de e-mail marketing já registram
retornos com taxas de 45%. É um índice que
nunca conseguimos com mala direta impressa.
As campanhas realizadas através da conta tam-
bém têm um retorno interessante, mas mesmo
assim nada comparado ao e-mail marketing.

RMD - Quais são os volumes de ações por
canais de Marketing Direto?

Roberto Guenzburger - Com relação à
mala direta tradicional e com a conta de telefone
estamos falando em 4 milhões de mensagens
enviadas por mês. O call center receptivo re-
gistra algo entre 8 a 10 milhões de chamadas
atendidas por mês. Nas ações ativas de e-mail

marketing e mala direta, especificamente sem
considerar o envio da conta, não tenho um
número médio.

RMD - Como você avalia o atual estágio do
CRM da Claro?
Roberto Guenzburger - Temos uma ferramenta
da Oracle e continuamos nos capacitando constan-
temente para ter uma maior segmentação, para
trabalhar com datamining e ferramentas mais
sofisticadas.

RMD - Você já destacou a eficácia do e-mail
marketing. Qual a importância da internet nas
ações de Marketing Direto?
Roberto Guenzburger- Primeiro repito que
o e-mail marketing é fundamental. Segundo
temos o site, que é uma das ferramentas prin-
cipais de relacionamento com o consumidor.
Para se ter uma idéia, atualmente somos o site
mais acessado do setor de telecomunicações, e
o décimo-segundo endereço mais visitado do
Brasil,.com um volume de cliques que gira em
torno 5 milhões. E uma ferramenta essencial de
relacionamento com o cliente, porque através
dele podemos oferecer vários serviços e infor-
mações. Também temos uma loja no Second
Life, onde é possível tirar dúvidas e participar
de campanhas.

RMD - Em quais aspectos o Marketing Direto
brasileiro ainda é deficiente com relação às
necessidades da Claro?
Roberto Guenzburger- De um modo geral,



o marketing no Brasi l prec isa evo lu i r com
relação à mensuração e aval iação do retorno
de cada um dos investimentos que é feito. O
Marketing Direto por excelência deveria ser o
disciplina onde isso estaria mais avançado,
mas aqui no mercado brasileiro ainda temos
muita dificuldade de mensurar as ações e, con-
seqüentemente, o resultado, para assim obter
o retorno sobre investimento. O grande desafio
é essa qual i f icação em relação ao ROÍ. Nesse
sentido, as ações de internet são um grande
avanço porque tudo pode ser mensurado com
grande precisão e corrigido em tempo real. Até
por isso também estamos investindo em e-mail
marketing e no site.

RMD - E em quais aspectos você acha que
estamos mais avançados?
Rober to Guenzburger - C r i a t i vamen te
somos muito bons, tanto que a própria Claro
tem conquistado diversos prêmios, inclusive
aqueles que aval iam notadamente a c r iação
das campanhas . As agênc ias de Marketing
Di re to b ras i le i ras têm seu ponto al ta na
criatividade.

RMD - Então, você credita o sucesso da
Claro nas premiações à criatividade da
agência?
Roberto Guenzburger - O sucesso se deve
principalmente à criatividade da Salem, que
é nossa agência. Mas eles também têm bom
briefing, sem deixar de calcular bem o objetivo e
o custo das ações. A Claro também ajuda nesse
sucesso, já que nossa marca tem grande aceitação
entre os usuários. Não podemos esquecer que as
campanhas feitas em mídia de massa ajudam a
alavancar as ações de Marketing Direto.

RMD - Para onde tende a evoluir o uso do
Marketing Direto de forma geral e no setor
de telecomunicações?
Roberto Guenzburger - A tendência é evoluir
para a ferramenta internet e como a telefonia
móvel será cada vez mais uma plataforma de
acesso à internet, vai acontecer a fusão entre
telefone móvel e Marketing Direto. Já existem
diversas tecnologias que estão surgindo para
mobile marketing e uma série de tecnologias que
evoluirão e que integrarão o Marketing Direto e o
telefone celular.
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