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Companhias preferem cativar o próprio cliente para garantir sua fidelidade  
 
Vender mais serviços para o mesmo cliente é a estratégia do marketing das empresas de telefonia 
fixa neste ano. As operadoras continuam voltadas para a área de concessão e evitam brigas por 
novos usuários, mesmo com a abertura do mercado nacional, que possibilitou que as empresas 
ofereçam serviços de telefonia local e de longa distância nacional e internacional. Somente a 
Brasil Telecom aguarda liberação do governo e ainda não iniciou a atuação em todo o País.  
 
Em vez de invadir a área dos concorrentes, as companhias estão preferindo cativar o seu cliente. 
As estratégias de comunicação têm caráter defensivo, que visam a fidelização do consumidor. Por 
causa disso, despesas com propaganda não tiram o sono dos investidores.  
 
O gerente de Comunicação responsável por marketing da Brasil Telecom, Idell Halfen, afirmou 
que a publicidade da empresa, quando estiver pronta para atuar nacionalmente, estará centrada 
nos produtos e não mais na divulgação institucional da marca.  
 
A analista da Fator Doria Atherino Corretora Jacqueline Lison disse que a tática das companhias é 
oferecer para os atuais clientes serviços de maior valor, com pacotes mais completos, para 
aumentar a receita sem necessidade de conquistar novos usuários.  
 
A Telesp é um exemplo do marketing defensivo. A companhia tem anunciado sucessivas 
promoções rápidas para longa distância e enfatiza, em campanha publicitária, que tem os preços 
mais baixos entre as concorrentes.  
 
No caso da Telemar, o diretor de Marketing George Morais disse que a estratégia está montada 
em três pilares: fixação do uso do 31 global, promoções e campanhas institucionais. A empresa 
acaba de lançar a nova propaganda institucional, que fixa a Telemar como a única operadora de 
telecomunicações 100% nacional. Morais ressaltou a importância de uma campanha completa, 
pois a telefonia celular se mostra forte concorrente do sistema fixo.  
 
Segundo Jacqueline Lison, as campanhas das empresas de telefonia celular devem consumir mais 
investimentos do que as fixas, porque o segmento vive um período de consolidação e formação de 
marcas que necessita de maior exposição.  
 
Na opinião de Halfen, as companhias de telefonia fixa reduziram os gastos com marketing no ano 
passado, por causa das eleições. E, neste ano, os investimentos não terão aumento significativo 
por causa da falta de perspectiva de crescimento econômico. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 jun. 2003. 


