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Relacionamento com o cliente ultrapassa programas de pontos. 
 
Se ainda continuam liderando as listas de reclamações dos Procons e procuradorias especializadas 
em direitos do consumidor pelo País afora, as companhias de telefonia celular já se deram conta 
que os programas de relacionamentos são o grande diferencial para reter os clientes. O objetivo é 
reduzir a troca constante de operadoras, muitas vezes devido à insatisfação com o atendimento. 
Ainda sim, consultores acreditam que a maioria dessas companhias está apenas engatinhando no 
quesito CRM (gestão do relacionamento com o cliente, na sigla em inglês). 
 
Segundo consultores, a maior parte das operadoras ainda usa a mesma estratégia de 
aproximação: os chamados programas de fidelização. Quase todos com o mesmo perfil: um 
pacote de produtos no qual o cliente ganha prêmios ao acumular pontos com a utilização de 
serviços. Para alguns especialistas em relacionamento, esse caminho está longe de ser o ideal.  
 
Assim como em outros segmentos, é preciso ser matemático para entender os programas de 
milhagem das operadoras. Muitas vezes, esse tipo de estratégia, em vez de ajudar, acaba 
aumentando os conflitos de relacionamento, tamanha a complexidade das regras.  
 
No Brasil, o grande problema das operadoras é acreditarem que ações de marketing e de 
propaganda são suficientes para ganhar a credibilidade do cliente. Essa é a opinião do presidente 
da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec), Roberto Meier. "É preciso 
segmentar o programa de relacionamento por perfil de cliente. Isso as operadoras ainda não 
sabem fazer", complementa.  
 
O diretor de estratégias de marketing da Vivo, André Mastrobuono, discorda que a empresa não 
tenha uma sólida política de relacionamento. O executivo explica que a estratégia de comunicação 
do grupo é estruturada em três pilares. O primeiro é a intensificação do relacionamento, que 
ocorre logo após a aquisição dos serviços da companhia pelo cliente. Em seguida vêm as ações de 
fidelização e, por último, as operações de retenção. 
 
"Se trabalhar bem o relacionamento, vou precisar fidelizar e reter menos. Na excelência do 
relacionamento, a prestação de serviço é o principal mecanismo de permanência. Por isso, a 
grande aposta da Vivo é nos serviços básicos", justifica o executivo. 
 
Gerente senior da área de telecomunicações da PricewaterhouseCoopers (PwC), Anderson 
Ramires defende que, atualmente, o cliente que compra os serviços de dados é o que mais leva 
receita às operadoras e, por isso, precisa de atendimento personalizado. O consultor diz que, 
embora as empresas já tenham despertado para a importância da política de relacionamento, o 
atendimento ainda é pasteurizado. 
 
"O consumidor, de uma forma geral, quer que a companhia descubra as necessidades dele e que 
elas sejam atendidas com um preço justo. Hoje o consumidor paga por uma série de serviços, 
como envio de fotos, sem utilizá-los. O cliente quer ligar para operadora e saber que o atendente 
conhece o perfil dele", explica. Ramires defende que, em breve, as operadoras terão um gerente 
de contas para cada grupo de clientes, semelhante ao atendimento prestado pelos bancos. 
 
Segundo Mastrobuono, a Vivo já tem profissionais que prestam atendimentos personalizados a 
determinados grupos de clientes. Quanto ao pacote de serviços, o executivo defende que a 
logística e o custo operacional são fatores que determinam um limite para as operações. "Apesar 
disso, é possível uma flexibilidade para determinados pacotes", arremata. 
 
 



Oi planejou programa de recompensas por 15 meses  
 
O Grupo Telemar, que comanda a Oi, lançou em fevereiro o seu programa de fidelidade, baseado 
nas tradicionais milhagens. A empresa estudou durante 15 meses o melhor formato para 
configurar o serviço. "Não adianta ter programa de fidelização se falta atendimento adequado. 
Hoje não há diferenciais de tecnologia entre as operadoras. Por isso, estamos investindo em 
relacionamento", afirma o gerente de marketing de relacionamento da Telemar, Rogério Garchet. 
 
De acordo com o executivo, o novo atendimento passa também por uma meta de resolução de 
problemas, no qual os atendentes ligam para o cliente para saber se está tudo bem. "Não 
podemos errar em nenhum momento. Porque a partir de agora, se errarmos, tudo o que 
construímos vai por água abaixo", complementa. Garchet diz que nessa nova etapa os atendentes 
passaram por treinamento de quatro meses. As operadoras estariam, portanto, passando do 
conceito de call center para o de central de relacionamento, que tem a missão de fugir do 
atendimento automático e pouco funcional para algo mais prático. Essa transição conceitual, 
contudo, ainda não foi feita pelas operadoras, segundo especialistas. 
 
Roberto Guenzburger, diretor de marketing da Claro, diz que a empresa criou seu sistema de 
relacionamento desde o início das operações no País. A principal ferramenta da empresa é o Claro 
Clube, que, além de ser um programa de fidelidade, tem como foco criar vínculo através dos 
pilares de recompensa, reconhecimento e relacionamento - estar próximo e oferecer benefícios de 
acordo com o perfil dos clientes. 
 
"Entendemos que os clientes têm necessidades diferentes, logo, trabalhamos com ações pró-
ativas e com ações pontuais. Ambas visam a aumentar a permanência do cliente na empresa, 
mantendo-o satisfeito", explica Guenzburger. 
 
Com cerca de 90 milhões de usuários de celulares, especialistas afirmam que não há mais clientes 
a serem conquistados. Justamente por isso, as empresas precisam se concentrar cada vez mais 
no atendimento aos clientes que já fazem parte da base. "Agora é o momento de conquistar o 
cliente, porque quando a Anatel regulamentar a resolução que determina que o número do celular 
pertence ao usuário e não mais à operadora, o que deve ocorrer até 2008, as companhias estarão 
mais vulneráveis", diz Ramires, consultor da PwC. Mastrobuono, da Vivo, está de acordo com a 
tese do consultor de que as operadoras já formaram a carteira de clientes. Na opinião do diretor 
de marketing, o que prejudica o atendimento é o excesso de promoção das empresas. Para ele, 
esse é o principal fator que impulsiona o crescimento do número de usuários, deixando a 
excelência no atendimento em segundo plano. Outro ponto que ele destaca é a alta rotatividade 
dos atendentes. "Estamos com uma estratégia interna de tornar as promoções menos freqüentes 
para que possamos servir melhor o cliente. A Vivo já viveu o excesso e está voltando para o ponto 
de equilíbrio. Os próprios clientes vão entender essa ação", finaliza Mastrobuono. 
 
 
Mais rentável, linha pós-paga exige bom atendimento  
O foco no atendimento é mais importante no segmento pós-pago, cuja base de clientes no Brasil é 
de cerca de 20 milhões. Um estudo da LogicaCMG, divulgado durante a conferência "Garantindo a 
Inovação", em Amsterdã, no início do ano, mostra que usuários de serviços como os de 
mensagens multimídia (MMS) e navegação na internet geram a maior receita média por cliente, 
segundo pesquisa da Datamonitor, que considera um total de 45 milhões de usuários de celular 
no Reino Unido, onde foi realizado o estudo.  
 
Na medida em que as operadoras oferecem novos e mais complexos serviços de dados, o 
atendimento ao cliente é fator-chave, ao incentivar gastos mais elevados. Nos últimos três anos, 
53% dos usuários de MMS e 58% dos usuários de internet via celular mudaram de operadora, 
comparados à média de 31% de todos os usuários no Reino Unido. O índice acima da media indica 
insatisfação com a qualidade dos serviços e do atendimento.  



Marieke Effting, gerente de marketing da LogicaCMG, afirmou que uma percepção positiva dos 
serviços de atendimento ao cliente é a pedra fundamental para se construir a fidelidade do 
usuário, pois é uma das poucas oportunidades que as operadoras têm de interagir diretamente 
com os assinantes. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


