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A Nextel chegou ao Brasil no final da década
de 1990. De lá para cá, tudo mudou - e muito
rápido. Como foi acompanhar essa evolução?
A Nextel chegou com comunicação exclusivamente
via rádio, analógica, sem celular e focada no público
corporativo. E, desde então, dois critérios eram muito
importantes para a Nextel: qualidade dos serviços
que ela vendia e qualidade no atendimento. Isso
foi, desde o começo, parte fundamental do DNA da
empresa. E, para atender muito bem esses clientes,
existia uma força de vendas própria que, na época,
era muito pequena. Hoje, no entanto, temos mais de
2.500 vendedores. Esse binômio foi muito importante
para a consolidação da Nextel no mercado. Mas
muita coisa mudou de lá para cá e o fato de a gente
continuar focado num público de muito valor e
oferecendo um serviço de alta qualidade, não mudou.
Isso faz parte do DNA da Nextel. Hoje já passamos
de quatro milhões de assinantes no Brasil. Temos os
assinantes mais valiosos do mercado, os assinantes
que mais gastam com telefonia do mercado. E, claro,
para continuar atendendo esses clientes, temos que
continuar investindo em qualidade na venda, no pósvenda e no atendimento ao cliente. Nós investimos
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Maria Gadu é feita de pessoas que a
inspiram, que a influenciam e que, de
certa forma, mudaram a sua trajetória.
Na última campanha da Nextel, a
protagonista Gadu mostrou a sua rede.
Uma rede composta por amigos e pelo
consagrado Milton Nascimento, um
ídolo de infância da cantora e fã de seu
trabalho. Eessefoi oobjetivoda empresa:
mostrar que a vida de todos não passa
de uma grande rede, e rede é Nextel,
que está presente em 388 cidades
brasileiras. É uma marca que já virou, há
tempos, sinônimo de rádio - mas isso
está longe de deixar o vice-presidente
de marketing Gustavo Diament quieto.
Muito pelo contrário: num bate-papo
dequaseumahora,comogravadorem
punho, ele falou sobre
como é comandar uma
das mais estratégicas
áreas
da
empresa,
sobre as campanhas, os
objetivos, concorrência,
estrutura e tantos outros
assuntos que a melhor
coisa agora é você
relaxar e começar a ler
esta entrevista.
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Estamos em 388 municípios. Temos um plano
bastante agressivo que está ligado ao 3G. Ganhamos
a licitação no final de 2010 e em 2011, e parte de
2012 estamos usando para a construção dessa
rede. Temos obrigações de cobertura e um plano
de mercado que prevê uma cobertura muito maior
do que temos hoje. Queremos levar o serviço bem
forte do 2G para o 3G e para uma gama ainda maior
de venda. Mesmo porque no 3G nós não temos
a restrição de vendas que temos no 2G. Agora,
no 3G nós seremos considerados o quinto player
porque poderemos vender para todo mundo, vai ter
uma cobertura ainda maior e estará presente nas
principais cidades do Brasil.
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muito em call center, que é da Nextel. Isso não
mudou. Mudou apenas de escala: ficou maior. O
que mudou foi a maneira que a Nextel se posiciona
no mercado, porque a Nextel falava exclusivamente
com o público corporativo. O que acontece é que
o público corporativo também acabava usando a
Nextel fora do trabalho, das empresas, O que a gente
percebeu é que a Nextel começava a tocar aquele
círculo que estava bem perto da vida profissional das
pessoas. Então, começamos a conversar com essas
pessoas enquanto elas não estavam trabalhando.
Sempre lembrando que o foco da Nextel, até hoje,
é o uso corporativo. Mas foi natural essa migração.
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E foi natural essa mudança?
Sim. Ela foi acontecendo naturalmente. O que acontece
é que aquelas pessoas que eram reconhecidas
no ambiente profissional sempre trabalharam
com o conceito de agilidade, com conceitos muito
importantes para o seu negócio. E cada vez mais
essas pessoas que queriam essas coisas estavam
com Nextel. E, quem está em volta, começa a ver
tudo isso e, claro, começa a querer também. Eu
acho que é voltar um pouco para os primórdios e ver
que o boca a boca funciona. A gente fala muito em
rede social, mas isso nada mais é do que aquilo que
acontecia há 500 anos, quando a padaria vendia um
pão bom e tratava bem os seus clientes e, logo, mais
pessoas queriam comprar aquele pão. Foi isso o que
aconteceu com a Nextel. E, de 2007 para 2008, nós
percebemos que tínhamos um grande potencial na
mão. Que potencial? O potencial de uma rede social.
Porque o rádio tem isso: quanto mais gente usa, mais
eu ganho. A campanha "Bem-vindo ao Clube" já foi
uma tradução daquilo que já estava acontecendo no
mercado e foi uma amplificação do que acontecia
para acelerar o nosso crescimento.

A Nextel, hoje, está presente em quantas
cidades do Brasil? E existem planos de
expandir ainda mais essa cobertura?

Não tem como não perguntar sobre a classe C
do Brasil. A Nextel também está de olho nela?
Temos um foco para o uso do 2G, até pelo nosso
regulatório. Possuímos um serviço de alta qualidade,
com essa equipe de vendas própria, e temos um
serviço completamente diferenciado que é o rádio.
Se você quer velocidade, agilidade, performance, a
Nextel é o melhor jeito de se comunicar. A questão da
classe para nós não é um limitante. O que acontece é
que a Nextel tem um posicionamento muito premium.
A Nextel é para quem fala e para quem fala bastante.
Então, se você tem alguém da classe C que fala muito
e que precisa dessa agilidade, o melhor é a Nextel.
Agora, se você tem alguém da classe C ou da classe
A e que fala pouco e quer pagar pouco, a Nextel não
vai ser uma boa opção. Essa é a nossa estratégia de
2G. Agora, indo para o 3G a nossa estratégia vai ter
que ser mais massiva.
O Brasil será palco, daqui a poucos anos, dos
dois principais eventos esportivos do planeta.
Como a Nextel vai participar desses eventos?
Acho que não temos escolha. Só pelo fato de estar
no Brasil, numa categoria efervescente como
telecomunicações, a gente acaba participando. E
eu não estou querendo dizer com isso que teremos
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que está muito conectada com tudo aquilo que
acontece dentro da nossa empresa e que entende
como está o perfil de uso dos nossos clientes.
Então, esse tipo de análise que é bem profunda
está sendo feito. Essa área também é responsável
pelas pesquisas de mercado. E, em primeira mão,
eu anuncio que nós estamos reunindo as áreas
de comunicação online e offline. É um movimento
que acreditamos que está correto e que é bastante
ousado também. Por quê? Porque no discurso todo
mundo diz - seja anunciante, seja agência - que
não faz sentido ter a separação de online e offline,
mas, na prática, poucas empresas fazem isso. Mas
nós demos um salto quântico nos últimos anos em
ativação digital, em integração entre online e offline,
mas acreditamos que chegou ao limite. E, agora,
para
aproveitarmos
toda a pista que temos
de sinergia, não tinha
outro caminho que não
fosse
unificar
essas
duas áreas. Acreditamos
que vai funcionar. Claro
que
temos
também
uma área de assessoria
de
imprensa
e
de
relações públicas, que
é
muito
importante
pela visibilidade que a
categoria de Telecom tem
e que a própria Nextel
tem.
Temos
também
uma área de eventos, de
experiência de marca,
que é uma área que, em
primeira
mão,
posso
te falar que estamos
unificando-a em São Paulo. Nós tínhamos essa
área espalhada no Brasil, até porque focávamos
por região e não por plataforma de ativação. E
começamos a ver que isso não fazia mais sentido.
Vamos ter todo mundo trabalhando de maneira
sinérgica com um único objetivo. Temos também
uma área recém-criada para a comunicação com
a base, que é composta por mais de quatro mil
clientes e muitas oportunidades de estabelecer, de
fato, uma comunicação mais perene com eles. Outra
novidade é que acabamos de criar uma gerência de
ponto de venda. Temos uma capilaridade de pontos
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qualquer cota de apoio, até mesmo porque já
existem competidores que compraram essas cotas
de patrocínio dos dois grandes eventos, que vão
mexer muito com a economia do Brasil de uma
forma geral. Vai ter muito dinheiro movimentando
aqui e acho que, quem souber aproveitar bem essas
oportunidades, vai crescer muito. E eu diria que
estamos prontos para isso, oferecendo um serviço de
alta qualidade. Mais do que isso: nós temos um foco
muito grande em produtividade. E acho que nem
preciso dizer que, hoje, existe um grande parque de
obras no Brasil para preparar o país para esses dois
grandes eventos. E já estamos surfando esta onda de
infraestrutura, que já começou e vai até os eventos.
Essa onda é muito mais importante para a Nextel do
que o evento em si.
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Como está estruturado o departamento de
marketing da Nextel?
Nós temos 117 posições. Não temos 117 pessoas.
Estamos contratando porque estamos crescendo
muito. A gente tem duas áreas mais focadas em
negócio e duas áreas mais focadas em suporte
aos negócios, que são inteligência de mercado e
comunicação. A área de inteligência de mercado
ainda é muito nova para nós. Ela foi construída no
último um ano e meio e é uma área que já tem mais de
dez pessoas trabalhando. Essa área tem um papel
que vai muito além do marketing. É uma diretoria
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lista para mandarmos e-mail marketing, nós temos
um grupo de mais ou menos 15 pessoas em uma
de nossas agências, que é responsável por mapear
conversas e comportamentos dentro da rede. Então,
através disso, nós começamos a entender quem é
quem, quem está falando de operadoras, quem está
querendo trocar de operadora e começamos a fazer
intervenções nessas conversas, mas intervenções
que sejam relevantes, pois estou falando com você
no momento em que você quer trocar de operadora.
E uma das coisas que acreditamos muito aqui
é que a Nextel não pode agir como uma pessoa
nas redes sociais. Ela pode ser humana, pode ter
personalidade e pode mostrar até fraqueza, mas ela
não é uma pessoa. É a Nextel. E isso a gente não
faz. Eu sei que existem empresas que vão por outro
caminho, mas a gente não faz isso e não vai fazer.
Quando mandamos o link para alguém, por exemplo,
tem 95% de taxa de cliques nesses links que são para
as nossas ofertas, para as nossas landing pages,
para os nossos produtos. Então, tudo isso tem dado
certo e nós vamos continuar investindo nisso.
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Hoje, o mundo está na internet, nas redes
sociais, no YouTube. Como é a atuação da
Nextel neste segmento?
Nós demos um salto quântico, pois começamos a
fazer trabalhos integrados com as campanhas de
mídias offline. Inclusive, eu estava no Facebook
em Nova Iorque (EUA), e para o orgulho da equipe
toda da Nextel, tivemos duas plataformas que
entraram no Facebook Studio, que é o lugar onde
eles colocam os grandes cases mundiais. Uma delas
foi o relançamento da nossa marca, em setembro
do ano passado, onde fizemos uma ação junto com
a campanha de TV com a mesma música ("Come
Together", dos Beatles), e chamava-se "O clipe da sua
vida", na qual dávamos oportunidades às pessoas do
Facebook de criarem os seus próprios clipes. E foi um
sucesso que gerou milhões de views. Tem também
a campanha da Maria Gadu que é uma campanha
em rede que, pela primeira vez, evoluiu, pois, agora,
não falamos apenas do protagonista, e sim, de sua
rede. E, quando falamos de rede, tem tudo a ver
com a Nextel, porque a Nextel é uma rede. Temos
também, claro, a nossa fan page, o nosso perfil no
Twitter e buscamos mais um canal de contato com os
nossos clientes através dessas plataformas sociais.
Agora, nós estamos estruturando uma operação para
conseguirmos ter, de fato, canais de atendimento ao
cliente. É um trabalho que ainda está começando
e que acreditamos que precisa ser feito porque,
cada vez mais, os clientes preferem ser atendidos
por meio das redes sociais que vai muito além da
construção de uma imagem. Nós estamos falando
de aquisição de atendimento aos novos clientes. Nós
temos uma iniciativa bastante robusta de aquisição
de novos clientes, que, ao invés de comprarmos
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de venda que ficou muito grande e agora, com o
3G, tende a aumentar. E tínhamos uma necessidade
de profissionalizar bastante essa área. Essas são
as áreas de suporte ao marketing. Agora, nas áreas
de negócios, temos uma diretoria de Negócios
Indivíduo e uma diretoria de Negócios Corporativo.

As campanhas da Nextel já tiveram como
protagonistas grandes nomes, como o ator
Fábio Assunção, MV Bill, Herbert Vianna,
Milton Nascimento e Maria Gadu. Quais são os
critérios para a escolha desses nomes?
Eu começo respondendo esta pergunta dizendo
que não acreditamos que exista garoto-propaganda.
O Fábio Assunção, por exemplo, quando veio
participar, ele falou, depois de um tempo: "Poxa,
eu me sinto parte de um longa-metragem, porque,
quando eu fazia campanha, eu ia lá para um estúdio
e, como eu sou ator, eu decorava o texto e pronto.
Com vocês, a gente está fazendo o texto junto.
Estamos criando peças juntos". O Fábio foi uma
pessoa que virou o nosso parceiro oficial em julho
de 2010, mas eu comecei a falar com o Fábio em
dezembro de 2009. E ele falou que não ia fazer. E
nós ficamos conversando até ele topar. Por que isso?
Porque a gente queria que alguém viesse e falasse

is.

s

ed
u

ca

cio

na

Mas como vocês chegaram ao nome da Maria
Gadu, que protagonizou a última campanha da
Nextel?
A Maria Gadu, na prática, é a primeira protagonista
que vem depois do relançamento da marca. No
relançamento da marca, em setembro, fizemos
aquela campanha com as escadas e que foi a primeira
feita em estúdio. Nós trouxemos os protagonistas
de campanhas anteriores. Nós tínhamos lá o Fábio
Assunção, o MV Bill, o Herbert Vianna, Alex Átala e
a Fernanda Young. Nós fizemos isso porque saímos
do foco do "eu" para o foco de rede, que
era o que queríamos mostrar. E o próximo
passo seria voltar para um protagonista,
mas voltar para um protagonista com o
foco na rede. Então, quando começamos
a falar com a (Maria) Gadu, nós sabíamos
dessa dependência saudável que ela tem
das pessoas. Ela é feita de gente mesmo,
que é a frase que ela fala no final. Por
falar nisso, foi a rede que ela escolheu,
como homenagem maravilhosa. Sabe
que o Milton Nascimento é um grande
ídolo que virou um grande fã. A Nextel
não trouxe simplesmente duas pessoas
que cantam bem e pronto. Trouxe duas
pessoas que são conectadas. Nós apenas
mostramos tudo aquilo que já acontece.
O "Embalo na Rede" com a Maria Gadu
veio da onde? A rede dela é tão forte. E redes são
tão poderosas que o briefing para a nossa agência
digital era "como que a gente leva esse conceito de
rede para o online mostrando o poder das redes?".
E a agência foi muito feliz em trazer uma ideia que
já começava em rede, porque eles já trouxeram as
pessoas que cantam muito bem, que já estão na
rede - ou seja, que já estão no YouTube - e que
têm alguns likes. Eles pegaram essas pessoas e
mostraram o poder das redes - delas e da Gadu.
Teve toda uma preparação com os participantes
que todos viram e a rede foi utilizada para escolher
a pessoa que ia cantar no show com a Maria Gadu,
em Curitiba (PR). Foi um sucesso. Já batemos seis
milhões de views e a Gadu achou tão legal que ela
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E não é essa a proposta?
Não. Primeiro porque a Nextel não vai dar um cheque
gordo. Acho que tem anunciantes que têm muito mais

que, até hoje, sempre quando estamos chegando ao
fim de uma jornada dessas, nós perguntamos: "E
aí?". E nós ouvimos de todos que fomos os melhores
parceiros que trabalharam com eles até hoje.

fin

de alguma coisa que você ainda não falou ou que
você ainda não falou desse jeito. É como pegar o
Neymar e falar do amor dele pelo pai, porque fazer
200 embaixadinhas e dizer que ele é um craque todo
mundo sabe. Mas que história ele quer deixar além
dos gramados? Então, são muitas conversas e muitas
dessas conversas não levam a lugar nenhum porque
a gente decide não querer ou porque a pessoa do
outro lado decide não querer e, muitas vezes, eu
nem consigo conversar. Tem muita gente que quer
mandar o empresário, assinar um cheque gordo,
decorar um texto e pronto.
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dinheiro do que a gente. Se for por chegue, garanto
que a campanha em que o Neymar ganhou menos
dinheiro foi a nossa. Só que foi a campanha em
que o Neymar pôde ser o Neymar fora do campo. A
diferença é que a Nextel não vai pedir para ninguém
assinar a história dela. Ao contrário: a gente quer
assinar a história da pessoa. Vou te dar um exemplo:
a gente tem contrato com todos eles, mas os nossos
contratos nunca são usados, porque, se você for ver,
tem muita coisa lá que não aconteceu e tem outras
que aconteceram e que não estão lá. É esse o tipo
de relação que a gente acaba tendo com as pessoas.
Também não vamos enganar: é claro que vai vender
mais celular, mas vai muito mais além do que vender
celular. É mais profundo do que isso. E vou te contar

is.
cio

na
é

ca

ed
u

s

fin

ex
clu
siv

E você não pode adiantar quem será o próximo
protagonista mesmo?
O que eu posso falar é que é um namoro bem avançado.
Agora, estamos chamando para casar (risos). Mas o
que eu posso dizer é que essa campanha da Maria
Gadu, de redes, vai ter desdobramentos. Foi poderoso
demais para deixar parado.

pa
ra

Foi a maior campanha que a Nextel fez?
Eu não diria que foi a maior campanha que a gente
fez. É a primeira campanha de fato que mostra o
poder de rede, de interação. Nesse sentido é a maior,
porque mudamos esse foco para falar de rede.

Nextel não está presente, quando você fala em rádio,
as pessoas lembram da Nextel. Então, foi muito
bem-vinda essa iniciativa. Agora, o que eu posso
dizer é que, nove meses depois, essa iniciativa
da Vivo nos fortalece porque o Vivo Direto é um
competidor que respeitamos, mas não perdemos
nenhum grande cliente corporativo. Para ser muito
franco, nós perdemos dois clientes, mas eles já
voltaram. Isso nos fortalece porque oferecemos um
produto de qualidade, com um alto valor e que não
é fácil oferecer algo igual, independentemente do
tamanho e da musculatura da sua empresa. Então,
saímos fortalecidos disso e acreditando em todo o
ecossistema que montamos ao redor desse produto.
E nós temos uma rede que não foi fácil de ser
construída. E eu não falo da rede de engenharia. Falo
da rede de pessoas que usam a Nextel hoje.

a

chamou também a Amanda, que é de Curitiba, para
cantar no palco (o vencedor foi Renato Vianna). E
foi simplesmente maravilhoso.
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Mudando de assunto: no ano passado, a Vivo
entrou no mercado com o serviço de rádio.
Houve alguma mudança de estratégia por
parte da Nextel depois que a operadora lançou
esse serviço?
Não foi a primeira vez que nós tivemos esse tipo
de inciativa no Brasil. Em 2004, a Claro lançou um
serviço de rádio. A Vivo trouxe um software que
emula o rádio. Então, eles usavam o espectro deles
- a banda de dados deles para trafegar a voz - com
um software que você podia baixar e fazer download
para os aparelhos. Então, era algo que a gente já
esperava. A gente sempre vê a concorrência com
bons olhos, principalmente uma concorrência que
coloca a Nextel como o centro da discussão. Isso
porque a Nextel é sinônimo de rádio no Brasil e,
quando vem uma operadora do tamanho da Vivo
falando de rádio, é bom. É bom porque o cliente
ganha. Quanto mais opção o cliente tem, mais a
empresa tem que se mexer para mostrar um bom
trabalho e, claro, conquistar mercado. E, depois,
porque estamos falando de rádio e é impossível
falar de rádio e não falar de Nextel. Mesmo onde a

Qual é o market share da Nextel hoje?
Nós estamos com 8,5% em pós-pago. Lembrando
que a gente só compete em pós-pago e eu estou
falando em pós-pago que, dependendo da região,
começa com R$ 30, R$ 40. E só temos produtos póspago acima de R$ 100 para oferecer. Realmente nós
estamos num patamar muito premium.
Já estamos quase no meio do ano. Mesmo
assim, acho que vale a pergunta: qual é a
expectativa para 2012?
Esse é um ano muito importante porque é um ano em
que precisamos continuar construindo fortemente o
nosso negócio em 2G mesmo. É muito importante
também continuar evoluindo a comunicação da
empresa e é muito importante continuar garantindo
esse diferencial competitivo de atendimento ao
cliente. Temos que continuar investindo fortemente,
acreditando que é um ano de bom crescimento e
que é um ano em que o mercado de telecom vai
continuar crescendo, mas, ao mesmo tempo, é um
ano de construção de um novo negócio - não de uma
nova empresa -, que é o 3G.

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 12-18, jun. 2012.

