
Oi foca a fidelização de 10,3 milhões de clientes 
Mônica Ciarelli 
 
Mercado atingirá marca dos 100 milhões no final do ano. 
 
O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, disse acreditar que o mercado de telefonia celular atingirá 
a marca dos 100 milhões no final do ano, mas admite que a partir daí o crescimento será mais 
modesto. A Oi atingiu 10,3 milhões de clientes em dezembro último e agora, passado o período de 
forte expansão, a operadora dedica-se a fidelizar os clientes. 
 
Falco afirmou que a marca de 100 milhões é número emblemático. O executivo lembrou que a Oi 
foi a única operadora celular a conseguir ampliar percentualmente o número de clientes pós pagos 
em sua base. A operadora começou 2005 com os usuários pós-pagos representando 14%, mas, 
fechou o ano com esse tipo de clientes respondendo por 18% da base. 
 
O presidente destacou que o mix melhorou ainda mais nos últimos três meses do ano. Do total de 
adicionais, 32% vieram para os planos pós-pagos e o restante para os pré-pagos. 
 
Recomposição de margens no setor 
 
Segundo Falco, este ano será de recomposição de margens para as empresas de telefonia celular. 
O executivo disse que o Natal de 2005 já foi bem mais comportado em suas promoções para 
atrair novos clientes, ao contrário dos últimos anos, quando o setor foi palco de verdadeira guerra 
de preços entre as operadoras, preocupadas em ganhar participação de mercado. Para isso, 
subsidiavam de forma pesada a compra de aparelhos. 
 
Agora, o cenário, segundo ele, é outro. Tanto que o executivo não espera ver novamente 
aparelhos vendidos a R$ 99 como ocorreu no passado. "É tendência importante recuperar 
margens", explicou ele. Falco afirmou que o mercado entrou em nova fase em que é preciso 
identificar de forma mais clara o tipo de consumidor mais atraente para cada empresa.  
 
"Não adianta ganhar um cliente que não tem R$ 2 ou R$ 3 para falar por mês", argumentou. 
Hoje, o foco da Oi é priorizar mais a qualidade do cliente do que a quantidade. 
 
A aposta da operadora celular está nos produtos de maior valor agregado. O executivo não fala 
em números, mas adianta que esse tipo de produto deve ganhar cada vez mais espaço no 
faturamento da Oi. Falco estimou que esse segmento possa representar de 30% a 40% da receita 
total da empresa nos próximos dez anos.  
 
Telemar inicia premiação de consumidor 
Luciane Carneiro 
 
O Grupo Telemar deu início a uma estratégia agressiva para intensificar o uso dos serviços de 
telecomunicação oferecidos por suas empresas e fidelizar os clientes: o Programa de 
Relacionamento. O lançamento tem sido feito a princípio de forma discreta - a campanha de 
publicidade ainda não começou -, mas promete acirrar a concorrência neste mercado. Cada R$ 1 
gasto em serviços corresponde a 10 pontos, que depois de acumulados poderão ser trocados por 
prêmios ou descontos. 
 
A diferença em relação a outros projetos para fidelização de clientes deste setor é que os pontos 
podem ser adquiridos nos cinco serviços oferecidos pelo grupo: telefonia fixa (Telemar), telefonia 
móvel (Oi), provedor de Internet (Oi), banda larga (Velox) ou ligações de longa distância (31). 
 
 



As operadoras de telefonia móvel Vivo e Claro já possuem programas de fidelidade - Vivo 
Vantagens e Claro Clube -, mas o acúmulo de pontos se refere apenas a gastos com o celular e a 
troca de pontos se restringe a aparelhos de telefone celular e descontos em restaurantes, cinemas 
e hotéis. "Desde o ano passado estamos investindo fortemente no relacionamento com o cliente, 
que é o grande diferencial para a escolha da empresa e se tornará cada vez mais importante. 
 
O Programa de Relacionamento foi um dos caminhos encontrados para recompensar o cliente e 
mostrar a oferta de soluções integradas em comunicação", afirma o gerente de marketing e 
relacionamento do grupo, Rogério Garchet. Além do resgate de prêmios e descontos, os 
participantes podem usufruir de um clube de vantagens, a partir de parcerias com empresas como 
TAM Viagens, Chevrolet, Avis, Sandpiper, Motorola, Submarino, Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), entre outras. Os pacotes da TAM Viagens acima de R$ 1 mil, por exemplo, têm 
bônus de R$ 100 para os clientes do Programa de Relacionamento. "Estamos buscando parceiros 
com amplitude nacional e com grandes benefícios para oferecer a nossos clientes", diz. 
 
1 milhão de clientes começam a receber kit 
 
Cerca de um milhão de clientes do Rio de Janeiro e Espírito Santo já começaram a receber em 
casa um kit com as regras do Programa de Relacionamento e o cartão que será usado para a 
identificação dos participantes. 
 
O cartão possui uma faixa magnética, o que pode indicar que parcerias com cartões de crédito já 
fazem parte do planejamento do grupo. Sobre o assunto, o executivo diz apenas que possíveis 
acordos neste sentido estão em avaliação. 
 
Quem não está incluído neste grupo também já pode participar, ligando de um telefone fixo para 
0800 284 3131 ou através de um Oi para *3131. Garchet não revela qual é a expectativa para o 
número de clientes cadastrados, mas diz que até o fim do ano todos os 16 estados brasileiros 
atendidos pelo grupo devem ter acesso ao programa. Atualmente, o grupo possui 14,9 milhões de 
linhas de telefonia fixa, mais de 10 milhões de assinantes da Oi, 731 mil usuários do serviço de 
banda larga (Velox) e mais de 1 milhão de clientes do provedor de internet Oi. 
 
O número total fica pouco abaixo dos 28 milhões de clientes, mas é preciso lembrar que muitas 
pessoas já utilizam mais de um serviço do Grupo Telemar. O gerente de marketing e 
relacionamento da Telemar revela que a receptividade ao novo programa tem sido muito boa e já 
há casos de clientes que aproveitaram os descontos do clube de vantagens com as empresas 
parceiras. "Já teve até venda de carro com uso do desconto", aponta. 
 
Mistério sobre campanha publicitária  
 
O mistério também paira sobre a campanha de publicidade preparada para o lançamento. Garchet 
diz que o planejamento é agressivo, mas confidencial. Ele revela apenas que até o fim da semana 
todos os sites de empresas do grupo terão chamadas para o site do programa 
(www.programaderelacionamento.com.br). Além disso, haverá ofertas e promoções para que o 
cliente possa aproveitar vantagens antes mesmo de acumular os pontos necessários para a troca 
de prêmios. 
A lista de prêmios inclui 77 produtos, desde um kit praia Oi (com bolsa, toalha e nécessaire), por 
6.600 pontos, até uma televisão de 42 polegadas com tela de plasma, por 3.518.200, passando 
por câmera digital, adega climatizada, diferentes modelos de telefone celular, brinquedos, DVDs, 
camisa oficial da Seleção Brasileira de Futebol e descontos em produtos e serviços de 
telecomunicação do grupo. 
 
O cliente só poderá começar a resgatar o prêmio após acumular 53 mil pontos e a partir de junho, 
ainda que o produto pretendido seja equivalente a um número menor de pontos. Além desta lista 
de 77 itens, ainda está nos planos da Telemar a distribuição sete prêmios incríveis.  



São vôos na esquadrilha Oi, uma viagem para a Antártica com acompanhante ou a prática de 
esportes radicais com atletas patrocinados pela Oi, como os judocas Flávio Canto e João Derly, o 
surfista Rico de Souza e a triatleta Fernanda Keller, por exemplo. 
 
Telefônica faz campanha para quitação de débitos  
Da agência Estado 
 
A Telefônica lançou ontem campanha para que os clientes inadimplentes possam regularizar sua 
situação. Aqueles que possuem dívidas há mais de 120 dias com a operadora e que já perderam a 
linha telefônica terão condições especiais de pagamento, com isenção total de juros e multas, 
além de descontos e possibilidade de parcelamento.  
 
Esta é a segunda vez em menos de três meses que a Telefônica oferece condições especiais para 
que seus clientes possam quitar as dívidas. No final do ano passado, ação semelhante permitiu 
que mais de 75 mil antigos usuários pudessem acertar sua situação com a empresa e garantiu à 
Telefônica recuperação 27% maior que a registrada em dezembro de 2004, quando nenhum tipo 
de incentivo foi dado aos clientes.  
 
Com a quitação do débito, o cliente poderá excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e 
solicitar nova linha telefônica. Os benefícios valem até 31 de março. Os clientes em condições de 
participar devem ligar para 0800-774-1515 e 3124- 2000.  
 
Quem tem dívidas há mais de 120 dias e menos de um ano poderá parcelar o valor nominal do 
débito em até 4 vezes sem juros, com uma entrada de apenas R$ 9,90. Assim, se o cliente deve 
R$ 300, por exemplo, poderá efetuar o pagamento da seguinte forma: entrada de R$ 9,90 mais 3 
vezes de R$ 96,70.  
 
Os clientes também poderão optar pelo parcelamento em seis vezes iguais, com isenção de todos 
os encargos. A dívida de R$ 300 poderá ser quitada com seis parcelas de R$ 50 (com entrada).  
 
Usuários com débitos pendentes há um ano (a fatura em atraso mais recente é de fevereiro de 
2005) poderão quitar o débito com 40% de desconto sobre o valor nominal para o pagamento à 
vista; 20% para a quitação em duas parcelas e 10% para o pagamento em até três vezes. As 
dívidas superiores a R$ 1 mil poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros, com isenção de 
encargos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 fev. 2006, Empresas, p. B-3 
 


