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VIVO PROSPECTA CONTAS
CORPORATIVAS

negócios Vivo Empresas. Uma campanha da DPZ, "Sua empre-

sa está nos nossos planos", orçada em R$ 4 milhões, apresenta, o

produto, A veiculação começa nesta segunda-feira (27) e termi-

na em dezembro. De acordo com o vice-presidente executivo de

operações Paulo César Teixeira, o serviço POS (point-of-sale)

Wireless, que permite a cobrança de contas com cartão de crédi-

to em aparelhos portáteis sem fio, é a grande novidade do pacote

corporativo. A Vivo Empresas já nasce líder com 42% de share

- Qual é o DNA desse novo

negócio?

A idéia é focar o mercado

empresarial. Com essa ini-

ciativa, estamos naturalmen-

te verticalizando a estrutura

de empresas da Vivo e ofere-

cendo soluções para as tec-

nologias CDMA (Code Di-

vision Multiple Access) e

TDMA (Time Division Mul-

tiple Access). Começamos já

na liderança desse segmento

com mais de 210 mil clien-

tes, antes atendidos pelas

empresas agrupadas pela

Vivo, que nos garantem 62%

de market share e um fatura-

mento de R$ 1,2 bilhão. Na

verdade, estamos unificando

sob uma marca as operações

lideradas pelas operadoras

regionais de telefonia antes

da Vivo ser formalizada, em

abril deste ano. Vamos ofere-

cer soluções de dados em al-

ta velocidade, diferencial

que vamos explorar devido a

diferença entre nosso serviço

e o da concorrência.

- A transmissão de dados é a

maior demanda do mercado

corporativo?

Não. Ele também é um gran-

de cliente de voz, mas o dife-

rencial de dados é muito im-

portante. Além da questão

de cobertura, que é muito

valorizada, temos soluções

desenvolvidas in-house e por

parceiros terceirizados, mas

sempre com base na nossa

tecnologia.

- A área de dados é para dar

apoio aos gestores de vendas?

Sem dúvida. Ela oferece pos-

sibilidades para agilizar ven-

das e também criar soluções

customizadas. As empresas

nos passam um. briefing e

elaboramos um projeto sob

medida. Com o POS Wire-

less, um entregador de pizza

não precisa mais receber em

dinheiro do cliente. Leva

uma máquina desenvolvida

por nós para receber a conta

com cartão de crédito.

- Qual é o primeiro cliente?

A Visanet já utiliza essa tec-

nologia desde o ano passado,

mas essa mobilidade do celu-

lar através do sistema POS

Wireless já está disponível

para outros clientes, como-o

Mastercard, por exemplo.

- Qual o contingente arregi-

mentado para a Vivo Empre-

sas?

O diretor-geral Alberto Fer-

reira conta com 300 profis-

sionais na estrutura. Não é

uma nova empresa; é uma

unidade de negócios. Ela se

utiliza de toda a infra-estru-

tura da empresa.

- Preço não é um diferencial

nessa nova operação. Vocês

acreditam que os clientes da

Vivo Empresas possam gerar

benchmark?

Sim. As

empresas

copiam

umas

temos certeza que os concor-

rentes dos nossos clientes fa-

zem comparação dos serviços

disponíveis no mercado. A

gestão de força de vendas

tem ferramentas importantes

com bases em ferramentas de

otimização que são recursos

caros e escassos e, portanto,

tem que ser muito bem ad-

ministrado. Todas as empre-

sas querem ter controle efeti-

vo da sua força de vendas, o

que justifica o investimento.

- Como está a absorção da

marca Vivo após seis meses da

unificação?

A maturação foi mui-

to rápida. Somos lí-

deres com 18 mi-

lhões de clientes

e 45% de parti-

:ipação de mer-

cado. O segre-

do é simples: a

marca Vivo

caiu no gosto

do público. O

Teixeira: estamos verticalizando a estrutura

Vivo está lançando a unidade de
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bonequinho que simboliza a

marca é desejado.

- Qual o elemento principal

para essa compreensão quase

automática?

A estratégia de lançamento

planejada para acontecer no

dia 13 de abril foi decisiva.

Na seqüência implementa-

mos uma série de campanhas

táticas como do Dia da

Mães, dos Namorados e dos

Pais. Porém, começar bem

foi fundamental. A campa-

nha da África foi super ade-

quada, especialmente os co-

merciais ao vivo, mas estáva-

mos preparados para efetivar

a mudança em um único dia.

- A Oi, concorrente da tecno-

logia GSM (Global System for

Mobile Communication), pro-

cessou a Vivo por plágio? Esse

imbróglio corporativo teve al-

gum tipo de reflexo na estraté-

gia da empresa?

Acho que houve uma confu-

são grande. O assunto está

superado. Foi questionada a

semelhança de design, corri-

gimos o necessário e conti-

nuamos nosso trabalho. A

Vivo é líder e tem uma res-

ponsabilidade grande com

seus 18 milhões de clientes.

- Qual o próximo passo?

O lançamento da marca foi

um sucesso. Trabalhamos

muito no ambiente tático,

nas datas promocionais.

Estamos sempre na mídia,

nesse momento para lançar a

Vivo Empresas. Como a

competição é grande, mante-

mos em segredo nossos pro-

jetos.

- A guerra das teles dá o tom

da competitividade mercado-

lógica nesse início de século?

Não é um fenômeno brasi-

leiro, ocorre no mundo in-

teiro. E um segmento que

está experimentando cresci-

mento importante. O Brasil

tem mais concorrentes e os

esforços de comunicação são

bem visíveis. Certamente é

uma guerra que exige inteli-

gência de marketing. Se essa

guerra é boa? Sim. Porque

vemos que o consumidor

responde. O mercado de te-

lefonia móvel no país, com

uma base de aproximada-

mente 40 milhões de usuá-

rios, é o que mais cresce. Es-

tamos entrando em uma fase

nova, a de transmissão de

dados.

- A disputa é de marcas ou de

tecnologia- CDMA x GSM?

Não. O cliente quer saber o

resultado final, a qualidade

do serviço. Ele quer chegar

na praia e ligar seu compu-

tador e cumprir suas fun-

ções. O prefeito César Maia

respondeu e-mails direto

do seu carro no Rio de

Janeiro. Com a tecnologia

POS Wireless ele vai poder

despachar mesmo em trân-

sito. O cliente quer é essa

praticidade.


