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Vivo comemora no Dia do
Consumidor (15) um ano

de reposicionamento da mar-
ca, sob o conceito "Vivo. Sinal
de Qualidade". Para celebrar a
data e os resultados, a África
criou ação especial em que a
operadora reafirma o seu com-
promisso com a qualidade e o
consumidor.

Líder no mercado brasileiro
com 27,7% de participação e
33,5 milhões de clientes, a Vi-
vo comemora os resultados da
nova fase. Entre os aspectos po-

sitivos, o destaque é a queda de
posição no ranking de reclama-
ções da Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações). Nos
últimos seis meses, a operadora
passou do segundo lugar para a
sexta posição.

"A marca mudou a postura
para ser melhor naquilo que é
importante e relevante para o
cliente. Simplificamos os pla-
nos e também adotamos uma

linguagem mais direta e trans-
parente na comunicação, com
o intuito de nos aproximarmos
do consumidor", diz Hugo Jane-
ba, vice-presidente interino de
marketing da Vivo. A campa-
nha engloba filme em TV aber-"
ta e fechada, ações na internet e
anúncios em revista.

A bandeira pela qualidade
trabalha muito a questão da
manutenção dos clientes. O
pensamento é lógico. "O custo
para manter um cliente é sem-
pre menor do que conquistar
um novo. Além disso, um clien-
te satisfeito não vai embora",
exemplifica o executivo.

Para ganhar mercado e se
tornar mais competitiva, a Vivo
investiu R$ 4 bilhões em tecno-
logia nos últimos quatro anos e
anuncia que destinará R$ 6 bi-
lhões em 2008 na melhoria de
serviços, portabilidade, rede e
outros aspectos.

INTERNET
Apostando na estratégia de
levar convergência através do
celular, a Vivo também lançou
na última semana os serviços
Windows Live da Microsoft pa-
ra aparelhos da Motorola. Isso
significa que a partir de agora,
os usuários da Vivo poderão

acessar o Messenger, Hotmail e
MySpace de seu celular.

Para isso, o consumidor pre-
cisa adquirir um dos oito mode-
los habilitados da Motorola ou
o novo Motorokr U9 da marca,
que já traz o aplicativo pré-car-
regado. O cliente interessado
em ter no seu aparelho os ser-
viços Windows Live da Micro-
soft vai pagar tarifa mensal de
R$ 8,90 para uso ilimitado.

O aplicativo para celular é
inédito no mercado brasileiro.
O Messenger é o comunicador
instantâneo mais utilizado no
País e no mundo, com mais de
34 milhões de usuários brasi-
leiros por mês e um bilhão de
mensagens enviadas ao dia. O
Hotmail é o webmail líder em
audiência e tem hoje 31,5 mi-
lhões de contas ativas, enquan-
to o MySpace (segundo maior
site de relacionamento do País)
ultrapassou a marca de oito mi-
lhões de usuários.

A solução está disponível
para todos os clientes Vivo que
tenham os modelos da Motoro-
la habilitados (cerca de oito atu-
almente, sendo que o objetivo
é chegar até o final do ano com
50), independente de ser da ba-
se Vivo Pré, Vivo Controle ou
Vivo Pós.
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