
Nextel cresce com "Bem-vindo ao Clube" 
Sozinha no mercado de rádio desde 1997, a 
pioneira Nextel agora enfrenta a gigante das 
teles no Brasil, a Vivo, que começou a operar 
o Vivo direto. Nesta entrevista, Gustavo Dia-
ment, vice-presidente de marketing da Nextel, 
fala sobre estratégias da empresa, do desafio 
de tornar a marca mais "democrática" e co-
mo a bem-sucedida campanha "Bem-vindo 
ao Clube", em que famosos contam suas his-
tórias, tem evoluído e ajudado a construir 
a marca que é sinônimo de rádio no País. 
Segundo o executivo, a Nextel não pretende 
fazer propaganda comparativa em resposta à 
Vivo - mas fará adaptação na comunicação. 
Para os próximos cinco anos, a Nextel anun-
cia investimentos de R$ 5 bilhões. A receita 
anual declarada é de US$ 2,6 bilhões. 

uma história. Agora, a gente faz 
isso numa relação de respeito com 
essas pessoas. Tem horas e horas 
de conversa para identificar essa 
história. Essa história é escrita a 
quatro mãos. 

Mind da categoria [de celulares], 
com investimentos significatimen-
te menores do que os de nossos 
concorrentes. Os nossos índices de 
recomendação são seis vezes maio-
res do que o segundo colocado do 
mercado [que é a Vivo]. E nosso 
awareness de propaganda também 
é o primeiro do mercado. 

Qual é o instituto que afere isso? 
Fazemos com o Millward Brown e 
alguns outros. 

Quais são os concorrentes diretos 
da Nextel, porque vocês têm o 
rádio? As outras operadoras de 
celular são concorrentes? 
Sim. 

E agora a Vivo entrou com o rádio. 
Até então só a Nextel oferecia 
esse serviço. Qual vai ser a estra-
tégia daqui para frente? 

por Kelly Dores 

Quando você chegou à Nextel a 
empresa já estava com o conceito 
'Bem-vindo ao Clube'? 
Bem-vindo ao clube já existia, sim, 
quando cheguei. Ele estava no que 
eu chamo de primeiro estágio da 
campanha. 

E como está essa fase da campa-
nha? Há quanto tempo a Nextel 
está com esse conceito? 
O conceito existe desde 2008. E 
eu comecei em agosto de 2009 na 
empresa. Esse era um conceito que 
funcionava muito bem, mas era 
restrito à televisão nessa época. 
Eram de 8 a 10 filmes por ano. E 
era o que acontecia com a campa-
nha Bem-vindo ao clube. 

E quando começou a segunda 
fase? 
Ela começou no início de 2010. 
Nessa segunda fase, em que a 
gente está até hoje, começamos a 
fazer teoricamente menos campa-
nhas por ano, de 3 a 4 por ano, e 
de verdade, 360°, tanto dentro de 
casa, com incentivo para equipe 
de vendas, como para fora, pegan-
do vários pontos de contato com 
nossos consumidores. Essa é uma 
das grandes mudanças. A segunda 
grande mudança, que quebrou 
alguns paradigmas, é que a gente 
começou a trazer de fato gente 
conhecida. Porque na primeira 
fase trabalhávamos com pessoas 
conhecidas por grupos bastante 
nichados. 

Como vocês escolhem esses fa-
mosos? 
A gente tem uma lista de nomes 
praticamente alimentada semana 
a semana. E a gente busca pessoas 
que alcançaram alguma coisa em 
suas vidas, e não estamos falando 
de sucesso em algum parâmetro 
pré-definido, como carreira ou di-
nheiro. As pessoas que alcançaram 
alguma coisa, escolhendo um ca-
minho não convencional. O cami-
nho convencional do MV Bill não 
era fazer o que ele fez. O caminho 
convencional do Herbert Viana 
após o acidente tampouco era fazer 
o que ele fez. O caminho conven-
cional do Neymar não é ser um 
moleque que tem essa adoração 
pelo pai apaixonado pelo.pai. Essa 
é uma história dele. O Fábio As-
sunção falou uma coisa que ficou 
marcado até hoje para mim: 'tra-
balhar para vocês é como se eu ti-
vesse fazendo um longa-metragem. 
O envolvimento de fato é muito 
maior'. Esse processo de escolha 
tem várias conversas que também 
não levam a lugar nenhum. 

Vocês desenvolvem pesquisa para 
chegar aos nomes? 
A gente faz isso com nossa área de 
planejamento, envolvendo o plane-
jamento da Loducca [agência que 
lançou a campanha Bem-vindo ao 
clube]. É muito importante para a 
Nextel esse processo. 

E como é o envolvimento da Lo-
ducca na escolha? 
Total. É uma escolha a quatro 
mãos. Diria que é liderada pela 
Nextel hoje, mas é um trabalho a 
quatro mãos. 

de rádio. 
E como é a concorrência? 
É uma concorrência saudável, óti-
ma, não tem problema nenhum. 
Pelo contrário. É a concorrência 
falando de rádio quando a Nextel 
é sinônimo de rádio. Bem-vindo ao 
clube. Vamos fazer esse mercado 
crescer juntos. Provavelmente não 
vou ter 100% do mercado como 
tenho hoje, mas vou continuar li-
derando esse mercado, que vai ser 
muito maior. 

Neste ano vocês tiveram na cam-
panha o Neymar e o Carlos Salda-
nha. Vão ter mais uma personali-
dade para o fim do ano? 
Sim, vamos, mas ainda não defini-
mos a pessoa. 

Como está a campanha Bem-vindo 
ao clube nas redes sociais? 

do ano passado. 

Esse crescimento foi em relação a 
clientes ou a faturamento? 
Os dois estão na faixa de 40%. Em 
base de clientes, o avanço de 2009 
para 2010 foi de 33,69%, e a receita 
cresceu 49%. O objetivo é continu-
ar crescendo nessa velocidade, com 
uma leve adaptação da nossa es-
tratégia de comunicação para esse 
ambiente mais agressivo, falando 
mais de oferta e produto, e conti-
nuando com a visão de construção 
de marca no longo prazo. 

E o merchandising nas novelas da 
Globo? 
Também começou em 2010 e va-
mos continuar. Ele faz parte dessa 
segunda fase mais democrática da 
campanha. Porque o rádio é um 
produto ainda pouco conhecido. E 
o merchandising era uma maneira 
muito interessante de falar, princi-
palmente com pessoas que não co-
nhecem o rádio, de forma bastante 
natural, sem invadir o enredo. A 
gente tem uma relação de parceria 
com a Globo, dá muito autonomia 
para eles criarem essas ações. 

o que a gente faz é trabalhar os 
dois lados da pessoa corporativa, 
do profissional liberal. Porque a 
pessoa é executiva, mas também é 
pai e mãe, isso é o que fazemos e 
que totalmente está em linha com 
o marco regulatório da Anatei. 

Para ser cliente Nextel há alguns 
pré-requisitos? 
Um deles é fazer parte de algum 
grupo profissional. Quando a pes-
soa faz a documentação ela assina 
um documento com valor legal afir-
mando que pertence a algum grupo 
profissional. Além da comprovação 
de renda mínima. Ter Nextel não é 
fácil, não é entrar numa loja, com-
prar e sair. Se pensar que somos a 
empresa de Telecom no mercado 
pós-pago no Brasil que mais cresce 
com tantas restrições, você vê que 
o sucesso é inegável. Apesar de não 
termos todos os canais de venda 
ainda e muito espaço para crescer. 
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Com personalidades populares 
você atinge mais pessoas também, 
não é? Dá mais credibilidade? 
Você na verdade trabalha um 
awareness maior, impacto, todas 
as suas medidas de brand, de saú-
de de marca, sem prejudicar esse 
lado único, que é trabalhar Nextel 
através de histórias. A gente trouxe 
muito esse conceito de que a Nex-
tel assina a história das pessoas e 
não o contrário. E por que a gente 
não pede para as pessoas assina-
rem a história da Nextel? E por 
que isso se tornou particularmente 
importante nessa segunda fase de 
campanha? Porque quando vamos 
falar com pessoas mais conheci-
das, muitas querem fazer parte da 
campanha por motivos errados. 
Por exemplo, cachê. A Nextel não 
é a que melhor paga e nunca será. 
Tem grupos bem maiores do que a 
Nextel que vão fazer isso. 

E quais são os valores do cachê da 
Nextel? 
Varia muito. A gente não abre, e 
garante que o que saiu na mídia 
sobre o valor do cachê pago para 
o Neymar não chega nem perto. A 
boataria foi de R$ 1,2 milhão, mas 
não chegamos nem perto. 

De certa forma, vocês relacionam 
a imagem dos famosos à Nextel? 
Não vamos nos enganar. Vende 
celular? Vende. Só que eu não falo 
para um famoso andar segurando 
um Nextel. Claro que eu sei que 
vende. A gente não está fazendo 
isso simplesmente para contar 

Como foi a escolha do nome de 
Carlos Saldanha? 
Carlos Saldanha é um cara muito 
legal. Acho que a gente acaba ten-
do o privilégio de conviver com es-
sas pessoas num nível muito maior 
do que se elas fossem apenas garo-
tos-propaganda. Agora, tem horas 
de conversas que são investidas 
em tudo isso. Esse é um processo 
diferente, que toma bastante tem-
po nosso, que é fundamental para 
a marca e no qual eu me envolvo 
pessoalmente. 

É um conceito que terá vida longa 
na Nextel? 
É um conceito que vem evoluindo. 
Ele tem evoluído nos formatos. 
Não só em mídia eletrônica, como 
em outras mídias, interações em 
rede social. A gente acredita que 
tem muito para evoluir neste ca-
minho. O conceito, a estratégia são 
os mesmos, mas a execução desse 
conceito tem ainda várias manei-
ras de se apresentarem, e a gente 
não as usou ainda. 

Como tem sido o retorno da cam-
panha para a marca? Em conver-
são de clientes? Vendas? 
O retorno é muito alto. A gente, 
desde o ano passado, é a empresa 
que mais cresce no pós-pago no 
Brasil, disparado. Também desde 
o ano passado somos os maiores 
vendedores de Black Berry do 
Brasil, aliado à força da campanha. 
Em saúde de marca, somos Top of 

Oficialmente eles entraram no iní-
cio deste mês com esse serviço de 
valor agregado que emula o rádio, 
porque não é um rádio. Acho que 
a sua própria observação mostra 
o quanto a Nextel está sendo bem-
-sucedida, porque a Vivo tem 60 
milhões de clientes, nós temos 
pouco menos de 4 milhões, até en-
tão só nós operávamos rádio, e, de 
repente, uma gigante como a Vivo 
resolve operar um produto que 
emula o nosso. Claro que o mer-
cado fica mais agressivo, mas esse 
é o principal indicador do nosso 
sucesso num mercado em que nós 
somos a categoria, num mercado 
em que nós temos uma base de 3,5 
milhões de clientes, e num merca-
do em que nós temos um serviço 

de qualidade superior. Não estou 
falando da cobertura, a cobertura 
deles é maior. Mas o Vivo direto 
demora oito segundos para estabe-
lecer a conexão entre um aparelho 
e outro, e a qualidade de voz é 
inferior, porque é um software que 
emula o rádio. Eu respeito muito 
a Vivo entrando nesse mercado. 
É bom para o cliente, bom para a 
gente. Eles vão abrir áreas onde a 
Nextel não está ainda e onde quem 
não pensa em rádio vai começar 
a pensar, e nós somos sinônimos 

A gente tem um comprometimento 
muito grande com engajamento e 
experiência. O que fez com Fábio 
Assunção e com o Neymar são 
exemplos muitos claros. Tanto o 
campeonato brasileiro de come-
moração de gols [protagonizado 
por Neymar], que foi um sucesso, 
como a estratégia do Dr. Saulo [in-
terpretado por Assunção], que ge-
rou muita interação no Facebook, 
gerando 150 mil vídeos, inclusive 
com a nossa queda de serviço em 
24 horas pelo Facebook da Califór-
nia porque acharam que a gente 
era spam, mostram o comprometi-
mento da Nextel de ousar e inovar. 

Vocês utilizam mídia impressa? 
Não é pouco, mas não é o principal 

meio. Utilizamos bastante jornal 
para varejo. 

Qual a principal mídia de vocês? 
É a TV. Quando a gente fala em 
atingir grande parcela da popula-
ção brasileira, a TV ainda é o prin-
cipal meio. 

Quais são os objetivos da Nextel 
para o segundo semestre? 
É continuar com crescimento de 
40% que a gente teve no primeiro 
semestre, versus mesmo semestre 

Vocês estão só em Insensato Co-
ração? 
Também estamos em O Astro. O 
retorno é brilhante e pretendemos 
continuar investindo em merchan-
dising. Porque você mostra como é 
o uso do rádio numa situação que 
é relevante no contexto do enredo 
da novela. E isso é muito difícil de 
fazer na mídia tradicional. A gente 
está bastante feliz, uma parceria 
que vai perdurar com a Globo e 
que faz parte deste novo momento, 
de 2010 para cá, em que a gente 
tomou a decisão de, sem deixar de 
investir no lado do prestígio, ter 
uma marca mais democrática. 

O que você quer dizer com marca 
mais democrática? 
É uma marca que seja mais co-
nhecida e mais desejada ainda por 
pessoas para as quais ter um rádio 
faça sentido. Pessoas que têm que 
usar necessariamente o rádio para 
trabalhar, senão a gente não pode 
vender. Grande parte do merchan-
dising tem esse conceito profissio-
nal. Enquanto a gente não entrar 
no 3G não vamos fazer nenhuma 
comunicação com a família feliz 
em volta da mesa, porque a gente 
não pode. E não estou dizendo 
que vamos fazer isso depois. Hoje 
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Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 ago. 2011. p.19.




