
A MIL POR HORA
Desde março último,
George Moraes é dire-
tor de marketing cor-
porativo da Telemar,
concessionária de te-
lefonia com atuação
em 16 estados bra-
sileiros. Ele assumiu a
responsabilidade de
comandar o marketing
corporativo da com-
panhia depois que o
titular do cargo, Ju-
arez Queiroz, migrou
para a Globo.com. E
começou a trabalhar
num momento de efer-
vescência da Telemar.
A empresa está cor-
rendo para antecipar a
meta, inicialmente
prevista para 2003, de
instalar 18 milhões de
inhas telefônicas ain-
da este ano. Se con-
seguir, a Telemar po-
derá expandir sua atu-
ação para outros esta-
dos. Nesta entrevista,
Moraes fala do anda-
mento do trabalho, de
novos produtos que a
Telemar irá lançar na
esteira do sucesso do
Vocall, e não esconde
que o objetivo mais
ambicioso da Telemar
é invadir São Paulo a
partir de 2002.

Pedro Yves e Paulo Macedo,
de Cannes
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Propaganda - O mercado está se
preparando para uma grande trans-
formação no próximo ano. O que a
Telemar está fazendo em relação a
essa abertura de mercado, já que
vocês deverão ser um dos players?
Vocês estão buscando market share
neste momento?

George Moraes - A estratégia é relati-
vamente simples e está apoiada em dois
vetores. O primeiro é a expansão. Nós
temos um programa de antecipação de
metas que prevê fazermos o equivalente a
três anos até o final de 2001. Estamos
antecipando a meta e indo muito bem.
Em alguns estados já estamos, inclusive,
fechando as metas. Só para se ter uma
idéia, este mês (junho) atingimos a marca
de 15 milhões de terminais nos 16 esta-
dos que compõem nossa operação. Em
maio instalamos 770 mil terminais. Isso
dá 24 mil linhas instaladas por dia, ou
mil por hora. Criamos até um slogan em
cima disso: "Telemar a mil por hora". É
um esforço monumental. A segunda ver-
tente diz respeito à qualidade. Não basta
apenas instalar telefones. Ê preciso tam-
bém desenvolver produtos que garantam
a qualidade do serviço, que estejam ali-
nhados e pertinentes com as necessidades
dos consumidores. Nessa segunda ver-
tente lançamos produtos absolutamente
inovadores, com tecnologia de primeirís-
simo mundo.

P - Dê um exemplo.
GM - O mais recente e importante é o

Vocall. Ele tem duas tecnologias novíssi-
mas e é o primeiro portal de voz em por-
tuguês. O primeiro portal do mundo foi
lançado em abril do ano passado pela
AT&T. O nosso começou em dezembro do
ano passado. Nós estamos muito à f rente
dos competidores. Eles estão se mexendo,
mas ainda não conseguiram lançar os
portais.

P - Qual a performance do Vocall?
GM - Espetacular. Os consumidores

têm altíssimo grau de utilização. Cerca de
30% da base de clientes o utiliza diaria-
mente. Você começa utilizar o Vocall e
não consegue mais parar, porque você
tem toda sua vida ali. Tem sua agenda de

contatos, agenda de compromissos,
responde e manda e-mails remotamente
por qualquer aparelho, seja telefone fixo,
celular ou orelhão. Ele passa a fazer
parte do cotidiano do consumidor. As
nossas pesquisas pós-lançamento têm
apresentado altíssimo grau de satisfação
com o produto e já nos animam, a partir
do requerimento dos próprios consumi-
dores, a uma série de aperfeiçoamentos
que estão sendo introduzidos nos próxi-
mos dias.

P - Dá para adiantar alguns?
GM - Ele vai estar compatível com o

Outlook e com o Palm. No Palm você não
precisa fazer a entrada de dados. Você
descarrega todo seu Palm para a agenda
do Vocall. Vai estar compatível com a
caixa postal do telefone fixo. Estarão
sendo introduzidos alguns elementos de
conteúdo, como notícias, trânsito, coisas
que os próprios consumidores estão
pedindo. Então ele vai ser um grande
portal de internet, disponível any time
anywere, porque você não precisa do
computador. Se você considerar que uma
parcela representativa da população tem
acesso limitado a um computador, é um
produto que tem uma perspectiva muito
boa. Logicamente que cada movimento
tem que ser muito bem construído
porque, por maior que seja a demanda do
mercado pelo produto, a gente não quer
se afastar da qualidade.

P - Por que não houve mudança na
campanha do Vocall desde o seu lança-
mento em dezembro?

GM - Pelo sucesso do produto e também
porque agrega à imagem da Telemar atri-
butos de tecnologia, de inovação e tudo
mais. É importante salientar que com ape-
nas três semanas de veiculação ela apare-
ceu como a sétima marca mais lembrada no
mercado, na frente de marcas importantes,
como Volkswagen, Fiat, Antarctica, que têm
um volume de comunicação de muitos
anos. O produto se tornou desejado, vem
crescendo diariamente, sem nenhum
esforço.

P - E vocês vão sair da Propeg e ter
uma nova campanha da F/Nazca para
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o plano de antecipação de metas?
GM - Na verdade a campanha de

metas já era da F/Nazca. A Propeg é
responsável pelas campanhas de produ-
tos e serviços, como o Vocall, e a Nazca,
pela parte institucional E o programa de
antecipação de metas tem mais a ver com
institucional do que com produtos. A
campanha a que você se refere está em
fase final de realização e será veiculada
a partir de julho.

P - Qual
será o conteú-
do desta cam-
panha?

GM - A base
da comunica-
ção tem várias
dimensões,
mas a mais im-
portante é dar
conta aos con-
sumidores da
Telemar e à so-
ciedade em ge-
ral sobre o es-
forço monu-
mental que a
empresa está
fazendo, indo a
lugares onde
ninguém ja-
mais foi. Exis-
te um filme que
traduz isso, on-
de a gente co-
loca telefonia
individual em
localidades
com menos de
600 habitan-
tes. Nele, apa-
rece um ore-
lhão em uma
aldeia indíge-
na. Com isso
você revela um
pouco da transformação que a chegada
das telecomunicações ocasiona naquela
comunidade. Quando chega o telefone
público chega também a telefonia indi-
vidual. E onde chega a telefonia indivi-
dual chega também a internet, e isso
modifica por completo a forma como
essa comunidade se relaciona com o
mundo exterior. Literalmente você abre
uma janela para o mundo. Ê um papel
importantíssimo que a Telemar faz, e para
mim, como profissional, dá um imenso
orgulho fazer parte desse esforço.

P - Já que você tocou no assunto, é
melhor fazer comunicação ou fazer o
social direto?

GM - É melhor fazer o social. Nós
temos projetos em que tomamos um certo
cuidado em divulgar, porque o mais
importante é fazer. O Projeto Educação,
para você ter uma idéia, começou com
um piloto e está chegando a 96 escolas.
E feito em lugares onde o índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é muito
baixo. Foi chancelado pela Unesco, um

fato raro, porque ela raramente avaliza
projetos com menos de seis meses de
aplicação. A gente não entrega só a
linha, o PC e os periféricos. Nós fazemos
treinamento e desenvolvimento de capa-
citação para os professores, alunos e
para a comunidade em geral. O que é
muito interessante é que apropria comu-
nidade, depois, pega este canal e começa
a desenvolver projetos próprios. Ela
desenvolve projetos de reciclagem de
lixo, discute e debate problemas junto
com outras comunidades.

P - E o retorno comercial?
GM - Quando você fala do Vocall, por

exemplo, em São Paulo, que não está nem
na nossa área de concessão, a primeira
impressão que se tem da Telemar é a de
uma marca associada a um produto abso-
lutamente inovador, com alta tecnologia e
altamente vinculado à vida das pessoas.
Tudo isso reflete a preocupação da com-
panhia em se alinhar com as necessi-
dades dos consumidores. Estamos
chegando muito bem em São Paulo, com

uma imagem
de marca mui-
to boa. E de
resto, no Bra-
sil inteiro a
imagem da
marca tem evo-
luído conside-
ravelmente.

P - Isso vai
facilitar a vi-
da de vocês,
neste merca-
do que já tem
players como
Telefônica?

GM - Es-
tamos chegan-
do com um
bom cartão de
visitas.

P - E a par-
tir daí, o que
virá?

GM - Eu
não poderia
antecipar o
cerne da es-
tratégia de ocu-
pação de São
Paulo. Mas eu
diria que a
Telemar é to-
talmente a-

gressiva e nós vamos estar presentes em
todos os segmentos de São Paulo de
forma muito intensa. Nós já vimos que,
até pelas primeiras leituras de pesquisa
com Vocall, que a imagem da marca é
muito positiva, muito boa. A Telemar
hoje é conhecida no mercado de ações. A
imagem da marca, dos produtos e
serviços oferecidos, tanto para os con-
sumidores quanto para serviços corpora-
tivos, é bastante positiva, sobretudo em
São Paulo, que, indiscutivelmente, é a
locomotiva do País.
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P - Mas vocês vão privilegiar São
Paulo ou vão querer atingir o Brasil
inteiro?

GM - Isso é muito estratégico, mas eu
diria que a ambição final da empresa é
ser uma empresa nacional.

P - Voltando ao plano de antecipação
de metas, é uma exigência da Anatel e
tem que ser cumprida até 2003. Vocês
estão conseguindo cumprir?

GM - Sim, estamos absolutamente on
time.

P - Quantas
linhas telefô-
nicas vocês já
instalaram?

GM-Sãol5
milhões de li-
nhas, mas con-
siderando que
estamos a "mil
por hora", a
esta altura já
devemos estar
com 15,5 mi-
lhões, porque a
velocidade
também au-
menta mês a
mês. Em junho
registramos um
número supe-
rior a 760 mil
instalações. Até
o final do ano
teremos em tor-
no de 18 mi-
lhões de linhas
instaladas. Isso
sem considerar
telefonia públi-
ca, como ore-
lhão. E cum-
prindo a meta
de 2003, a tele-
fonia vai che-
gar a cidades muito pequenas e nos cen-
tros urbanos serão instalados orelhões de
300 em 300 metros. É telefonia para lugar
nenhum do mundo botar defeito. Acho que
no passado recente não há história de ne-
nhum país do mundo que tenha feito um
investimento tão grande, perto de R$ 8 bi-
lhões, em tão curto espaço de tempo, e
tenha conseguido realizar isso.

P - O Vocall inibiu os chamados ore-
lhões de internet com teclado ou não
tem nada a ver?

GM - Não, na verdade esses projetos
se conjugam. Quando você tem o
Vocall, qualquer pessoa pode usar, mas

precisa fazer o cadastramento via inter-
net. Se ele não tiver computador nem
no trabalho, pelo menos terá o telefone
de internet pública. Seja em lojas de
conveniência, shoppings, porque ele
ficará em local abrigado, por ser um
equipamento menos robusto do que o
orelhão. E isso já existe na rede Texaco
do Rio de Janeiro, o padrão atual da

franquia BR também já o inclui e esta-
mos fechando com shoppings e aero-
portos.

P - Quantos aparelhos com internet
pública vocês pretendem ter até o final
do ano?

GM - A previsão inicial é de 2,8 mil,
em toda a área de concessão, mas acho
que vamos superar isso.

P - A campanha de antecipação de
metas será veiculada por quanto tempo?

GM - Provavelmente ela vai ao ar
até o final deste ano. Ela vai cobrir
todas as mídias e tem um complemen-
to que dá conta de quanto ficou bara-
to, hoje, a telecomunicação. O pulso,
hoje, é muito barato. A cada quatro
minutos você paga sete centavos. Nos
finais de semana, a partir do meio-
dia de sábado e até as seis da manhã
de segunda-feira, você paga um
pulso, independente do tempo que
você fica. Então, você acessa a inter-

net, paga se-
te centavos e
fica cinco
horas conec-
tado. Se você
considerar
que há pou-
cos anos vo-
cê pagava R$
5 mil por
uma linha
que hoje cus-
ta apenas R$
70, você per-
cebe o quan-
to ficou ba-
rato. Tanto o
acesso quan-
to o uso. É
quantidade,
qualidade e
uma expan-
são muito
grande a um
preço baixo.
Isso é um
b e n e f i cio
extraordiná-
rio para a
população,
para a so-
ciedade. E é
a própria so-
ciedade que
começa a co-
lher os frutos

agora. Com esse projeto, da expan-
são da internet, tenho absoluta
certeza de que a gente está fazendo
parte de um momento histórico do
País. A internet irá promover
grandes transformações na nossa
sociedade nos próximos anos.
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