
BRASIL COMEÇOU ESTE ANO
com 66 milhões de celulares
ativos — 41 % mais do que no
final de 2003. Mas outros nú-

meros mostram a dificuldade das opera-
doras em lidar com crescimento tão ace-
lerado. Receita média por cliente baixa,
altas taxas de abandono e gastos exagera-
dos de marketing. Para atacar esses pro-
blemas, as empresas recorrem cada vez
mais às tecnologias para analisar bancos
de dados, medir o desempenho e prever o
comportamento dos clientes. O que im-
porta não é apenas fazer crescer o núme-
ro de celulares, mas sobretudo tirar mais
dinheiro do bolso de quem paga a conta.
É aí que entra em ação o computador. "A
tecnologia ajuda a conhecer o cliente e tor-
ná-lo mais rentável", diz Celso Chapinot-
te, diretor do SAS Institute, fornecedor de
programas de avaliação estatística e cená-
rios futuros. No ano passado, o SAS au-
mentou o faturamento em 150% com a
venda de software para as telefônicas.

O primeiro indicador preocupante pa-
ra as operadoras é a quantidade de pré-pa-
gos, mais de 80% da base. A maioria, nas
mãos de jovens e membros das classes C
e D, não é rentável. A Vivo, maior opera-
dora do país, perdeu 17% da receita mé-
dia por cliente em 2004 — por causa dos
pré-pagos. "As operadoras não aprende-
ram a lidar com a clientela de baixa renda,
como fizeram o varejo e os bancos", diz o
consultor George Freund, da A.T. Kear-
ney. Além disso, elas se empenham em rou-
bar clientes umas das outras. Em média,
25% dos assinantes trocam de fornecedor
a cada ano — muitas vezes antes de repor
o investimento feito para conquistá-lo.

A Oi, operadora do grupo Telemar, man-
tém uma equipe exclusiva para acompa-
nhar o comportamento dos usuários. O se-
gredo de Alberto Blanco, diretor de mar-
keting, é esmiuçar o banco de dados. "Que-
remos saber tudo sobre como o assinante
usa o celular e identificar não só quem gas-
ta mais, mas também quem tem mais po-
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presidente da Vivo.

dos bancos de dados", diz
Guilherme Portela, vice-

"Nosso desafio é aproveitar
os milhões de informações

para convencê-lo a ficar.
a pena investir mais 100 reais

xá-lo ir embora ou se pode valer

banalizaram os descontos e subsidiaram os
aparelhos. Em algumas campanhas, o cus-
to de aquisição chegou a 500 dólares por
cliente. A guerra de preços foi feita fre-
qüentemente sem outro critério além da
expansão. "Colocamos para dentro muita
gente que não daria o retorno para cobrir
o subsídio", diz Blanco. Em dois anos e
meio, a Oi reuniu 7 milhões de assinantes.
Mas teve 489 milhões de reais de prejuízo
em 2004. Para limpar a carteira, agora o
papel da tecnologia é colocar à disposição
informações que permitam à empresa não
errar quando alguém liga para a central de
atendimento pedindo para cancelar o ser-
viço. É preciso concluir se é o caso de dei-

Consumídoras de pré-pago: retorno baixo

tencial de aumentar o gasto", diz. Ao co-
nhecer, por exemplo, os assinantes de São
Paulo que mais ligam para Porto Alegre, é
possível oferecer um pacote de descontos
e conquistar a fidelidade. "É como numa
cesta de supermercado", diz Fernando Cor-
bi, diretor-geral da Business Objects, for-
necedora de software de inteligência de ne-
gócios. "O cliente leva desconto de um la-
do e a operadora ganha cobrando mais em
outros serviços." Programas estatísticos
também são usados para comparar clien-
tes e verificar quem tem propensão a com-
prar determinado serviço. Ou ainda para
descobrir fraudadores, erros de cobrança
ou inadimplentes contumazes. A Claro, do
grupo mexicano América Móvil, criou uma
espécie de programa de milhagem para es-
timular os usuários a falar mais ao celular.
"Podemos trocar de graça o aparelho de
um cliente, dependendo dos pontos acu-
mulados", diz Roberto Guenzburguer, di-
retor de marketing da Claro.

Outra necessidade é reduzir o investi-
mento para conquistar cada cliente. Nos
últimos anos, as telefônicas se converte-
ram nas maiores anunciantes na mídia, con-
trataram modelos como Gisele Bündchen

ou Daniela Cicarel-
li, cercaram os

consumi-
dores de

promo-
ções,


