
Investir na marca
ou no serviço?
Embora as teles móveis gastem milhões de reais com publicidade, não conseguem
diferenciar a comunicação e criar marcas fortes que retenham clientes.
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As operadoras móveis investem
alguns milhões de reais todos os
anos em comunicação para chamar

a atenção do consumidor e tornar suas
marcas mais conhecidas. De certo modo,
elas conseguem. De acordo com a pesquisa
Folha Top of Mind, realizada pelo Instituto
Datafolha, em 1998, 61% dos entrevistados
não conheciam nenhuma tele móvel. Em
2006, o índice caiu para 14%. Porém,
mesmo com todo esse investimento e
resultado, as operadoras não conseguem
estreitar os laços entre marcas e clientes.
Uma outra pesquisa, do Instituto Gallup,
mostra que 45% dos usuários são
"ativamente desengajados", isto é, não
sentem nenhuma relação com a marca e
aceitam trocar de operadora a qualquer
momento. Isso é prejuízo na certa, porque,
sabidamente, é mais barato reter um cliente
do que tentar reconquistá-lo.

Mas por que isso acontece? A culpa é
das próprias operadoras que lideram os
índices de reclamações da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) e dos Procons
dos estados, junto com os planos de saúde
e outros prestadores de serviços essenciais
como eletricidade (Figura 1). Essa péssima
liderança faz com que as teles sejam sempre
alvos de reportagens da mídia falando da
insatisfação dos clientes. De acordo com a
diretora da Troiano Consultoria de Marca,
Renata Pereira Lima, o consumidor não
consegue separar quem presta bom serviço
e quem não. "As pessoas põem tudo no
mesmo saco, não vêem quem é bom, quem
não é, ou os motivos das reclamações", diz.
Como conseqüência, a categoria telefonia
como um todo perde em imagem. "O cliente

acaba tendo a sensação de que precisa
escolher 'a menos pior' para lhe prestar um
serviço", afirma a diretora.

Outro fator que pesa negativamente na
construção da marca das celulares é o fato
de o serviço ser relativamente novo e as
pessoas não conseguirem diferenciar uma
empresa da outra. Passado os problemas
com cobertura e extensão das redes, os
serviços são praticamente os mesmos ou,
pelo menos, as empresas não conseguem
demonstrar seus diferenciais diz o sócio-
diretor da Top Brands Consultoria e Gestão
de Marcas, Eduardo Muniz. "As pessoas
estão adotando seus
comportamentos em relação ao
celular, é tudo muito novo e, por
isso, elas ainda não criaram
identificação com nenhuma
empresa", acredita.

"O CLIENTE ACABA TENDO A SENSAÇÃO DE QUE
PRECISA ESCOLHER 'A MENOS PIOR''(EMPRESA)

PARA LHE PRESTAR UM SERVIÇO."
Renata Pereira Lima, da Troiano

Além disso, as estratégias de marketing
não ajudam muito no quesito definição.
Todas as teles têm comunicações de
imagem parecidas, as quais tentam trabalhar
aspectos emocionais e humanizar o serviço.
Muniz explica que isso acontece em todas
as categorias que são muito técnicas ou
distantes do cotidiano das pessoas, como
os serviços financeiros e bancários. A
diferença é que os bancos, por terem mais
tempo no mercado, já conseguiram
diferenciar suas imagens. "O Real faz o
papel de solidário, o Itaú de moderno e o
Bradesco de prático. São comunicações
ligadas a emoção, mas diferenciadas entre
si. As propagandas deles também são bem
distintas", explica. No caso das teles, a
representação de usuários conectados ao
mundo todo e a outras pessoas é usada por
todas as empresas. Imagens leves, com
bolas flutuando, pessoas voando ou dentro
d´água já foram usadas várias vezes nos
últimos anos. As únicas ações distintas são
ligadas a patrocínios. Neste ano, por
exemplo, a Vivo patrocinou a seleção
brasileira de futebol e a TIM continua
investindo na música, com o TIM Festival.

Em função de uma comunicação
pouco diferenciada e da falta de ligação
entre o consumidor e as marcas, o fator
preço continua sendo fundamental na
escolha de um aparelho celular e de um
serviço. "Isso mostra a fragilidade da
categoria ou da marca. Produtos
conhecidos como leite, chocolate ou
carros não são comprados só pelo preço,

a qualidade e a imagem que
se tem de determinada
empresa são quesitos
primordiais na hora da
decisão de compra", diz
Renata, diretora da Troiano.

Pesquisa feita no início
deste ano pelo Instituto Gallup
mostra que 45% dos usuários
de celular, ou seja, cerca de
41 milhões de assinantes, são
desengajados da marca, não
têm nenhum compromisso
com a operadora e mudam
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de celular e de prestadora de serviços assim
que recebem proposta melhor (Figura 3).
Além desses, outros 20%, os classificados
como não-engajados, se dizem neutros em
relação a quem presta serviços. Isso é
bastante preocupante porque a mesma
pesquisa revela que um cliente totalmente
engajado (18% do mercado) gera receitas
36% maiores que um ativamente
desengajado. Esse resultado reforça a idéia
de segmentação e da importância que a
imagem da empresa tem diante dos
consumidores. O Instituo Gallup entrevistou
831 assinantes em 12 cidades brasileiras,

Top de imagem
As operadoras não negam que ainda

têm muito que evoluir no contato com o
cliente e dizem que é realmente complicado
trabalhar marcas de prestadores de serviços
que acompanham os usuários a todos os
lugares. "Não dá para comparar a nossa
com outras categorias de produtos como
cosméticos, por exemplo. Nesse caso, as
indústrias vendem momentos de bem-estar,
que acontecem quando um batom ou um
creme é passado. A telefonia móvel é uma
coisa prática, que, além de tudo,
acompanha o consumidor 24 horas por dia
e, portanto, está mais sujeita a problemas.
Não seremos nunca uma categoria positiva",
declara o diretor de marketing e publicidade
da TIM, José Luiz Liberato.

José Luiz Liberato, da TIM

O que fazer para mudar isso,
diz ele, é atender o cliente da
melhor forma possível. "Temos o
objetivo de ser os melhores do
setor e por isso investimos em
propaganda, call center
especializado, lojas adequadas,
qualidade nos serviços, entre
outras coisas". Em função disso, diz
Liberato, o churn da TIM é o menor do
mercado. Declaração contestada por
outras teles. Na verdade, o churn médio
de todas as operadoras móveis varia de
2,6% a 3% ao mês.

Mas independentemente do churn ou da
qualidade dos serviços, a TIM é a marca de
operadora móvel mais lembrada do País. A
pesquisa Folha Top of Mind, divulgada em
outubro, revela que a tele foi lembrada por
22% dos 5.333 entrevistados em 127
municípios (Figura 2), percentual semelhante
ao da Vivo (25%) se levado em conta a
margem de erro de dois pontos percentuais
para cima ou para baixo. Mas superior
quando somado o fator "awareness", que
mede a percepção da marca - questionados
sobre as demais operadoras móveis que se
recordavam, 58% dos entrevistados citaram
a TIM e 52% a Vivo.

"É o terceiro ano seguido que
ganhamos, mesmo não sendo líderes de
mercado. E, se somos líderes na mente, em
breve seremos líderes de mercado, é

questão de tempo", sonha
Liberato. De acordo com a
Anatel, em setembro a TIM
tinha 25,14% do mercado
nacional, enquanto a Vivo
registrava 29,96%.

Porém, vale lembrar que a
TIM (cujo controle estava
sendo negociado
supostamente pela Claro e
também disputado por outra
operadora, até o fechamento
desta edição) é a única
operadora presente em todo o

território nacional. A Vivo não atua em Minas
Gerais e em seis Estados do Nordeste. E
descontados esses lugares da pesquisa, a
Vivo ganha o Top of Mind em todas as
regiões onde atua. A Oi e a Claro ficaram,
respectivamente, em terceiro e quarto
lugares no ranking nacional da Folha.

"Nós estamos em um pedaço pequeno
do País, portanto não tínhamos como
ganhar o Top of Mind. Mas temos uma
marca sólida", afirma a gerente geral de
marketing do grupo Telemar, Flávia da Justa.
Ela explica, por exemplo, que antes de
lançarem a Oi Internet, fizeram pesquisas
para saber a abrangência da marca e
descobriram que o nome Oi tem muita força
na região onde atuam. "Acho que isso se
deve aos nossos serviços e à convergência,
isto é, o nosso usuário vê a marca Oi na
telefonia fixa, móvel, DDD, Internet".

De acordo com a Anatel, a Oi tem
13,19% de market share no Brasil todo, mas
passa de 35% em alguns Estados do
Nordeste. Em último lugar na pesquisa
Datafolha, a Claro não concedeu entrevista à
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Estratégia muda
cadeia de valor

A CTBC reestruturou seu processo de
compra e venda de aparelhos. A estratégia da
operadora está mais atrelada à projeção de
compras do que à marca. A empresa está
enxugando o estoque, adquirindo handsets
em menor quantidade, mas com maior
freqüência. Num estudo feito junto a
distribuidores e fabricantes, estes últimos
disseram à tele que não conseguem pulverizar
o atendimento na venda direta para os
consumidores e reclamaram do custo
logístico. Então, a tele mineira decidiu ajudá-
los. Na outra ponta, o distribuidor passou a
atender por encomenda e rapidamente.

"Então, usamos o tempo para refinar o
forecast de venda. Temos flexibilidade de
compra e acompanhamos mais a venda do
dia-a-dia", disse o coordenador de logística
da CTBC, Luís Marcelo Oliveira. "Em três
meses reduzimos níveis de estoque próprio
em 70% a 80%." O ganho é significativo,
especialmente no caso de aparelhos que
custam R$ 500/unidade no mercado. Com
estoque reduzido, o capital antes empatado
passou a ser investido no negócio.

O executivo conta que às vezes era
preciso até liquidar aparelhos porque tinham
saído de linha. Como ocorrem até quatro
lançamentos de modelos de celular semanal-
mente, o risco de depreciação é menor e o
estoque está sempre atualizado. "Eu aproximo
a cadeia, mas tenho estoque. Não deixo o
revendedor desabastecido", explica.

Houve economia com espaço para
armazenamento, custo logístico da base e
menos investimento em seguro patrimonial.
Para exemplificar, Oliveira cita que tinha item
com 6 mil unidades, o equivalente a
R$ 2,4 milhões de investimento, que
demoravam dois meses para sair do estoque.
Hoje, esse armazenamento caiu para mil
unidades. Em espaço, o estoque até que era
pequeno e não houve alteração na estrutura
física, mas em percentual a redução foi
considerável. Os fornecedores agora produzem
de acordo com a demanda estimada. Oliveira
considera que o novo processo também é
vantajoso para os fabricantes porque eles
ganharam maior fluxo operacional.

"Se colocarmos marca exclusiva,
perderemos oportunidades", opina o
coordenador da CTBC. Ele acredita que a
tendência entre as teles no Brasil está mais
para personalizar os aparelhos do que criar
marcas próprias, para não se comprome-
terem com quantidade, pois isto encarece os
custos, que são repassados aos usuários.
"Seria arriscado no atual cenário", afirma ele.

O executivo concorda que algumas
operadoras procuram se atrelar à marca de
determinados equipamentos. Mas ao lançar
marca própria elas fortalecem o posiciona-
mento em relação à tecnologia, o que
também é um risco, caso não seja de ponta.

IVONE SANTANA

TELETIME. A operadora tem 23,13%
do share nacional. Outras empresas
como Brasil Telecom, CTBC, Amazônia ou
Telemig Celular não foram citadas na
pesquisa do Datafolha.

O diretor de marketing e comunicação
da Vivo, Hugo Janeba, afirma que a
construção de uma marca sólida é
fundamental não só para a conquista de
novos clientes, mas também para a
retenção da base existente. Segundo ele, a
Vivo testa seu nível de performance em
várias frentes, tais como o Top of Mind,
pesquisas sobre lembrança de suas
propagandas e testes com clientes e não
clientes sobre qualidade da rede, dos
serviços, aparelhos etc. "Nossas pesquisas
indicam que temos a melhor qualidade de
ligações. Os usuários e não usuários da
Vivo enxergam isso, o que se reverte em
vendas", diz Janeba. Embora não revele
valores, ele também credita o investimento
em mídia da empresa como fundamental
para ter e manter usuários. Entre as
principais ações de marketing da Vivo estão
o pacote de mídia na televisão, patrocínios
da seleção brasileira, do iatista Torben Grael,
e de vários eventos, além da exposição da
marca em vários locais do País.

Exposição
Em relação à exposição de marcas,

aliás, as teles não agem da mesma forma.
Algumas colocam seus logotipos nos
aparelhos celulares, outras não o fazem
mais. A Vivo não tem uma política específica;
insere a marca em alguns aparelhos;
em outros não. "Nos preocupamos mais
com o wallpaper, quando o handset é
ligado", diz Janeba. Já a TIM tem uma
política comercial no Brasil que tenta
associar a marca a produtos de alta
performance. Por isto, a operadora só
coloca o logotipo nos celulares hi-end.

"Não temos tanto interesse em divulgar
nosso logo em um handset mais simples.
Mas tudo depende de negociação com o
fabricante", explica Liberato. Segundo o
executivo, apenas 10% dos celulares
comercializados em território nacional saem
de fábrica sem o logotipo das operadoras.
Na Europa, o percentual é de 30%. Lá,
esses aparelhos são vendidos direto para o
varejo, estratégia de negociação que ainda
está começando no Brasil e que tem como
dificuldade de expansão o alto índice (não
revelado) de subsídios que as teles
continuam dando na venda de aparelhos.

Diferentemente da TIM, a Oi tem como
estratégia não colocar o logotipo da tele em
nenhum celular. De acordo com Flávia, do
grupo Telemar, esse posicionamento visa
deixar claro para o consumidor que a Oi

Totalmente engajado - Cliente que tem forte apego
à marca e uma atitude leal com a operadora. Precisa
ser tratado de forma muito diferenciada.
Engajado - Cliente que tem apego emocional com a
marca, porém atitude não tão leal, ou seja, aceita
trocar de operadora se receber proposta melhor.
Não engajado - Cliente neutro em relação à marca.
É alvo de grandes investidas de marketing por parte
de todas as teles.
Ativamente desengajado - Cliente sem qualquer
apego emocional com a marca. É preocupante na
estratégia de qualquer empresa.

Fonte: Gallup

vende serviços, não telefones. "Fizemos isso
(colocar o nome nos aparelhos) no início da
operação, mas já não achamos mais
adequado", diz ela. Renata, diretora da
Troiano, acha que vale a pena expor os
logotipos das teles em qualquer lugar que
chame a atenção do consumidor e,
principalmente, naquele que o acompanha
em todos os momentos. "O celular
materializa o serviço da operadora, que é
difícil de perceber quando está bom ou não.
Se a marca aparece em um aparelho top de
linha, melhor ainda para a imagem da
empresa", afirma. De qualquer forma, isso
não parece consenso entre as teles do
mundo inteiro, até porque, algumas
operadoras, como a NTT DoCoMo, do
Japão, estão fazendo questão de
comercializar telefones apenas com suas
marcas e até sem o nome dos fabricantes.

Independentemente de estarem ou não
nos aparelhos, de agora em diante a marca
das operadoras móveis tem papel
fundamental na consolidação do mercado e
retenção dos clientes. Ainda mais quando for
aprovada a portabilidade numérica. Neste
caso, a maior dificuldade para mudar de
prestadora de serviços - a troca de
numeração - deixará de existir. "Aí veremos
quem está mesmo mostrando bons serviços
para seus clientes, quem tem marca sólida e
quem terá que jogar com o quesito preço
para sobreviver", acredita Renata.

16

Text Box
Fonte: Teletime, ano 9, n. 95, p. 12-16, dez. 2006.




