
A serviço da
qualidade

Vivo comemora o crescimento e a liderança do setor e
mostra como estratégias para conquistar e reter clientes
são fundamentais para os bons resultados

POR É R I K A R A M O S

Fm seis anos de atuação no
mercado brasileiro, a Vivo, operadora
de telefonia celular controlada pelos
grupos Portugal Telecom e Telefô-
nica, não tem do que reclamar. Em
junho deste ano, a empresa somava
uma base de 46,8 milhões clientes,
dos quais 37,7 milhões atendidos no
sistema pré-pago e nove milhões no
modo pós-pago, o que garante à ope-
radora a liderança do mercado com
um market share de 29,3%.

Desde o seu lançamento, em
2003, a prestadora passou por várias
transformações, da fusão e incorpo-
ração de outras companhias até as
turbulências do próprio mercado,
como as mudanças recentes da Lei
n° 6.523 que regulamenta o Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC),
e exige qualidade das empresas, e a
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Portabilidade Numérica, que permi-
te a mudança de operadora e a ma-
nutenção do número de telefone do
cliente, tornando ainda mais acirrada
a competitividade no setor.

Há dois anos, a Vivo tem como
foco posicionar todas as áreas da
organização para a qualidade. Na
semana do consumidor, em 2007, a
empresa lançou a campanha "Vivo
Sinal de Qualidade" a qual, segun-
do Hugo Janeba, vice-presidente de
marketing e inovação da empresa, foi
bem mais que uma assinatura publi-
citária. "A preocupação em oferecer
um serviço de qualidade não passa
apenas pela prestação do serviço,
passa pela qualidade nos processos,
pelo call center, pela logística e por
todas as áreas envolvidas no negócio
até hoje", explica.

A mais nova bandeira da Vivo é
a conectividade, processo pelo qual
a empresa detém a liderança no
segmento de internet de segunda
geração primeira modalidade de
internet no celular depois do Wap.
No que diz respeito ao acesso de alta
velocidade (internet de terceira gera-
ção), o serviço da operadora é o que
mais cresceu no último trimestre. A
nova rede com tecnologia 3G WCD-
MA já atendia 474 municípios brasi-
leiros no início de agosto.

"A questão do sinal de qualidade
tinha muita proximidade com nosso
negócio e hoje, com a internet, procura-
mos manter a mesma lógica na conexão
e na cobertura", completa o executivo.

Apesar da competitividade que
atinge o setor de telefonia móvel,
Janeba afirma que o relacionamento



Queremos que a percepção do cliente
também atinja o nível máximo

em relação aos nossos serviços"
HUGO JANEBA

com os clientes antigos vem sendo
preservado. "Desde setembro de 2008
não lançamos nenhuma oferta privile-
giando um novo cliente em detrimen-
to do cliente que já está em nossa base.
Qualquer oferta lançada hoje pode ser
usufruída por quem já é cliente. É uma
relação de confiança, construída em
longo prazo", comenta.

Segundo o vice-presidente, a por-
tabilidade numérica, pelo menos no
que se refere aos clientes da modali-
dade pós-pago, não assusta a empre-
sa. "Somos positivos na portabilidade
em pessoa física e jurídica no pós-
pago, mas os números portados ainda
são pequenos comparados ao que o
mercado movimenta", completa.

Segundo o vice-presidente, a preo-
cupação em engordar a participação no
mercado existe, mas não é única. "O
market share é medido diariamente,
mas focamos no crescimento em nú-
mero de clientes de forma consistente.
É importante dizer que acreditamos, e
o mercado tem reconhecido, que nossa
estratégia de qualidade é de longo pra-
zo. Partimos da lógica de que o cliente
satisfeito não vai embora".

Fidelização
Para driblar os efeitos da portabili-

dade, a Vivo aposta em estratégias para
manter a fidelidade do cliente, que vão
desde o programa de pontos para a tro-
ca de aparelhos até a recarga com bônus
e acréscimo de minutos ou torpedos. A
atual estratégia, dentre as ofertas de

fidelização para os clientes mais an-
tigos, mira nos planos familiares da
operadora. A idéia é conectar a famí-
lia toda e também inserir no mercado
o segmento de smartphones, que já
é sucesso em outros países. "Por um
valor pequeno o cliente pode ter ou-
tras linhas dentro de uma linha maior
e ainda ganhar bônus para falar com
sua família. Esse combo também in-
troduz os smartphones porque, além
de vender um plano de voz, oferece-
mos um plano de dados ao cliente",
revela Janeba.

Outra ferramenta utilizada pela
empresa para reter clientes é o cartão
de crédito. A operadora lançou em
julho deste ano, em parceria com o
Banco Itaú, o cartão Vivo Itaucard,
que promete vantagens e benefícios
para seus portadores. "Dentre os
vários pontos de contato que temos
com o cliente enxergamos no cartão
de crédito uma grande oportunida-
de de fidelização", comenta. Janeba
explica que se um cliente concentra
todos os pagamentos em um único
cartão de crédito ele pode acumular
pontos e depois usá-los para trocar
seu aparelho por um mais sofistica-
do. No caso da recarga, o cliente con-
segue reverter os gastos no cartão em
minutos para falar ao telefone.

O executivo admite que a inicia-
tiva do cartão facilita a inserção da
operadora na esperada modalidade
de pagamento móvel, mas por en-
quanto incipiente no Brasil. "E um

desafio não só para as operadoras,
mas para todo o setor porque passa
pelo treinamento dos colaboradores,
cadastramento dos pontos que acei-
tarão esse tipo de pagamento, capi-
laridade, entre outras coisas. É um
processo lento, de médio para longo
prazo", explica.

Mais números
da empresa

• Em junho de 2009, a nova
rede 3G WCDMA já atendia
442 municípios.

• A operação em GSM/WCDMA
atingiu mais de 36,1 milhões
de acessos, representando
77,2% do parque total.

« A receita líquida de serviços
no segundo trimestre foi de
R$ 3.630. milhões, um aumento
de 7,1 % em relação ao mesmo
período do ano passado.

• O lucro líquido foi de R$ 172,4
milhões no trimestre, 39,6%
superior ao valor apurado de
janeiro a março deste ano. No
acumulado, a empresa já registra
ganhos de R$ 295,9 milhões, um
resultado 26,3% superior que o
do mesmo período de 2008.



Atendimento
A Vivo obteve nota máxima no

índice de Desempenho de Atendi-
mento (IDA) da Agência Nacional
de Telecomunicações (veja box),
mas, de acordo com Janeba, a partir
do momento em que se atinge a exce-
lência manter-se no topo é mais de-
safiador. "Queremos mais que 100%
de nota, desejamos a satisfação e a le-
aldade do cliente. Os índices são téc-
nicos e fundamentais, mas queremos
que a percepção do cliente também
atinja o nível máximo em relação aos
nossos serviços", comenta.

Mesmo com os bons números
apresentados pela prestadora no
IDA a empresa não se livrou da
multa de R$ 3,2 milhões aplicada
pelo Procon de São Paulo por ter,
segundo o órgão de defesa do consu-
midor, descumprido as normas da
nova lei do SAC. Para Janeba, a san-
ção é baseada numa avaliação feita
pelo órgão em dezembro de 2008,
logo após a entrada em vigor da lei
e quando a empresa adaptava-se às
novas normas. "Estamos hoje total-
mente adequados à lei de call center
e estamos recorrendo da multa, pois

acreditamos que são momentos di-
ferentes", declara.

Novas mídias
Disposta a se comunicar com os

clientes em todos os canais a presta-
dora tem blog e um perfil no Twitter,
em que divulga campanhas, promo-
ções e concursos, além de informar
sobre serviços e produtos. "Acre-
ditamos na convergência de todas
as mídias, não há evidência de que
o brasileiro vê menos televisão por

midor mais rica", completa Janeba.
Para acompanhar essa dinâmica, a
empresa usa a inteligência no relacio-
namento com os clientes não somen-
te investindo em sistemas de gestão
de relacionamento, o chamado CRM
(Customer Relationship Manage-
ment) e Business Intelligence (BI),
como também em web intelligence.
"Temos um feedback instantâneo
em relação às ações que realizamos
para entender a percepção dos nossos
clientes. E instrumentos para identi-

Os resultados reafirmam
nossa capacidade de Crescimento
sustentável"

conta das novas mídias. São outros
hábitos e as pessoas estão vivendo
diferentes maneiras de buscar seus
interesses, seja na televisão a cabo ou
na internet", indica. "Existem novas
formas de interação e vamos usar isso
para tornar a experiência do consu-

índice de Desempenho
no Atendimento

O índice de Desempenho no Atendimento (IDA) para as prestadoras
de telefonia móvel foi criado pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) para incentivar as prestadoras a aprimorar o tratamento de
reclamações, tornando-as mais eficazes na resolução de problemas
apontados pelos usuários dos serviços. Na avaliação, as prestadoras
partem da nota cem e perdem pontos pelos desvios em relação a metas de
desempenho estabelecidas. Quanto maior a nota melhor o desempenho
da prestadora. O índice considera a capacidade da prestadora de atender
às demandas no prazo de cinco dias, bem como sua eficiência em diminuir
a quantidade de reclamações, reduzir pendências e evitar reincidências.
Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas
estabelecidas pela Anatel maior o índice obtido pela prestadora.

Fonte Anatel

ficar até de onde vem os posts com a
geolocalização", completa.

Divulgação de resultados
Segundo o presidente da Vivo,

Roberto Lima, a liderança em qua-
lidade, o portfólio de planos e apa-
relhos, as ofertas diferenciadas e
as ações de valorização da base de
clientes contribuíram para os bons
resultados obtidos pela empresa no
segundo trimestre.

"Resultados positivos em uma
companhia podem ser fruto de uma
conjuntura e iniciativas bem-sucedi-
das. Quando os resultados se repetem
podem indicar a capacidade de atuar
num mercado concorrido, e é onde se
enquadra a Vivo. Esse resultado rea-
firma nossa capacidade de crescimen-
to sustentável", disse Lima em tele-
conferência com analistas do mercado
no final de julho.

O executivo afirma que a pres-
tadora tem procurado reduzir pre-
ços por meio do corte de custos, mas



considera o preço dos aparelhos ainda
alto no Brasil. "Principalmente em
função da carga tributária, já que há
dez anos, quando o celular começou a
ser comercializado no País, era desti-
nado a um público de elite. Temos de
buscar reduzir os preços porque hoje
temos também o público das classes
C e D para atender", avalia.

O executivo afirma que a redu-
ção do câmbio faz com que o preço
dos aparelhos caia e contribua para
aumentar as vendas. No entanto, o
destaque na operação da companhia
foi à venda de chips para celulares.
Trata-se de uma transação que não
gera custos operacionais.

Além dos aparelhos de telefones,
a estratégia da Vivo é comercializar
também o chip isoladamente - uma
iniciativa que foi iniciada pela Oi.
"Comercializamos o chip há um ano,
e o número de venda aumentou, pois
grande parte das pessoas já tem apa-
relhos e estando na tecnologia GSM
podem utilizar as promoções das de-
mais operadoras por meio de outro
chip. Trata-se de um fenômeno co-
mum na Europa e é natural que venha
para o Brasil", conclui Lima.

Text Box
RAMOS, Érika. A serviço da qualidade. Consumidor moderno, São Paulo, n. 139, p. 46-51, ago. 2009.




