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'~ vida segue seu caminho, independente de agirmos como covardes ou her6is. A vida 

nao tem outra disciplina a nos impor do que ser aceita, sem questionamentos. Tudo 

aquilo que insistimos em nao ver, que fugimos, que nao toleramos, negamos ou 

denegrimos, servira apenas para nos derrotar no final. Porem, aquilo que parece 

aborrecido, doloroso e mau, pode se transformar em fonte de beleza, alegria e forc;a, se 

for encarado com uma mente aberta. Gada momenta e de ouro, para a pessoa que tem 

a visao de reconhece-lo como tal". 

(Henry Miller) 
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1. INTRODU<;AO 

1 .1 Apresentagao do tern a 

Este trabalho tern a pretensao de propor uma estrutura pratica de 

monitoramento e analise do ambiente mercadol6gico, para as empresas de 

telefonia fixa do Brasil. Composta a luz da teoria e dos principais autores de 

Marketing do Brasil e do mundo o trabalho tera como meta orientar as operadoras 

das melhores ferramentas possfveis para que possam competir de forma 

estrategica em urn cenario altamente complicado. 

Durante o seculo XX a maioria das industrias e mercados cresceram e se 

desenvolveram muito. Durante 80% do seculo XX a maior e, quase unica 

preocupagao, da maioria das empresas era a produgao em grande escala e o de 

se tornar lfder de mercado. Qualquer tipo de analise do ambiente de mercado 

tinha como unico objetivo se preparar para enfrentar os pianos e projetos dos 

principais concorrentes. 

Na decada de 90, porem, com a tecnologia em plena auge de seu 

desenvolvimento as empresas passaram a ter novas e desafiantes preocupag6es. 

Surge urn novo e inusitado cenario no qual empresas nascem, criam produtos ou 

servigos jamais imaginados, lideram mercados e conquistam o mundo em 2 ou 3 

anos, tomando espago, clientes, e obviamente, dinheiro de empresas 

estabelecidas ha decadas. 

Este estudo tern como meta entender e analisar o mercado e visualizar, 

antes que acontegam, essas transformag6es tecnol6gicas, assim como as 

transformag6es de outros ambientes de mercado. Alem de entender a situagao, 

pretende-se munir de ferramentas para contra-ataque a empresa disseminando o 

estudo na corporagao. 

Ate 1998 o Brasil era urn pals onde ter urn telefone fixo em casa era alga 

muito raro. Poucas pessoas tinham acesso ao telefone, sendo que uma linha 

poderia custar ate 3 mil reais. No entanto, em 1998, com a privatizagao de todo 

sistema de telecomunicag6es no Brasil (ate entao comandado pela estatal 
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Telebras) as coisas comegaram a mudar. Todas as empresas estatais passaram a 

ser privadas e diversas outras foram criadas para competir no mesmo mercado. 

Em 2006 percebe-se que ainda nao existe uma concorrencia muito 

grande como se esperava na telefonia fixa local, e algumas empresas comandam 

o mercado de forma quase monopolista. Alem disso, a populagao brasileira esta 

praticamente toda atendida e nao ha mais nenhum tipo de custo para aquisigao de 

linha telefonica. 

Apesar de serum mercado com poucas empresas atuando, ha diversos 

fatores que influenciam diretamente as ag6es e resultados das empresas. Como 

se trata de um mercado altamente conduzido par tecnologia, inovagao e politica, 

as empresas necessitam conhecer cada vez mais o mercado e o seu cliente de 

forma a nao permitir que essas mudangas afetem o seu neg6cio a medio ou Iongo 

prazo. 

Assim este trabalho ira buscar responder e definir a forma pela qual as 

empresas poderao se organizar para a compreensao dos pontos principais e 

criticos do mercado em que atua e agir de forma mais acertada. Assim, terao mais 

facilidade para realizar qualquer tipo de agao estrategica no mercado em que 

atuam. 

1.2 Objetivo Geral 

0 objetivo deste trabalho e apresentar, a luz da teoria, um estudo atraves 

do qual seja possivel a qualquer organizagao do mercado de telefonia fixa, 

conhecer de forma eficiente o "ambiente externo" do mercado em que atua e o 

"ambiente interno" da empresa (base de clientes) e a forma atraves da qual a 

empresa se relaciona com estes ambientes. 

Esse modelo seria altamente capaz de reconhecer as tendencias gerais 

do mercado para o futuro (tendencias), o que torna possfvel tomar medidas 

estrategicas para gerar vantagens competitivas a medio e Iongo prazo. 

1.3 Objetivos Especfficos 
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Este trabalho tern alguns objetivos especfficos que estao listados abaixo: 

1. Estabelecer estudos detalhados de cada urn dos cenarios e ambientes 

mercadol6gicos que influenciam diretamente a area de telefonia fixa 

no Brasil; 

2. Estabelecer metodos para analises confiaveis sobre as forgas 

competitivas do mercado de telefonia fixa no Brasil; 

3. Propor urn metodo basico para auxiliar a tomada de decisao 

estrategica da empresa relacionada a produtos e servigos; (inclusive 

para problemas ligados a aumento e queda de receita) 

4. Aumentar a competencia da estrategia organizacional na gestao de 

produtos e servigos na medida em que se estuda o mercado e a base 

de clientes; 

1.4 Justificativas 

Os objetivos acima listados pretendem construir urn estudo que colabore 

com o crescimento das empresas de telefonia fixa no Brasil. Este mercado 

necessita muito de uma ferramenta como essa para tornar a empresa mais facil de 

ser conduzida pelos tomadores de decisao. 

Muitas vezes ocorrem erros estrategicos em varias corporag6es em virtude 

da falta de conhecimento do mercado externo ou mesmo das tendencias de futuro 

para aquele mercado. Esses mesmos erros tambem ocorrem pela falta de 

conhecimento cientifico da base de clientes, o que pode tornar algumas 

grandiosas ideias em grande fracassos. 

Portanto, o estudo que aqui se prop6e fazer, teria uma enorme valia para as 

empresas de telefonia fixa, visto que ajudaria estas a se conhecer melhor, assim 

como, conhecer seus clientes, seu mercado de atuagao, as tendencias futuras, 

entre outros. 
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Dessa forma, as decis6es poderao ser cada vez mais embasadas em um 

processo de conhecimento e estudo aumentando a compet€mcia estrategica 

organizacional na gestao de seus produtos e servigos. 
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2. REVISAO TEORICA 

Este capitulo apresenta a base conceitual que sustenta e direciona o 

trabalho. Assim, serao desenvolvidos os seguintes assuntos para ajudar na 

compreensao geral do tema: 

0 Marketing e sua evoluc;ao - Nesse item o objetivo e apresentar a 

importancia estrategica que area de Marketing adquiriu nos ultimos anos e como 

tornou-se uma fungao altamente estrategica dentro de uma corporagao assumindo 

fungoes decisivas ao crescimento da empresa. 

A orientac;ao para o mercado - E uma analise te6rica obrigat6ria para 

qualquer estudo relacionado a inteligencia mercadol6gica. Nao ha como uma 

organizagao buscar o sucesso em urn altamente competitivo se nao estiver em urn 

modelo de orientagao para o mercado. 

A competic;ao e a func;ao de lnteligencia competitiva - Trata-se de urn 

conceito construldo em virtude da existencia cada vez mais acentuada de 

mercados altamente competitivos. 

Com a competigao tornou-se essencial a fungao lnteligencia Competitiva 

dentro da empresa, pais torna-se vital conhecer em detalhes e estrategicamente 

os concorrentes eo mercado. 

Comportamento do consumidor - E o estudo que faz com que as 

empresas conhegam seus clientes de forma eficiente e atraves disso consegue 

criar produtos sob medida para grupos especlficos, fidelizando o clients, 

aumentando o valor do servigo ou produto que esta fornecendo e aumentando 

tambem a sua rentabilidade. 

Marketing de Relacionamento A importancia do marketing de 

relacionamento esta tornando-se cada vez maior em virtude da concorrencia. 

Custa muito menos reter urn clients do que conquistar urn novo. Logo, ter 

inteligencia de mercadol6gica e saber reter clientes de forma eficiente e pelo 

tempo mais Iongo posslvel. 
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2.1 0 Marketing e sua evolugao 

0 Marketing e uma fungao em constants transigao no mundo empresarial. 

Suas atribuig6es vern se alternado gradativamente ao Iongo dos anos, 

principalmente em virtude das mudangas que vern ocorrendo nos cemirios 

economico e social nas ultimas decadas. A hist6ria mostra que o Marketing vern 

se renovando. 

Segundo Bartels (1988), o inlcio da utilizagao da palavra "marketing" se deu 

na primeira decada do seculo XX e fazia referencia aos conceitos de comercio e 

distribuigao. Especificamente, "marketing" tratava do reconhecimento dos 

problemas na distribuigao de produtos ao consumidor, em especial na area 

agricola. No entanto, nao havia urn consenso ou uniformidade do pensamento 

nessa epoca, pois cada urn divulgava sua ideia de marketing. 

2.1.1 0 Marketing ate 1930 

Entre 1920 e 1930 comegou a ocorrer uma uniformidade no pensamento de 

marketing. 0 tema que emergiu relacionava-se aos "prindpios de marketing", o 

que, para Bartels (1988), caracteriza urn perlodo em que se buscou uma 

uniformidade no pensamento dos autores sobre o tema, e nao uma difusao de 

ideias. Para Kerin (1996) e Bartels (1988), na decada de 30 ocorreu uma maior 

sedimentagao do conceito de marketing, mesmo que ainda sob o enfoque voltado 

ao comercio e distribuigao. Bartels (1988) destaca o fato do surgimento do Journal 

of Marketing (1936) e da American Marketing Association (1937), o que incentivou 

estudos e artigos na area. 

2.1.2 0 Marketing ate 1960 e a estrutura dos 4P' s 

Entre 1940 a 1960, houve uma maior enfase na necessidade do 

gerenciamento de marketing. Nesse momenta o marketing deixou de ser uma 

mera aplicagao de regras e prindpios, passando a existir com fungoes espedficas; 
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ressaltou-se o planejamento das atividades de marketing, bern como foi 

fortemente introduzida a chamada "visao do consumidor" no neg6cio (BARTELS, 

1988). 

0 periodo foi marcado pel a abordagem do consumidor, alterando a vi sao 

conceitual de marketing, que se consagrou por varias publicag6es com esse foco. 

Tornou-se, entao, unanime a exigencia do processo gerencial de marketing, 

destacando-se as atividades essenciais de marketing - produto, prego, canais e 

promogao, bern como a visao de lucratividade a Iongo prazo. 

Nesse periodo, Drucker (1954) sugeriu que o marketing deve ser uma 

responsabilidade disseminada pela organizagao e sempre com o pensamento 

voltado ao cliente. Para Drucker (1954, p.37), existe uma (mica definigao valida 

para o prop6sito empresarial: criar clientes satisfeitos. Eo cliente que determina o 

neg6cio. 

Como ponto culminante da abordagem gerencial surgiu a famosa e 

consagrada dos "Quatro Ps" elaborada por Jerome McCarthy em 1960, os quais 

incluem "planejamento do produto, praga ou canal de distribuigao, prego e 

promogao" (BARTELS, 1988, p.159). 

Na decada de 60 a pesquisa quantitativa impulsionou o cunho cientifico da 

disciplina de marketing (KERIN, 1996). No inicio dessa decada, Levitt (1960) 

publicou o artigo "Marketing myopia (Miopia em marketing)", classico da literatura 

da area, o qual tern como foco de seu raciocinio que as empresas devem 

compreender os mercados e, entao, desenvolver ofertas que atendam suas 

necessidades, e nao o contrario, dominio da tecnologia de produto e busca do 

mercado. "Uma industria e urn processo de satisfagao do cliente, nao urn processo 

de fabricagao de produtos. Uma industria comega com o cliente e suas 

necessidades, nao com uma patente, materia-prima ou habilidades de venda" 

(LEVITT, 1960, p.55). 

Na perspectiva de Levitt (1960), o marketing deve ser concebido como uma 

filosofia de fazer neg6cios, tendo como uma de suas premissas mais importantes 

a definigao clara de qual e 0 neg6cio de uma organizagao. 
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2.1.3 0 Marketing nas decadas de 70 e 80 

0 foco dos autores na decada de 70, segundo Bartels (1988), foi a enfase 

no ambiente, alem de temas como comportamento do consumidor, sistemas de 

mercado e varejo, estrutura de sistemas globais de marketing, sistemas de 

informagao de marketing e sistemas promocionais. Bartels (1988) destaca que, 

nesse perfodo, alem de se ter clareza de que as empresas sao afetadas 

diretamente pelas variaveis ambientais que as rodeiam, tambem surgiu a 

preocupagao com as quest6es sociais, levando a organizagao a observar, cada 

vez mais, o impacto das ag6es de marketing na sociedade. 

0 perfodo foi marcado pela ampliagao do escopo de marketing. Kotler e 

Levy (1969) apresentam a importancia de o marketing ser vista, alem de uma 

fungao, tambem como uma filosofia que pode ser utilizada em organizag6es nao 

empresariais, bern como avaliam a sua utilidade social. 

Os sistemas de decisao de marketing, estrategias do varejo, 

comportamento do consumidor e esforgos para o desenvolvimento de uma teoria 

de marketing foram os temas que prevaleceram durante a decada de 80 (KERIN, 

1996). Esse perfodo, para Webster (1988, p.29), e chamado de "o 

redescobrimento do conceito de marketing", o que foi atribufdo ao aumento da 

concorrencia, que passou de urn plano nacional para urn global. 

Webster (1994) salienta que esta decada tambem se caracterizou pelo 

interesse renovado sabre o conceito e a filosofia de marketing e pelo 

desenvolvimento de estrategias que permitam a empresa desenvolver urn neg6cio 

direcionado para o mercado e focalizado no cliente. 

2.1.4 0 Marketing na decada de 90 e o infcio do processo de orientagao para o 

mercado 

No infcio da decada de 90, segundo Kerin (1996), ocorreu o 

questionamento do uso exclusivo de metodos quantitativos na pesquisa de 

marketing, abrindo debates em conferencias renomadas na area; surgiram, entao, 
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muitos defensores da utilizagao da pesquisa qualitativa em marketing, 

especialmente par se tratar de uma ci€mcia social. Kerin (1996) ainda destaca 

como temas discutidos nesse perfodo o marketing estrategico (sustentagao de 

vantagem competitiva, implementagao de estrategia de neg6cio e estrategica 

competitiva de neg6cio), marketing de relacionamento, relagao entre valor

qualidade-prego, controle de marketing, comunicagao nos canais de marketing, 

desing de produto e processo de inovagao, marca e qualidade em servigos e 

orientagao para o mercado. 

0 tema orientagao para o mercado, em virtude do seu significado 

academico e empresarial relevante, foi impulsionado pelo Marketing Science 

Institute, segundo Deshpande e Farley (1998) e Deshpande (1999), como tema de 

pesquisa de alta prioridade para a decada de 90, o que se concretizou com os 

estudos de Kohli e Jaworski (1990 e 1993), Narver e Slater (1990). 

Esse tema tem como objetivo delimitar construtos de orientagao para o 

mercado e as vantagens da empresa sob essa orientagao quanta a sua 

performance. 

2.2 A orientagao para o mercado 

Na evolugao do pensamento e conceito de marketing, a elaboragao de urn 

construto de orientagao para o mercado e seu reflexo sabre a performance 

empresarial e urn tema importante dentro dessa area do conhecimento, cuja 

validagao e aplicagao em organizag6es e ambientes mercadol6gicos diferentes 

devem ser desenvolvidas e estudadas (APPIAH-ADU, 1997). 

Nesse sentido, e buscando atender aos objetivos propostos nessa 

monografia, sera dado enfase aos estudos e pesquisas realizados par Kohli e 

Jaworski (1990), uma vez que pesquisaram a orientagao para o mercado junto aos 

tomadores de decisao. 
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2.2.1 Orientagao para o mercado segundo Kohli e Jaworski 

Com o intuito de entender, conceitualizar e definir orientagao para o 

mercado, Kohli e Jaworski (1990) desenvolveram urn estudo atraves de 

entrevistas com 62 executivos e tomadores de decisao de fungoes e organizag6es 

diversas. Essa pesquisa foi comparada a uma ampla revisao da literatura existente 

ate o momento sobre marketing e o tema especifico. 

De forma ampla, conclufram que a orientagao para o mercado "e a geragao 

de inteligencia de mercado, relacionada a necessidades atuais e futuras dos 

clientes dentro da empresa; ao mesmo tempo, passa pela disseminagao dessa 

inteligencia e pela capacidade de resposta da empresa em relagao ao mercado." 

Kohli e Jaworski (1990) discutem a dificuldade de transpor o conceito de 

marketing para a pratica empresarial e, por conseqOencia, alcangar a orientagao 

para o mercado, uma vez que uma empresa orientada para o mercado e aquela 

que implementa e que age de acordo com o conceito de marketing. Foi avaliado 

no estudo, e comparado com a teoria, o modo pelo qual os gestores das empresas 

agiam em relagao aos pilares conceituais de marketing e, por conseqOencia, se 

eram ou nao orientados para o mercado. Foram estudados os pilares: foco no 

cliente, marketing integrado e lucratividade. 

Os gestores, segundo Kohli e Jaworski (1990), foram unanimes em definir o 

foco no cliente como elemento central da orientagao para o mercado. Observam 

que a orientagao ao cliente envolve ag6es baseadas em inteligencia de mercado, 

o que inclui "(1) fatores externos do mercado (ex: competigao, regulamentagao) 

que afetam as preferencias e necessidades do consumidor e (2) necessidades 

futuras dos consumidores". (KOHLI e JAWORSKI, 1990, p.3). 

0 marketing integrado busca ag6es integradas de todos os departamentos 

da empresa, e nao s6 da area de marketing, a partir da inteligencia de mercado. 

Essas ag6es baseadas no mercado seriam dirigidas e voltadas ao consumidor. 

"Sem excegao, os entrevistados observam a lucratividade, como uma 

conseqOencia da orientagao para o mercado e nao como parte dela" {KOHLI e 
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JAWORSKI, 1990). lsso vai contra a concepqao inicial de que a lucratividade era 

parte da orientaqao para o mercado. 

Buscando os objetivos de seu estudo, os autores definem tres pilares 

basicos da orientaqao para o mercado: geraqao de inteligencia de mercado, 

disseminaqao da inteligencia de mercado gerada e capacidade de resposta da 

empresa a inteligencia de mercado. "lnteligencia de mercado e uma concepqao 

ampliada da verbalizaqao par parte do consumidor de suas necessidades e 

preferencias, nisso inclui uma analise de fatores ex6genos que influenciam estas 

necessidades e preferencias" (KOHLI e JAWORSKI, 1990, p.4). 

Os fatores ex6genos (regulamentaqao governamental, competiqao, 

turbulencia tecnol6gica e outras forqas ambientais) afetam as necessidades e 

preferencias presentes e futuras do consumidor, razao pela qual devem ser 

considerados. 

Outro aspecto importante a ser contemporizado e que no mercado nao s6 

os usuaries finais, mas tambem os distribuidores, tern suas necessidades e 

preferencias influenciadas par fatores ex6genos, bern como sao fontes de 

inteligencia de mercado. 

lmportante ressaltar que nesse sentido, gerar inteligencia de mercado nao e 

responsabilidade exclusiva da area de marketing, mas de todos os departamentos 

da empresa, a qual deve ser gerada par uma variedade de canais formais e 

informais. 

Segundo Kohli e Jaworski (1990, p. 5), muitos administradores observam 

que, para uma organizaqao adaptar-se as necessidades do mercado, a 

inteligencia de mercado deve ser comunicada, disseminada e, em muitos casas, 

vendida aos departamentos e individuos da organizaqao. 

De nada adianta a inteligencia de mercado ser gerada se nao for 

disseminada entre os departamentos e individuos da organizaqao, uma vez que 

todos sao responsaveis pela satisfaqao do cliente. Portanto, devem ser 

incentivados e desenvolvidos canais de comunicaqao horizontais dentro e entre os 

departamentos, para que, com isso, a disseminaqao das informaq6es permita 
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compreender e responder ao mercado a partir de uma base compartilhada de 

conhecimento (KOHLI e JAWORSKI, 1990). 

0 ultimo pilar para uma empresa ser orientada para o mercado consiste na 

sua capacidade de responder - responsiveness - aos anseios dos clientes atraves 

de ac;6es baseadas na gerac;ao e na disseminac;ao da inteligencia de mercado. 

Segundo Kohli e Javorski (1990), todos os departamentos, nao apenas o de 

marketing, devem responder aos desafios do mercado em uma empresa orientada 

para o mercado. 

Com base nessa discussao e definigao dos elementos e pilares da 

orientac;ao para o mercado, definem que "a orientac;ao para o mercado e a 

gerac;ao de inteligencia de mercado para toda a empresa, relativa as 

necessidades atuais e futuras dos clientes, disseminac;ao da inteligencia de 

mercado atraves dos departamentos e resposta da empresa a essa inteligencia". 

Ainda segundo Kohli e Jaworski (1990), os administradores indicaram que a 

orientac;ao para o mercado facilita ter uma visao e foco clara da estrategia 

organizacional. 

Em relagao aos empregados, observa-se urn sensa de orgulho pela 

organizac;ao na qual todos os departamentos e individuos trabalham com o 

objetivo comum de servir os consumidores. I 

lsso promove urn alto nivel de satisfagao com o trabalho e 

comprometimento com a organizac;ao. Quanta aos consumidores, gera-se uma 

confianc;a para com a organizac;ao grac;as a satisfagao promovida pela orientac;ao 

para o mercado e, ao mesmo tempo, gera-se uma mensagem positiva a 

consumidores em potencial, alem de se garantir o retorno dos atuais a 

organizagao (KOHLI e JAWORSKI, 1990, p. 06). 

Quanta maior a orientac;ao para o mercado de uma empresa, mais alta e 

sua performance nos neg6cios, segundo Kohli e Jaworski (1990). Ao mesmo 

tempo, em virtude de a orientac;ao para o mercado ser de dificil implementac;ao, 

pode ser considerada uma forma adicional e distinta de vantagem competitiva 

sustentavel. 
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2.3 A competi~ao e a fun~ao de inteligencia competitiva 

De acordo com o que descrito nos outros dois itens desta revisao te6rica a 

mudan~a na estrutura de marketing ocorrida nos ultimos anos, inclusive 

atualmente em transforma~ao, obriga as empresas que querem obter sucesso a 

se orientarem para o mercado. No entanto, para ter essa orienta~ao para o 

mercado que compreende o clients e direciona todos os esfor~os para atende-lo, e 

preciso conhecer profundamente o mercado em que se atua e como este se 

relaciona com o clients. 

Segundo Kotler (2003) "devido a competitividade dos mercados, ja nao 

basta compreender os clientes. As empresas precisam come~ar a prestar muita 

aten~ao a seus concorrentes. Empresas bern sucedidas projetam e operam 

sistemas para obter informa~6es contfnuas sabre seus concorrentes." 

Nesse cenario surge a discussao sabre a competi~ao e com ela o termo 

inteligencia competitiva. 

2.3.1 A Competi~ao 

Segundo Porter (1979) a intensidade da competi~ao que existe em urn 

determinado setor nao pode ser considerado acaso ou coincidencia, ainda que 

alguns empresarios pensem assim. Na verdade, para Porter (1979) a competi~ao 

em qualquer setor ou mercado depends essencialmente de 5 fatores especfficos, 

onde a potencia coletiva desses 5 fatores pode variar de intensa a moderada. 

Alem disso, pode haver setores onde poderia se denominar de 

"perfeitamente competitivos", ou seja, setores ou mercados onde manobras por 

posicionamento sao comuns, rotineiras e aceitaveis e por consequencia, a entrada 

de novas empresas e facil e simples. As cinco for~as que definem a competi~ao 

segundo Porter (1979) sao: 

• Amea~a de novas entrantes 

• Amea~a de produtos ou servi~os substitutos 
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Poder de negociaQao dos fornecedores 

Poder de barganha dos compradores 
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• 0 setor - As manobras pelo posicionamento entre os atuais concorrentes 

Dessa forma, as forQas competitivas acabam determinando o cenario atual 

de um mercado, e podem definir as tendencias futuras avaliando como as cinco 

forQa poderiam variar nesse espaQo de tempo. 

Porter (1979) afirma que as forQas competitivas variam de acordo com o 

mercado avaliado e assim elas formarao um conjunto definido de forQas que 

resultam em como agir em cada situaQao e mercado. Porter (1979) define que: 

Todos os setores tern uma estrutura subjacente ou urn conjunto de 

caracterfsticas economicas e tecnicas fundamentais que dao origem as forgas 

competitivas. 0 estrategista no esforgo de posicionar a empresa para melhor 

enfrentar o ambiente setorial ou de influencia-lo em favor dela, deve compreender 

os fatores que determinam suas peculiaridades. Essa visao tambem se aplicam 

aos setores que atuam com servigos que aqueles que vendem produtos. Os 

mesmos princfpios gerais sao validos para todos os tipos de empresas. (PORTER, 

1979) 

2.3.2 A lnteligencia Competitiva 

Segundo Kahhaner (1996) as aQ6es taticas e operacionais de inteligencia 

competitiva estariam ligados a um programa institucional. Para Kahhaner (1996) 

"inteligencia competitiva e um programa institucional e sistematico para garimpar e 

analisar informaQao sabre as atividades da concorrencia e as tendencias do setor 

especffico e do mercado em geral com o prop6sito de levar a organizaQao a atingir 

seus objetivos e metas." 

Ha alguns autores que avaliam as aQ6es de inteligencia competitiva em um 

sentido muito mais estrategico. Para Jacobiak (1997) "inteligencia competitiva e 

uma atividade de gestao estrategica da informaQao que tem como objetivo permitir 
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que OS tomadores de decisao se antecipem as tendencias dos mercados e a 

evolugao da concorrencia". 

Assim percebe-se que inteligencia competitiva passou a ser uma nova 

fungao ser desenvolvida pelas areas de marketing nas empresas. Trata-se de uma 

fungao de extrema importancia, pois esta no ambito estrategico do neg6cio, 

portanto, tern a missao de identificar ameagas e oportunidades e cenarios futuros. 

2.4 0 comportamento do consumidor 

Nos ultimos anos as discuss6es relacionadas ao comportamento do 

consumidor tern aumentado de forma consideravel. Gada vez mais as empresas 

tern percebido a importancia de se conhecer melhor o consumidor, afinal para que 

seja constitufdo urn relacionamento eficiente entre empresa e cliente e 

fundamental que a empresa o conhega e possa entao trata-lo da melhor forma 

possfvel. 

2.4.1 0 processo de relacionamento varia de acordo com o valor que se da ao 

produto 

Para Solomon (2002), as pessoas criam relacionamento como produto que 

adquirem atraves de ligag6es que podem ser: de autoconceito - o produto ajuda a 

estabelecer a identidade com o usuario; de nostalgia - o produto atua como elo 

com o eu no passado; de interdependencia - o produto faz parte da rotina diaria; 

ou de amor - o produto promove elos emocionais de afeto, paixao ou outra 

emogao intensa. 

A atividade de consume se da pelas experiencias emocional ou estetica 
que sao proporcionadas pelo objeto de consume. 0 consume tambem pode gerar 
integragao - que expressa aspectos do eu ou da sociedade; classificagao - onde as 
pessoas se envolvem para comunicar, tanto para si como para os outros, sua 
associagao com objetos; ou pode gerar urn jogo - onde objetos sao usados para 
que o indivfduo participe de uma experiencia mutua e funda suas identidades com 
a do grupo. (Solomon,2002) 
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Na verdade, quando se avalia o cornportarnento do consurnidor, cornec;a-se 

a perceber que para cada grupo, ou rnesrno para cada pessoa, as coisas, os 

produtos e os servic;os tern significados diferentes e o cornportarnento das 

pessoas varia de acordo com o significado que esse produto tern para ela. 

Para Bernard Cava (1997), os estudos sobre o cornportarnento do 

consurnidor tern focado na cornpreensao, percepc;ao ou trac;os do cornportarnento 

individual, enquanto os estudos p6s-rnodernos vao se basear na antropologia do 

consurno. 0 entendirnento sobre a dirnensao cornunitaria do consurno e arnpliado 

para que se desenvolva o conceito de 11COnexao de valores .. (link value). 

A sociedade esta mais atenta a recomposigao social, onde as pessoas sao 

vistas finalmente libertas de suas compuls6es, e embarcam na recomposigao de 

seus universes coletivos. Grupos pr6ximos tern muito mais influencia no 

comportamento alheio do que as modernas instituig6es ou outras formas de 

autoritarismo cultural. 0 que as pessoas procuram nas suas experiencias sao 

envolvimentos emocionais que podem ser considerados urn retorno a imaginagao 

pre-modernista a qual foi rejeitada pela pel as modernas tecnologias. (Cova, 2002) 

0 que se percebe e o retorno para as estruturas anteriores ao rnodernisrno, 

onde os grupos de relacionarnento possufarn urna grande influencia sobre o 

cornportarnento individual. Esta tentativa de retorno as unidades coletivas, se da 

ap6s a passagern por urn perfodo de intensa racionalidade e desenvolvirnento 

tecnol6gico. Esta experiencia nao deixa invicto o retorno as origens cornunitarias, 

que acabarn ocorrendo atraves de rnecanisrnos individualizantes. 

2.4.2 As instituigoes p6s-rnodernas 

"0 marketing p6s-moderno precisa aceitar as diferengas, lidar com 

simulag6es, justapor tudo e aceitar a desordem e o caos. Entre os conceitos que 

irao balizar o p6s-modernismo temos: o crescimento do etnomarketing para as 

pesquisa de marketing ou seja, os produtos e os servigos devem estar 

relacionados com as ocasi6es sociais como os rituais; a percepgao das inovag6es 
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sociais para a cria9ao de inova96es nos produtos, ou seja, trazer as tendemcias 

das culturas sociais para as multiplas possibilidades tecnol6gicas; e o desenho de 

lugares para a realiza9ao de conex6es, ou seja, cria9ao e identifica{fao de lugares, 

virtuais ou nao, onde os grupos podem se reunir e que passa a ter suporte de 

consumo." {Cova, 1997) 

Para Cova (1997), e indiscutfvel a mudanga no comportamento de consumo 

das pessoas. Grupos estao cada vez mais unidos e interligados pela cultura social 

e abrindo inumeras possibilidades para o futuro. Dessa forma, as empresas, 

principalmente aquelas que atuam em mercados altamente influenciados por 

tecnologia terao que tentar antever os movimentos da sociedade na busca pelo 

consumo para nao perde espago no mercado. 

As empresas que pretendem direcionar seus neg6cios para as 

organizag6es sociais no formato de tribos, devem retirar o foco das relag6es 

clientes-empresa e passar a privilegiar a relagao com os clientes. Alem disso, 

precisam sair da visao atualmente aceita onde a empresa atua como suporte das 

relag6es para a esfera de apoio aos relacionamentos. A fidelizagao do cliente de 

forma cognitiva deve ser substituida pela fidelizagao atraves dos cultos e rituais 

que possuem significado para a tribo, como tambem a lealdade, que deixa de ser 

cognitiva para passar a ser afetiva. 

Para atender a este desenho social, a gestao empresarial deve projetar 

inovag6es destinadas a facilitarem a convivencia e a agregagao das tribos, 

utilizando as ferramentas de customizagao para personalizar as conex6es e dar 

suporte a conexao entre pessoas. 

Para Cova (1997) entre as consequencias das mudangas no 

comportamento do consumidor, o marketing p6s-moderno passa a se envolver 

com a arte, a cultura e a ideologia; esta em constants revisao do significado e das 

representag6es dos produtos; tern mais interesse nos estilos de vida antes 

marginais; seus sistemas permitem o consumo virtual como forma de atender a 

individualidade; ajusta-se as representag6es do consumidor ideal em suas 

estrategias, comunicag6es e imagens; e assume praticas mais conscientes e 
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planejadas das significagoes e representag6es em fungao da proximidade das 

culturas globalizadas. 

A comoditizagao dos produtos e servigos, alem do excesso da oferta, leva 

as empresas a buscarem novas formas de leitura dos seus publicos de 

relacionamento. 0 conceito de tribo soma-se a necessidade de se analisar os 

fluxos de sentido que ocorrem dentro das relag6es institucionais, internas e 

externas. Todos os grupos que mantem algum tipo de relacionamento com uma 

marca, possuem sistemas de significados que sao pr6prios a eles. Formas de 

linguagem e de percepgao da realidade que estao se tornando cada vez mais 

fragmentadas, devido a propria fragmentagao dos grupos sociais. 

2.5 Marketing de relacionamento 

Para a devida execugao dos objetivos desta monografia torna-se essencial 

falar sabre marketing de relacionamento, pais quando estamos avaliando o 

consumidor temos que saber como trata-lo e quais as mel hares de fideliza-lo. 

2.5.1 0 que e Marketing de Relacionamento 

0 mercado, atualmente, esta muito competitivo, com inumeros 

concorrentes que oferecessem uma gama de produtos e servigos relativamente 

equivalentes. Como consequencia, os consumidores estao se tornando cada vez 

menos leais as marcas e as empresas. 0 marketing de conquista, ou vendas, que 

objetiva alcangar novas clientes tern custos mais elevados e vern perdendo 

espago para o marketing de retengao, que tern como meta principal cuidar de 

manter os clientes atuais. (CARDOSO&FILHO, 2001). 

A pratica empresarial focada no relacionamento com clientes tern sido 

apontada par diversos autores como urn fator determinants para o sucesso de 

muitas empresas no contexto atual. Entretanto, apesar deste conceito ter sido 

citado pela primeira vez par Leonard Berry (1983) , ate hoje nao ha uma definigao 

universalmente acordada para o termo. 
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Payne (1991) define que o Marketing de Relacionamento trata sobre como 

maximizar o valor do cliente para a empresa atraves da criac;ao, construc;ao e 

prolongamento dos relacionamentos com os clientes a fim de vender mais, fazer 

vendas cruzadas, e manter clientes a Iongo prazo. 

McKenna (1991) trata o Marketing de Relacionamentos como sendo um 

aspecto fundamental para fazer neg6cios envolvendo todas as partes da 

organizac;ao numa func;ao de construc;ao e sustentac;ao da infra-estrutura de 

relacionamentos de clientes. 

E a integrac;ao de clientes a empresa, desde o projeto, desenvolvimento, 

processos industriais, e de vendas. Todos os empregados precisam estar no 

neg6cio de construir relacionamentos de clientes. 

Christopher (1995) coloca o Marketing de Relacionamento como uma visao 

mais ampla do marketing fazendo com que todos na organizac;ao participem e 

tenham posturas diferenciadas em relac;ao a ideia de marketing. 

Enquanto, Gordon (1998) define o Marketing de Relacionamento como um 

processo continuo de identificac;ao e criac;ao de novos valores com clientes 

individuais e o compartilhamento de seus beneflcios durante a vida toda de 

parceria envolvendo compreensao, a concentrac;ao e a administrac;ao de uma 

continua colaborac;ao entre fornecedores e clientes para a criac;ao e o 

compartilhamento de valores mutuos por meio de interdependencia e alinhamento 

organizacional. 

0 Marketing de Relacionamento pode ser definido tambem como 

sendo o uso de uma ampla gama de tecnicas e processos de marketing, vendas, 

comunicac;ao e cuidado com o cliente para: 

1. ldentificar seus clientes de forma individual e nominal. 

2. Criar um relacionamento entre a sua empresa e asses clientes - urn 

relacionamento que se prolonga por muitas transac;oes. 

3. Administrar esse relacionamento para o beneflcio dos seus clientes e da 

sua empresa. (STONE, 1998) 
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2.5.2 Os objetivos do Marketing de Relacionamento 

A analise destas defini~6es leva a interpreta~ao de que o Marketing de 

Relacionamento focaliza principalmente a satisfa~ao na rela~ao com o cliente, 

buscando descobrir suas expectativas e necessidades individuais, atuando de 

maneira administrativa, e, consequentemente, permitindo a empresa aperfei~oar 

seus produtos e melhorar seus servi~os de maneira que ela possa atender aos 

clientes de forma personalizada, fazendo assim crescer a lealdade e o respeito do 

cliente junto a empresa. 

2.5.3 Os tipos de Marketing de Relacionamento 

Urn relacionamento e constitufdo por meio de uma serie de intera~6es 

colaborativas entre empresas e clientes. Com o tempo, essas intera~6es 

sucessivas desenvolvem urn contexto que reflete o desejo dos clientes. Gada 

relacionamento e diferente e gera informa~6es importantes das participa~6es 

individuais de clientes. 0 Marketing de Relacionamento Total e baseado em 

relacionamentos, redes e intera~6es com todos os participantes do processo. 

Segundo Gummesson (1999), pode-se enumerar trinta tipos de relacionamentos 

que devem ser estudados para se implementar o Marketing de Relacionamentos 

dentro de uma organiza~ao. Sao eles: 

- relacionamento entre o fornecedor e o cliente que e na realidade o maior 

relacionamento do marketing; pois e a troca fundamental de valor que constitui a 

base do neg6cio; 

- o relacionamento entre o fornecedor, o cliente eo concorrente, trazendo a tona a 

competi~ao como ingredients central da economia de mercado; 

- o relacionamento com os canais de distribui~ao, onde a tradicional distribui~ao 

ffsica e o moderno gerenciamento do canal incluindo bens, servi~os, pessoas e 

informa~6es consistem numa rede de relacionamentos; 
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- os relacionamentos em tempo integral e em parte do tempo, trazendo uma nova 

filosofia para dentro da empresa, mostrando a contribuic;ao de cada um dentro da 

organizac;ao na construc;ao do relacionamento com os clientes externos; 

- o relacionamento entre o cliente e a produc;ao traduzido muitas vezes como o 

"momenta da verdade"; 

- o relacionamento entre o principal executivo do cliente e o principal executivo do 

fornecedor traduzido em um marketing das organizac;6es; 

- o relacionamento com o cliente do cliente; 

- o relacionamento distants do cliente atraves de relat6rios e pesquisas; 

- o relacionamento com clientes insatisfeitos; 

- o relacionamento de monop61io quando o cliente e prisioneiro do fornecedor ou 

vice-versa; o cliente como s6cio com o objetivo de criar um relacionamento 

duradouro; 

- o relacionamento eletronico onde a tecnologia da informac;ao e um elemento 

fundamental nos diversos tipos de marketing; 

- o relacionamento com sfmbolos e objetos onde ha incorporac;ao da sociedade 

com a marca da empresa; 

- o relacionamento nao-comercial entre o setor publico e o cidadao I cliente; 

- o relacionamento com o verde, onde ambients e saude, gradativamente, esta 

tendo sua importancia incrementada; 

- o relacionamento baseado na lei atraves de contratos e ac;6es litigiosas.; 

- o relacionamento entre redes criminais construfdo atraves de um neg6cio ilegal 

provocando perturbac;6es no funcionamento do mercado e da industria; 

-a rede pessoal e social frequentemente determinando rede de neg6cios atraves 

da conduc;ao dos neg6cios por amigos ou amigos-dos-amigos; 

- o mega-marketing atraves de relacionamentos com indivfduos influentes, 

governos, legisladores e outros com o objetivo de tornar possfvel o nfvel 

operacional; 

- o relacionamento atraves de alianc;as entre empresas no mercado com o objetivo 

de inibir a competic;ao e criar uma economia de mercado; 
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- o relacionamento do conhecimento com o objetivo estrategico e crltico de 

aquisigao de conhecimentos e formagao de aliangas; as mega aliangas buscando 

condig6es basicas para relacionamentos internacionais; 

- o relacionamento com a mldia de massa como forma de influenciar a opiniao 

publica; 

- o relacionamento atraves de centros de lucros dentro das organizag6es; o 

relacionamento como cliente interno como forma de executar os processos entre 

os departamentos da organizagao; 

- o relacionamento entre operag6es e marketing construindo o moderno conceito 

de qualidade onde relacionamentos internos tern a mesma importancia que os 

relacionamentos com os clientes; 

- o relacionamento com os empregados como suporte necessaria para o 

relacionamento consistente com os clientes externos; 

-a matriz bidimensional de relacionamento entre organizag6es matriciais; 

- o relacionamento com fornecedores que suportam uma serie de servigos para as 

organizag6es; 

- o relacionamento entre o proprietario e o financista determinando as condig6es 

sob as quais a fungao de marketing pode operar. 

A analise e interpretagao destes trinta tipos de relacionamentos dentro do 

contexto do neg6cio em estudo certamente leva a implementagao mais 

abrangente desta nova filosofia de Marketing de Relacionamento (GUMMESSON, 

1999). Essa filosofia implementada de forma pode transformar por completa a 

organizagao e torna-la muita mais rentavel, alem de, obrigatoriamente, fortalecer 

sua marca junto ao seu mercado de atuagao visto que o relacionamento eficiente 

com o cliente gera como consequencia urn grande respeito por parte do cliente. 

Essa associagao da marca relacionada ao marketing de relacionamento da 

empresa e quase inseparavel. 
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3. 0 MERCADO DE TELEFONIA FIXA 

3.1 A hist6ria da telefonia fixa 

Em 1876 o escoces Alexander Graham Bell e seu assistente Watson, ao 

trabalharem em urn telegrafo - dispositivos eletromagneticos do telegrafo tinham 

sido desenvolvidos em 1837 - acidentalmente inventaram o telefone. Quando 

Watson conectou sua chave a uma linha eletrica, Bell ouviu urn rufdo na sala 

vizinha. Por acidente, a chave de fenda de Watson tinha colocado os discos de 

metal a vibrar. Assim os dais pesquisadores comegaram a fazer testes tambem 

com a voz, no que obtiveram exito. 

3.1 .1 A hist6ria da telefonia fixa no Brasil 

0 Brasil faz parte da Hist6ria das telecomunicag6es desde seu infcio: 

quando o telefone de Alexander Graham Bell foi langado em uma exposigao na 

Filadelfia, em 1876, D. Pedro II, imperador do Brasil, que ali estava presente, 

encomendou urn dos primeiros modelos. 

0 telefone foi instalado no palacio de verao do lmperador em Petr6polis, 

ligando-o ao seu palacio no Rio de Janeiro. Cento e trinta anos depois, a rede 

mundial de telecomunicag6es tornou-se a maior maquina ja criada pelo homem. 

Transmits mais de 1.000 bilh6es de chamadas telefonicas e urn enorme volume 

de dados. 

Vejamos em alguns t6picos como foi realizada essa evolugao desde que o 

telefone chegou no Brasil: 

1877- lnstalado no Rio de Janeiro o primeiro telefone do pafs; 

1879 - Dom Pedro I autoriza o funcionamento da primeira empresa de 

telefonia do Brasil 
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1883 - lnstalada na cidade de Santos/SP a primeira estagao telefonica com 

75 assinantes; 

1910 - Foi inaugurado o primeiro cabo submarino para ligag6es nacionais 

entre Rio de Janeiro e Niter6i. Nessa epoca, 75% dos telefones instalados no pals 

pertenciam a Rio de Janeiro and Sao Paulo Telephone Company e, o restante, 

distribula-se por outras 50 empresas menores. 

1922 - lnstalada em Porto Alegre I AS a primeira central telefonica 

automatica do pals pela empresa Siemens (Ver figura abaixo) 

Fonte: Apresentac;ao "Siemens 100 anos de Brasil" 
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1923 - 11 de janeiro- A Rio de Janeiro and Sao Paulo Telephone Company 

passou a denominar-se Brazilian Telephone Company, facultada a tradugao do 

nome para o portugues. 28 de novembro - A Brazilian Telephone Company 

passou a denominar-se Companhia Telefonica Brasileira - CTB. Foi instalada, em 

Sao Paulo, a primeira central automatica do Pals, que dispensava o auxllio da 

telefonista. 

1932 - 28 de janeiro - Foram inaugurados OS circuitos radio telefonicos Rio 

de Janeiro - Buenos Aires, Rio de Janeiro - Nova York e Rio de Janeiro - Madri. 

1939 - 27 de julho - Foi instalado no pals, o 200.000° telefone automatico 

pela Companhia Telefonica Brasileira - CTB. 

1956 - 28 de novembro - Foi nacionalizada a CTB, fixando sua sede no Rio 

de Janeiro, com servigos extensivos a Sao Paulo. lntroduzido o sistema de micro

ondas e de Discagem Direta a Distancia - DDD. 

1960 - lnicia-se, no Brasil, a fabricagao de pegas e equipamentos 

telefonicos. 

1962- Criada a Lei 4117- C6digo Brasileiro e Telecomunicag6es 

1963 - A Embratel e definida como a empresa executora do sistema basico 

de telecomunicag6es no Brasil 

1998 - Houve a queda do monop61io de telecomunicag6es no Brasil, que 

acompanha o que vern acontecendo no mundo, assim o cenario internacional 

acabou influenciou fortemente o mercado brasileiro. 

A mudanga comegou pela divisao do Pals em areas de atuagao. A Agencia 

Nacional de Telecomunicag6es (Anatel), criada para regular o setor, elaborou o 
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Plano Geral de Outorgas (PGO) em abril de 1998. Com isso, o territ6rio brasileiro 

ficou dividido em quatro regi6es: 

Regiao 1: Nordeste, Sudeste (exceto Sao Paulo) e Norte (exceto AC, ROe TO) 

Regiao II: Centro-Oeste, Sui e Estados do AC, ROe TO 

Regiao Ill: Sao Paulo 

Regiao IV: todo o Brasil 

0 setor foi dividido em 12 holdings para o leilao do sistema Telebras, em 

julho de 1998: tres de telefonia fixa local e de longa distancia com atuagao 

regional; uma de telefonia fixa de longa distancia nacional e internacional; e oito 

de telefonia m6vel. 

1999 - Ap6s o leilao cada regiao passa a ter uma empresa que comanda a 

telefonia fixa em sua area de atuagao e uma outra empresa que sera uma opgao 

ao consumidor. 

A essas novas operadoras seriam concedidas "autorizag6es para operagao 

de telefonia fixa local" que passaram a se chamar "empresas espelho". A criagao 

dessas empresas tinha o objetivo de aumentar a competigao em todo pais no 

mercado de telefonia fixa. 

Com o tempo percebeu-se que a competigao nao ocorreu como se 

imaginava, principalmente devido a alguns problemas regulat6rios. Definiu-se que 

estariam sendo trabalhadas pelo 6rgao regulados, ou seja, pela ANATEL as 

normas para o Plano Geral de Metas da Competigao - PGMC - o que, na pratica, 

nao aconteceu ate os dias atuais. 



36 

Figura 2 - Como ficou a situac;ao p6s-privatizac;ao e como esta atualmente 

From State Monopoly to Privatization and Competition 
Up to 1998 

(State Monopoly) 
2005 (Full Competition) 
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3.1.2 Os motives que levaram o Brasil a privatiza~ao 
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Em apenas 5 anos o Brasil triplicou sua penetra~ao de telefonia fixa. Esse 

efeito de aumento enorme da teledensidade em urn prazo tao curta deve-se fato 

de que, evidentemente, o pais sempre necessitou de maiores investimentos na 

infra-estrutura basica do setor de telecomunica~oes. No entanto, esses 

investimentos nao eram priorizados em virtude de outras necessidades do 

Governo Federal, assim o pais nao investia em telecomunica~6es eo telefone era 

urn luxo de poucas pessoas. 

Par esse motivo, em 1996 uma linha telefonica chegava a custar mais de 

tres mil reais, o que inviabilizava qualquer projeto de aumenta da penetra~ao de 

telefonia fixa no pais. Foi baseado nessa teoria que criou-se o projeto de 
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expansao da telefonia fixa atraves da privatizaQao, no governo Fernando Henrique 

Cardoso sob a conduto do entao ministro das comunicaQ6es Sergio Motta. 

A tabela abaixo demonstra a quantidade de linhas instaladas e 

teledensidade em cada uma das regioes do Brasil. 

Tabela 1 - Relac;ao de linhas instaladas e a teledensidade por regiao de concessao 

GEOGRAFIA DAS OPERADORAS FIXAS 

Operadora 
Linhas Popula~ao 

Domicllios" Cidades 
Mm1. com 

IPC 
TeJeden-

instaladas ~ coberta' ,, competiyao sidade 

Telefonica 13,234 38,61 11,212 663 55 32,35% 41 ,5% 
Telemar 17,378 95,62 25,216 2994 107 40,22% 18,4% 
Brasil Telecom 10,730 41,44 12,146 1856 68 25,22% 30,4% 

* milhoes *"' milh6es de hab. 
Fonte: Anatel (base novembro de 2004), empresas (base setembro de 2004), Teletime. Os dados de linhas instaladas podem 
ser diferentes a outras relacoos, pols nesta tabela nao aparecem TUPs nem as linhas instaladas pelas empresas competitivas. 

Fonte: Atlas Teletime (www.teletime.com.br) 

Como pode-se notar pela tabalea acima a quantidade de municfpios onde, 

de fato, existe a competic;ao e muito baixo se comparado ao total de cidades. No 

entanto, quando o assunto e a teledensidade percebe-se como a privatizaQao 

colaborou para o crescimento do mercado de telefonia fixa no Brasil. 

A figura abaixo apresenta a evoluc;ao da teledensidade no Brasil, isto e, a 

taxa percentual de penetrac;ao de acessos telefonicos com relac;ao ao total da 

populac;ao. Verifica-se que ap6s a privatizac;ao a teledensidade aumentou de 

forma consideravel, praticamente triplicou. 

lsso se explica, principalmente pelo fato de que o governo nao tinha 

orc;amento para investir na infra-estrutura de uma rede de telecomunicac;oes com 

alta tecnologia e isso foi possfvel com a chegada dos grandes grupos 

internacionais que investiram para ter urn retorno a medio ou Iongo prazo. 
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Grafico 1 - Evolu<;ao da Teledensidade no Brasil entre 1998 e 2004 

-----..... --~ ......... -
a) 

EVOLUCAO DA TELEDENSIDADE 
.§ 
w 
;! 

<1> 

29,7% 
uu u •••• 29% 29% --A 

~-····!·•· ---·--.. - ···JQ,······ 
"<t" 

8 
N 

0 g 
'-'-
E 
!11 

·v; 

"' I-
Cil 

~ 

]i 

~ 
Q) 

1998 c 1999 2000 
0 

2001 2002 2003 2004 
LJ... 

Fonte: Atlas Teletime (www.teletime.com.br) 

3.1.3 A criac;;ao da ANA TEL 

Para que ocorresse a privatizac;;ao o Governo Federal necessitava criar urn 

6rgao independente que regulamentasse o setor e organizasse o leilao do Sistema 

Telebras. Surge entao a ANA TEL. 

A ANATEL se define como uma organizac;;ao que tern a missao de 

"Promover o desenvolvimento das telecomunicac;;oes do Pals de modo a dota-lo 

de uma moderna e eficiente infra-estrutura de telecomunicac;;oes, capaz de 

oferecer a sociedade servic;;os adequados, diversificados e a prec;;os justos, em 

todo o territ6rio nacional." 

A ANATEL foi criada pela LGT de 1998 com o objetivo de regular e 

fiscalizar o setor de telecomunicac;;oes no Brasil. 0 mais importante e que ela foi 

criada como uma autarquia independente do Estado, com administrac;;ao 

independente, sendo financeiramente autonoma. Alem disso, nao se subordinada 

hierarquicamente a nenhum 6rgao do Governo Federal e suas decisoes s6 podem 

ser contestadas judicial mente. Seus dirigentes tern mandate fixo e estabilidade no 

cargo. 

Apenas para contextualizar, e interessante citar que, apesar da ANATEL 

ser uma organizac;;ao independente esta de alguma forma vinculada ao Ministerio 
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das Comunicag6es do Brasil, apenas porque este tern o dever de nomear as 

dirigentes da autarquia. No entanto o que se ve atualmente, desde que o atual 

governo assumiu, sao tentativas constantes do Ministerio das Comunicag6es de 

ingerencia na ANATEL, visando de todas as formas diminuir o seu poder e 

transferi-lo novamente ao governo, o que nao foi feito apenas e tao somente 

porque a ha uma legislagao muita clara que determina essa independencia da 

ANA TEL. 

Todas as normas elaboradas pela Anatel sao antes submetidas a consulta 

publica, seus atos sao acompanhados par exposigao formal de motivos que as 

justifiquem e cabendo, ainda, a urn Ouvidor, a apresentagao peri6dica de 

avaliag6es crfticas sabre as trabalhos da Agencia. As sess6es do Conselho Diretor 

sao publicas e podem ser gravadas, salvo as casas em que a publicidade ampla 

coloque em risco segredo protegido ou a intimidade de alguem. Todas as atas de 

reunifies e as documentos relativos a atuagao da Anatel encontram-se disponfveis 

ao publico na Biblioteca da Agencia. 

Do Ministerio das Comunicag6es, a Anatel herdou as poderes de outorga, 

regulamentagao e fiscalizagao e urn grande acervo tecnico e patrimonial. Sua 

sede - urn conjunto com duas torres, no Setor de Autarquias Sui -, em Brasflia, foi 

adquirida da Telebras. A autonomia financeira da agencia esta assegurada, 

principalmente, pelos recursos do Fundo de Fiscalizagao das Telecomunicag6es 

(Fistel), o qual e de sua exclusiva gestao. A Anatel, em sua proposta orgamentaria 

anual e no plano plurianual, deve destinar recursos ao Fundo de Universalizagao 

dos Servigos de Telecomunicag6es, ap6s sua instituigao par lei, bern como as 

valores a serem transferidos ao Tesouro Nacional. 

0 quadro de pessoal e constitufdo, em sua maior parte, par servidores e 

empregados transferidos au requisitados do Ministerio das Comunicag6es e de 

outros 6rgaos de governo, alem do quadro terceirizado para atividades de 

consultoria e de apoio tecnico e administrativo. Dentre suas atribuig6es, destacam

se as seguintes: 

- lmplementar a polftica nacional de telecomunicag6es. 



40 

- Propor a instituigfw ou eliminagao da prestagao de modalidade de servigo no 

regime publico. 

- Propor o Plano Geral de Outorgas. 

- Propor o plano geral de metas para universalizagao dos servigos de 

telecomunicag6es. 

- Administrar o espectro de radiofrequencias e o uso de 6rbitas. 

- Compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de 

servigos de telecomunicag6es. 

- Atuar na defesa e protegao dos direitos dos usuarios. 

- Atuar no controle, prevengao e repressao das infrag6es de ordem economica, no 

ambito das telecomunicag6es, ressalvadas as competencias legais do Cade. 

- Estabelecer restrig6es, limites ou condig6es a grupos empresariais para 

obtengao e transferencia de concess6es, permiss6es e autorizag6es, de forma a 

garantir a competigao e impedir a concentragao economica no mercado. 

- Estabelecer a estrutura tarifaria de cada modalidade de servigos prestados em 

regime publico. 

3.1.4 A estrutura atual do mercado de Telefonia fixa no Brasil 

Ate a privatizagao ocorrida em 1998 o mercado de telefonia fixa no Brasil 

era regido apenas pela empresa Telebras. Essa empresa que era estatal, 

comandava todas as ag6es de mercado da telefonia fixa no Brasil, sem nenhum 

tipo de concorrencia, visto que a exploragao da telefonia fixa no Brasil sempre foi 

considerado uma obrigagao unica do estado. 

Quando houve a privatizagao o Governo Federal brasileiro, atraves da 

ANATEL, concedeu as empresas que ganharam os leil6es a "concessao" de 

operar a telefonia fixa no pais por urn prazo de 5 anos, podendo ser renovado 

esse prazo por mais vinte anos. Essa renovagao de prazo contratual ja ocorreu, 

em 2005, de forma que as concessionarias poderao explorar esse mercado no 

Brasil por mais 20 anos. 
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Alem da concessao aos vencedores do leilao das empresas pertencentes a 
Telebras, a ANATEL tambem criou a figura da "empresa espelho". Essas 

empresas teriam como objetivo enfrentar mercadologicamente as concessionarias 

em suas respectivas areas. Como o leilao dividiu o Brasil em 3 regi6es, para cada 

uma destas deveria haver uma "empresa espelho" a qual nao se concederia uma 

"concessao" para operar o servic;o, mas uma "autorizac;ao". Abaixo ha uma 

demonstrac;ao de como ficou o mapa das telecomunicac;6es no Brasil Ap6s o lei lao 

e na sequencia esta a apresentac;ao das concessionarias e autorizatarias que 

venceram o leilao em 1999. 

Figura 3- A divisao das 3 regi6es estabelecidas pela ANA TEL 

5 

Regioes --
- Ill 

Fonte- Teleco- www.teleco.com.br 

TELEMAR (Concessionaria) 

Regiao 1: Nordeste, Sudeste (exceto Sao Paulo) e Norte (exceto AC, ROe TO) 

BRASIL TELECOM (Concessionaria) 

Regiao II: Centro-Oeste, Sui e Estados do AC, ROe TO 



TELEFONICA (Concessionaria) 

Regiao Ill: Sao Paulo 

EMBRATEL (Concessionaria) 

Regiao IV: todo o Brasil 

VESPER 

Regiao 1: Nordeste, Sudeste (exceto Sao Paulo) e Norte (exceto AC, ROe TO) 

Regiao Ill: Sao Paulo 

GVT 

Regiao II: Centro-Oeste, Sui e Estados do AC, ROe TO 

Figura 4- Mapa geral das regioes estabelecidas pela ANA TEL 

Fonte- Telemar- www.telemar.com.br 
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4.1MPLEMENTA«;AO DO PROCESSO 

A partir desse momenta esta monografia apresentara as propostas 

relacionadas ao mercado de telefonia fixa no Brasil. Com base na teoria 

apresentada anteriormente, foram formuladas as propostas que estao mais 

adequadas ao mercado que tern caracterlsticas e normas pr6prias as quais foram 

observadas nas propostas a seguir. 

4.1 A necessidade estrategica da implantagao de analises mercadol6gicas 

estruturadas no setor de telefonia fixa no brasil 

4.1.1 A importancia estrategica de estar preparado para a competigao 

Ate 1998, quando a estatal Telebras comandava o mercado de telefonia fixa 

no Brasil nao se pensava em competigao em telefonia fixa. Afinal, havia uma s6 

empresa, comandada pelo governo federal, fazendo a oferta desse produto em 

todo pais e a legislagao vigente nao permitia que nenhuma empresa vendesse ou 

criasse alguma estrutura para vender esse servigo no pais. 

Exatamente par isso, a oferta era muito menor do que demanda, posto que 

o governo federal nao tinha condig6es de investir o em infra-estrutura o suficiente 

para colocar mais linhas a disposigao da populagao. 

Logo, o resultado era o 6bvio: muita gente querendo comprar, urn (mica 

fornecedor fazendo a oferta e o prego altfssimo. Nesse momenta falar em 

competigao ou em estrategia fundamentada em analises seria alga sem nenhuma 

importancia. 

No entanto, a partir de 1998 quando houve a privatizagao, algumas 

empresas comegaram a vender o produto e entao surge a competigao no setor de 

telefonia fixa no Brasil. Em todas as regi6es do pais ha pelo menos duas 

operadoras que podem vender linhas fixas no Brasil. 

4.1.2 Como a competigao influencia o processo de decisao 
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A partir do momento em que esta estabelecida a competigao o cenario de 

qualquer mercado muda completamente. Apesar de que no setor de 

telecomunicag6es brasileiro a competigao aumente de forma muito lenta, devido a 
fatores regulat6rios, as operadoras estao sendo obrigadas a buscar alternativas 

eficientes no portfolio de produtos e no relacionamento com os clientes, visto que 

a tendencia e que a competigao aumente. 

Qualquer setor ou mercado tern caracterfsticas pr6prias e a jungao delas e 
que determinam a competigao em si, conforme afirma PORTER (1979) ja citado 

anteriormente: 

Todos os setores tern uma estrutura subjacente ou urn conjunto de 
caracterlsticas economicas e tecnicas fundamentais que dao origem as forgas 
competitivas. 0 estrategista no esforgo de posicionar a empresa para melhor 
enfrentar o ambiente setorial ou de influencia-lo em favor dela, deve compreender 
os fatores que determinam suas peculiaridades. Essa visao tambem se aplica aos 
setores que atuam com servigos que aqueles que vendem produtos. Os mesmos 
principios gerais sao validos para todos OS tipos de empresas. (PORTER, 1979) 

Dentre as 5 forgas citados por PORTER (1979) que influenciam o mercado 

ha duas especificamente que sao preponderantes no mercado de telefonia fixa no 

Brasil: 

• Ameaga de produtos ou servigos substitutos 

• 0 setor - As manobras pelo posicionamento entre os atuais concorrentes 

Esses dois fatores sao fundamentais e precisa ser criado urn sistema ativo 

de vigilancia continua pelas empresas de telecomunicag6es buscando 

compreender o mercado e tomas as devidas atitudes em tempo habil para nao 

perder mercado. 

Os outros tres fatores listados por PORTER (1979), apesar de serem 

importantes, perdem em nfvel de relevancia no mercado de telecomunicag6es 

brasileiro para estes dois citados acima. 
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lsso porque a possibilidade de surgir novas entrantes em telefonia fixa e 

quase nula, em virtude da dependencia de uma concessao do estado o que e 

pouco provavel de acontecer e o poder de barganha dos compradores e de 

negociagao dos fornecedores nao pode ser considerado, nesse mercado, como 

fator chave de sucesso para as operadoras. 

Apesar da implementagao da competigao as 3 grandes concessionarias -

Brasil Telecom, Telefonica e Telemar - continuam dominando amplamente o 

mercado. Elas possuem juntas 94% de todo mercado de telefonia fixa do Brasil, 

como mostra a figura abaixo: 

Figura 5- Cem1rio do Market Share da telefonia fixa em Junho de 2005 

Market Share of Main Telecom Groups- Jun/05 

Fonte: Apresentac;ao Telemar- 8th Annual Latin America Conference, Londres, Setembro de 2005 

4.1.3 Produtos ou servigos substitutes 

Quando nos referimos a produtos substitutes em telefonia fixa temos riscos 

eminentes para todas as concessionarias e autorizatarias que podem, a media ou 
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Iongo prazo, alterar o cenario da telefonia fixa no Brasil. Apenas a titulo de 

exemplo, atualmente existe a ameac;a de servic;os substitutos atraves do recente 

surgimento da tecnologia "voice over IP- VOIP" onde e possfvel ter um numero 

telefonico, ligar e receber qualquer tipo de ligac;6es sem contratar uma linha fixa 

de alguma operadora. 

E uma ameac;a evidente para a qual as operadoras de telefonia fixa 

precisam estar atentas principalmente por dois motivos: as ligac;6es podem ser 

feitas para qualquer Iugar com prec;os baixos e o telefone passa a ter 

portabilidade. 

Significa que alguem que utilize essa tecnologia "VOIP" pode levar o 

numero em seu notebook e usar o telefone em qualquer Iugar onde estiver 

conectado a uma rede de banda larga. 

Alem dessa tecnologia, diversas outras estao surgindo e influenciando 

diretamente o comportamento do consumidor e sua forma de viver. Assim, nao ha 

como descartar a hip6tese de que a linha fixa possa ficar quase que obsoleta em 

poucos anos caso as operadoras nao avaliem as novas necessidades do 

consumidor e criem servic;os que respondam a essas necessidades. 

Ha dez anos para alguem que estivesse no Brasil pudesse se comunicar 

com parentes que morassem em Londres, por exemplo, as formas usuais de 

comunicac;ao eram apenas e tao somente o contato telefonico e a carta enviada 

por correio ou telegrama. 

Apenas dez anos se passaram, e a evoluc;ao da comunicac;ao e tamanha 

que poderfamos criar uma lista de inovadoras possibilidades possfveis de 

comunicac;ao tais como email, chats, messenger, voip, comunidades na web, 

blogs, entre outros. 

A conclusao e que estamos em um mundo totalmente inovador onde a 

tecnologia conduz as ac;6es e modifica constantemente o comportamento do 

consumidor. Este esta sendo reeducado o tempo todo sobre como viver, como 

falar, como se organizar, como trabalhar, etc. E as areas mais afetadas sao 

aquelas onde a tecnologia influencia diretamente como e o caso da telefonia fixa. 
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Quadro 1 -A evoluc;ao do VOIP (Voice over IP) em tres diferentes cenarios 

Exhiibit 12: VoiP subscriber assumptions for three ·d'ifferent scenarios of 
pricing and equipment subsidies 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OO

S. ub. s (tho .. u) - Y.E Net adds 
Subs - average 
Chum ,rate 
Grossadd.s 

OO

Subs .. (thou.) - y.·.e Net adds 
Subs - average 
Chummte 
Gross addS 

Su .. · bs (thou.) - YE Net adds 
Subs - average 
Chum :rate 
Gross adds 

50 
50 
25 
1% 
50 

100 
110 
25 
1% 
110 

100 
180 
25 
1% 

180 

150 
100 
100 
8% 
108 

280 
180 
190 
7% 
193 

400 
300 
250 
6% 

315 

250 340 420 
100 90 so 
200 295 380 
14% 14o/o 14% 
128 13'1 133 

460 640 810 
180 180 170 
370 550 725 
13% 13o/o 13o/o 
228 252 .264 

700 1,000 1,290 
300 300 290 
550 850 1,145 
12o/o 12o/o 12% 
366 402 427 

sources: Companies Data, Pa.ctual' Research 

Fonte: Pactual Research, 2005. Brasil Fixed line & Media, pag 15. 

490 550 590 620 640 
70 60 40 30 20 

455 520 570 605 630 
14% 14o/o 14% 14" 14o/o 
134 133 120 115 108 

980 1,150 1,310 1,470 1,630 
170 170 1SO 160 160 
895 1,065 1,230 1,390 1,550 
13% 13o/o 13o/o 13% 13<Yo 
286 308 320 341 362 

1,580 1,870 2,150 2,430 2,710 
290 290 2BO 280 280 

1,435 1,725 2,010 2,290 2,570 
12o/~ 12o/o 12% 12% 12o/o 
462 497 521 555 588 

Conforme mostra o quadro 1 acima, se a influencia do VOIP ainda nao 

afeta diretamente as operadoras de telefonia fixa isso e apenas uma questao de 

tempo. No Iongo prazo nao ha como canter o avango tecnol6gico em todo o 

mundo e a solugao para as empresas de telefonia fixa e compreender como estes 

avango podem colaborar para que criem produtos e servigos inovadores o 

suficiente para manter os clientes e, possivelmente, aumentar a receita e 

fidelizagao em seus servigos. 

4.1.4 As manobras do setor influenciando o mercado 

0 setor de telecomunicagoes brasileiro e muito influenciado pelas ameagas 

que vern do pr6prio setor e que interferem diretamente no posicionamento das 

operadoras. Nesse contexte, talvez as maiores ameagas nao venham diretamente 

das operadoras e seus concorrentes, mas da regulamentagao e dos 6rgaos que 

sao responsaveis por cuidar desse mercado no Brasil. 
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Nesse processo existe uma influencia direta do governo, apesar da a Anatel 

ser urn 6rgao regulador independents e nao subordinado ao governo federal. 

Durante o governo do presidents Fernando Henrique Cardoso, que foi o 

responsavel pelo processo de privatizagao, a Anatel tinha total independencia e 

recursos para regulamentar o setor, apenas prestando contas ao ministerio das 

comunicagoes. 

A partir do infcio do governo do presidents Luis lnacio Lula da Silva a 

Anatel vern sendo enfraquecida e perdendo recursos do governo, a ponto do 

ministro das comunicag6es passar a ter influencia direta nas decisoes do setor. 

lsso demonstra que ha uma evidente ameaga no posicionamento das operadoras 

no Brasil que provem da disputa polltica. Alem disso, uma necessidade real de ter 

pessoas influentes trabalhando pr6ximas ao governo para avaliar as alternativas 

que se apresentam e como as decis6es podem influenciar os neg6cios da 

empresa no curta prazo. 

Essas decis6es repentinas que nao raramente acontecem no mercado de 

telecomunicag6es influenciam a competigao diretamente e precisam ser 

monitorados constantemente e de forma eficiente, e esse e o objetivo da proposta 

que sera apresentada. Assim, o tomador de decisao teria bases estruturadas para 

tamar qualquer tipo de decisao sabre o mercado. lsso demonstra que na area de 

telecomunicag6es as operadoras precisam estar voltadas e orientadas para o 

mercado e isso e, agora mais do que nunca, fator chave para seu sucesso no 

mercado. 

4.1.5 A evolugao do Marketing para o ambito estrategico nas operadoras de 

telefonia fixa e a importancia da pesquisa de satisfagao 

Em virtude da competigao e da mudanga dos habitos dos consumidores as 

areas de Marketing das operadoras de telefonia fixa precisam estar cada vez mais 

orientadas ao mercado. Ha algum tempo o Marketing nas operadoras tinha como 

objetivo pensar e organizar campanhas publicitarias, porem, hoje esta deve ser 
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apenas uma entre as diversas outras fun<16es da area de Marketing nas 

operadoras de telefonia fixa. 

De acordo com a definic;ao de Kohli e Jaworski (1990) "a orientac;ao para o 

mercado" e a gerac;ao de inteligemcia de mercado, relacionada a necessidades 

atuais e futuras dos clientes dentro da empresa; ao mesmo tempo, passa pela 

disseminac;ao dessa inteligencia e pela capacidade de resposta da empresa em 

relac;ao ao mercado". 

Portanto, quando se busca estar orientado para o mercado, e necessaria, 

antes de mais nada, conhecer a fundo o cliente, seus costumes, suas 

necessidades, a importancia que a telefonia fixa tern para ele. 

Alem disso, compreender seus habitos de consumo, o seu tempo de uso, o 

horario de USO, 0 tipo de USO, 0 quanta gasta por mes, entre outros. Essa analise 

permite que a operadora possa segmentar seus cliente em grupos diferenciados e 

que podem abordados em algumas ofertas se forem o publico-alva de algum 

produto. 

Assim, percebe-se que para que exista essa relac;ao eficiente com o cliente 

a empresa precisa entender o comportamento do seu consumidor e gerar ac;oes 

de relacionamento eficiente para grupos espedficos. 

No passado usou-se muito o conhecimento hist6rico do comportamento 

para se avaliar o futuro, no entanto, esse processo nao e o mais indicado. A 

pesquisa de mercado e fundamental nesse processo, pais, traz resultados 

cientfficos e estruturados e que possuem muito mais fundamentac;ao e validade 

para possfveis ac;oes na criac;ao e desenvolvimento de novas produtos ou servic;os 

que atendam as necessidades dos clientes. 

4.1.6 A importancia do investimento em pesquisa 

Conhecer uma base de clientes nao e alga simples em nenhuma area de 

atuac;ao, muito menos compreender o nfvel de satisfac;ao do servigo prestado. Em 

telefonia fixa ocorre o mesmo, porem existe uma necessidade evidente de se fazer 

esse trabalho de forma eficiente. 
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Para tanto, e preciso investimento. Nao ha como conhecer cientificamente o 

nfvel de satisfa({ao de sua base de clientes a nao ser atraves da contrata({ao de 

uma pesquisa de satisfa({ao junto a institutos de pesquisa de mercado. 

As pesquisas sao essenciais para as operadoras que tern como objetivos 

gerar analises e relat6rios que auxiliem a tomada de decisao, pais mostram em 

numeros e percentuais onde estao as for({as e as fraquezas da operadora. 

Com essas informa({6es os gerentes de produto, de relacionamento, de 

comunica~ao ou de mercado, poderao repensar suas a({6es no curta e media 

prazo para atender as necessidades dos clientes. Alem disso, conhecerao suas 

expectativas relacionadas ao servi({o. 

Qualquer tomador de decisao gostaria de ter em maos numeros e 

resultados medidos e exatos do mercado de telefonia fixa para decidir qualquer 

tipo de assunto. 

Afinal esse tipo de analise com numeros sustenta a decisao, pais mesmo 

que a media ou Iongo prazo a decisao nao se mostre eficiente por alguma nova 

variavel que venha a surgir no mercado, o decisor podera explicar sua decisao a 

seus superiores ou ao conselho administrativo da empresa atraves de uma 

fundamenta~ao cientffica, o que de certa forma abona possfveis prejufzos 

provenientes dessa decisao. 

4.2 lmplementa({ao tatica e operacional do processo proposto 

Nesse item vamos tratar sabre a estrutura tatica e operacional da proposta 

que e o tema principal desta monografia. A proposta visa criar um processo eficaz 

de analise estruturada de informa({6es para auxiliar o tomador de decisao em uma 

operadora de telefonia fixa no Brasil. 

Para que essas analises possam orientar claramente o decisor, sera levado 

em considera~ao duas situa({6es. A primeira e a base de clientes e a varia(_{ao de 

seu comportamento, visando sempre criar grupos segmentados. A segunda e o 

mercado de telecomunica~6es no Brasil e tudo que o cerca e os clientes de 

operadoras concorrentes. 
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4.2.1 Analise interna da operadora 

A analise interna a qual nos referimos aqui e basicamente a avaliagao completa da 

base de assinantes de uma operadora de telefonia fixa, assim como a seu nfvel de 

satisfagao, compreensao e uso dos servigos oferecidos. 

4.2.1.1 A importancia da analise da base de clientes e de seu comportamento 

Conhecer a base de clientes e fundamental no setor de telefonia fixa por 

diversos motivos. Dois desses motivos, talvez os mais importantes sejam que 

esse conhecimento diminui enormemente as chances de desconexao ou 

cancelamento de servigos e aumentam consideravelmente o ARPU - average 

revenues per user - que e a receita media por usuario, por consequencia au menta 

a receita da empresa como urn todo. 

Na verdade ter urn ARPU maior significa que o mesmo cliente passa a 

gastar, consumindo mais servigos e produtos, sem a necessidade e haver uma 

nova venda, afinal este cliente ja esta na base. 

lsso e o buscam todas as empresas o tempo todo, no entanto, para fazer o 

cliente usar mais produtos e servigos e preciso conhece-lo bern e fazer ag6es 

direcionadas ao publico alvo especffico. Em telecomunicag6es a regra e a mesma. 

Os clientes com maior ARPU tern caracterfsticas especfficas, podem variar, 

por exemplo com o canal de venda. A tabela 2, abaixo, apresenta uma suposigao 

de classificagao de ARPU em urn determinado mes relacionado ao canal de venda 

que trouxe esse cliente para a operadora. 
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Tabela 2- Exemplo possivel de uma analise de ARPU x Canal de Venda 

Canal de Venda Faixas de ARPU (Em Reais) 
0-10 10-30 30-50 50-100 100-200 

Consultor 709 936 3.949 8.114 2.210 
Dealer 2.530 14.254 29.422 15.195 7.656 
Portal 155 412 1.546 1.854 1.920 
Telemarketing 12.654 16.248 112.587 159.235 2.210 

Esse exemplo fica evidente quem sao os canais de vendas influenciam 

diretamente no tipo de cliente e na receita que o mesmo traz para a empresa. 

Com base em informag6es desse tipo o tomador de decisao pode direcionar ag6es 

especfficas mais intensas em um canal de venda. 

A questao passa a ser relacionada a como tratar o cliente que traz a maior 

receita. Ja foi citado na revisao te6rica desta monografia Payne (1991) define que 

o Marketing de Relacionamento trata sobre como maximizar o valor do cliente 

para a empresa atraves da criagao, construgao e prolongamento dos 

relacionamentos com os clientes a fim de vender mais, fazer vendas cruzadas, e 

manter clientes a Iongo prazo. 

Quando se fala em manter os clientes a Iongo prazo estamos falando em 

fidelizagao dos clientes e essa e uma das tarefas mais dificeis para qualquer 

empresa. Uma das formas de se conhecer e estudando seu comportamento, isto 

e, como ele usa o servigo que a empresa disponibiliza. Assim seria possivel para 

uma operadora de telefonia fixa criar grupos de uso e segmentar sua base de 

clientes de uma forma eficiente. 

4.2.1.2 A segmentagao dos clientes facilitando o processo de fidelizagao 

Para se analisar o comportamento de uso seria importante definir algumas 

variaveis. Evidentemente isso pode variar de operadora para operadora, mas em 

sua grande maioria os itens mais importantes a serem analisados estao listados 

abaixo. 

Essas variaveis pretendem mostrar quem e o cliente e como ele usa os 

mais diversos servigos de telefonia fixa atraves de uma analise de comportamento 
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de trafego. Poderiam ser criados diversos grupos, como aquele que esta na figura 

acima, tratando os mais diversos servigos e tipos de clientes como listado abaixo. 

Os itens seriam: 

• Definigao de CPF ou CNPJ 

• Quantidade de linhas instaladas 

• Data de instalagao das linhas 

• Cidade de instalagao das linhas 

• Minutos de uso local em horario de pica 

• Minutos de uso local em horario fora do pica 

• Minutos de VC1 - Ligag6es para celular local - no horario de pica 

• Minutos de VC1 - Ligag6es para celular local -fora do horario de pica 

• Minutos de VC2/3 - Ligag6es para celular interurbano - no horario de pica 

• Minutos de VC2/3 - Ligag6es para celular interurbano -fora do horario de pica 

• Minutos de Longa Distancia Nacional lntra-Estadual - no horario de pica 

• Minutos de Longa Distancia Nacional lnter-Estadual -fora do horario de pica 

• Minutos de Longa Distancia Nacional com os CSP' s - C6digo de Selegao de 

Prestadora- que se pretende observar, o ideal seria analisar todos CSP's 

• Minutos de Longa Distancia lnternacional - no horario de pica 

• Minutos de Longa Distancia lnternacional -fora do horario de pica 

• Minutos de ligagao para provedor de Internet gratuito - no horario de pica 

• Minutos de ligagao para provedor de Internet gratuito- fora do horario de pica 

Atraves desses dados poderiam ser criados diversos relat6rios mensais que 

iriam auxiliar de forma importante o decisor sabre qualquer novidade relacionada 

ao tratamento do cliente. Esse relat6rio seria gerado mensalmente e poderia ser 

divido por clientes comerciais marcados na lista com CNPJ e clientes residenciais 

que estariam marcados como CPF. 

A cada mes seria gerado urn novo relat6rio demonstrando o comportamento 

dos consumidores no mes em referencia se buscaria avaliar as diferengas de 

comportamento atraves de analises estatfsticas. Atraves desses relat6rios 
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poderiam ser criados grupos ou nichos de mercado de acordo com o perfil de 

trafego dos clientes e assim identificadas ag6es mercadol6gicas para cada grupo. 

Atraves de uma analise como essa a operadora de telefonia fixa poderia se 

antecipar aos clientes criando produtos ou servigos que pudessem atender aos 

anseios de determinados grupos fazendo com que estes usassem mais a linha 

telefonica, aumentando o ARPU da operadora. 

4.2.1 .3 Situag6es reais de uso 

Apenas a titulo de exemplo vamos supor que a media de minutos de longa 

distancia de urn cliente residencial de uma determinada operadora de telefonia fixa 

seja de 30 minutos de uso por mes. No entanto, apenas em 15 minutos e utilizado 

o CSP da operadora em analise. Assim, a operadora tern apenas 50% de market 

share nos minutos de longa distancia realizados por seus clientes. 

Atraves da analise mensal proposta nessa monografia, a operadora poderia 

estabelecer uma meta de aumentar este market share para 75% em urn ano. 

Atraves dos relat6rios se identifica que ha urn grupo que corresponds a 10% dos 

clientes da base residencial que praticamente nao usa o CSP da operadora. 

Com base nessa informagao a operadora cria urn produto com tarifas 

promocionais, 50% mais baratas que as praticadas pela concorrencia e oferece, 

por tempo indeterminado, apenas para esse grupo de clientes atraves de urn 

telemarketing ativo. A tendencia e que maioria desses clientes aceite a promogao 

e tornem-se fieis a operadora em virtude desse servigo. Ap6s algum tempo de 

uso e com o habito do cliente usando o mesmo CSP a operadora podera adequar 

o prego conforme o sua tabela de pregos convencional. 

Alem disso, ha urn outro grande beneffcio implfcito numa agao como esta. A 

conta mensal do cliente nao esta apenas ligada aos minutos de longa distancia. A 

operadora tern Iuera em outros itens da fatura como minutos locais, assinatura, 

minutos para celular, internet. Assim, quando fideliza o uso de longa distancia 

acaba fidelizando o cliente como urn todo diminuindo a margem de Iuera apenas 

em urn dos itens. 
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E o mais importante e que a operado nao vai ter que oferecer aos clientes 

que ja usam seu CSP, mas apenas aos que nao usam. Esse exemplo simples 

mostra que uma analise do comportamento do consumidor eficiente facilita 

qualquer tomada de decisao e colabora muito para o crescimento estruturada da 

empresa. 

4.2.1.4 Como a proposta de analise do comportamento dos clientes poderia evitar 

cancelamentos 

Ao fazer uso do relat6rio de cruzando os itens citados das mais variadas 

formas possfveis as operadoras de telefonia fixa tambem podem evitar 

cancelamentos futuros. Atraves de uma analise estatfstica a operadora poderia 

gerar urn grupo de clientes que cancelaram voluntariamente suas linhas nos 

ultimos 6 meses e analisar o comportamento de uso desses clientes nesses 6 

meses antes da desconexao. 

Ao fazer isso a operadora poderia criar uma matriz basica de analise do 

comportamento de uso do cliente que cancela sua linha. Assim, poderia se 

concluir, por exemplo, que o comportamento de uso do trafego local de urn cliente 

que cancela sua linha em 6 meses cai 50% entre o sexto mes antes do 

cancelamento e o segundo mes antes do cancelamento. 

Nesse exemplo o cliente que gasta 600 minutos ou pulsos locais 6 meses 

antes do cancelamento passa a usar 300 minutos ou pulsos 3 meses antes do 

cancelamento, atraves de uma queda gradativa de uso. 

lsso pode estar demonstrando que o cliente comprou uma linha de outra 

operadora e ainda nao cancelou a atual para divulgar o numero, mas ira cancelar 

por volta do sexto mes. 

Caso seja identificado esse tipo de comportamento nos clientes que 

desconectam suas linhas em seis meses, a operadora pode iniciar urn processo 

de tratamento especial. 

lsso seria feito com todos os clientes que se enquadrarem nessa condic;ao 

que, supostamente, passaria a ser uma condic;ao de propensao ao cancelamento 
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da linha e tentar evitar a desconexao atraves de uma agao ativa junto ao cliente 

propondo novas servigos que gerem valor ou mesmo criando descontos. 

4.2.2 Analise do mercado externo 

A analise do mercado externo a qual nos referimos aqui e basicamente a 

busca por urn metoda eficaz de analise do mercado brasileiro e mundial de 

telecomunicag6es com o objetivo de compreender as diversas situag6es 

existentes e como estas interferem nos rumos e objetivos da operadora. 

Na analise das forgas de Porter (1979), ja referenciada nessa monografia, 

urn dos itens mais importantes sao as manobras do mercado, isto e, como os 

componentes se movimentam e transformam e criam uma nova realidade dentro 

de algum tempo. 

No mercado de telecomunicag6es essas mudangas ocorrem, 

principalmente, no ambito regulat6rio e politico, onde operadoras podem conseguir 

vantagens estrategicas devido a sua forga politica junto ao governo e a Anatel. 

Para monitorar esse mercado como urn todo essa proposta sugere que 

sejam criados pela operadora quatros tipos de vigilancias estrategicas: social, 

polftico-regulat6ria, economica e tecnol6gica. 

Atraves dessas vigilancias acredita-se que seja possfvel filtrar a maioria das 

informag6es disponfveis no mercado externo sabre o que acontece atualmente e 

quais sao OS cenarios futuros. 

Alem disso, com ajuda dessas informag6es, sera possfvel construir analises 

estruturadas sabre o mercado de forma que seja possfvel ate, em alguns casas, 

antever movimentos que irao alterar o panorama geral do mercado e se preparar 

para isso com eficiencia. 

4.2.2.1 Estrutura de analise do mercado 

Esta estrutura tern como objetivo pratico e real compreender o mercado de 

telecomunicag6es presente, no qual esta inserida a operadora em questao e as 
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tendencias futuras do mesmo. Para que isso seja possfvel de ser feito, temos que 

elencar alguns itens sem os quais seria quase impossfvel fazer essa leitura: 

* Quem sao os principais concorrentes? 

* Qual a estrategia mercadol6gica de cada urn deles? 

* Quais sao os seus principais produtos? 

* Como trabalham seus canais de vendas? 

*Como trabalham a retengao de clientes? 

* Quanta custa os seus produtos? 

* Que tipo de propaganda fazem? 

* Qual o estilo e a estrategia da propaganda? 

* Quais sao os resultados financeiros e mercadol6gicos dos concorrentes? 

* Quais sao os nossos possiveis futuros concorrentes? 

* Quais as tendencias para o futuro do mercado de telefonia fixa no Brasil? 

* Quais as tendencias para o futuro do mercado de telefonia fixa no mundo? 

* Quais as novas tecnologias que afetarao o mercado no medio e Iongo prazo? 

* Qual sera o comportamento do nosso consumidor em 10 ou 15 anos? 

* Qual sera a real necessidade da telefonia fixa no futuro? 

* Como a operadora esta preparada nos diversos cenarios para essas mudangas? 

De posse das respostas para as quest6es acima descritas essa proposta 

preve que a operadora em questao possa unir as informag6es obtidas e desenhar 

alguns cenarios possiveis para o mercado e para a concorrencia e se estruturar de 

forma que podera responder a principal resposta: 0 que precisamos fazer e como 

devemos nos posicionar para sermos uma empresa rentavel e lider de mercado? 

A sugestao e que cada uma das respostas seja uma analise especifica ou 

urn relat6rio formal que se apresente em uma reuniao ou palestra para os 

decisores, isto e, aquelas pessoas que tern 0 poder de decidir. 

A avaliagao deles sera fundamental nesse processo, uma vez que e 

exatamente para os decisores que esta se criando esta ferramenta, logo o 

processo deve comegar e terminar neles. 
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Nao ha como se implantar urn projeto como esse sem o aval eo apoio dos 

diretores da empresas, porque alem de ser necessaria o apoio financeiro para a 

aquisic;ao de diversos itens de inteligencia de mercado, sera necessaria uma 

reavaliac;ao constants por parte dos decisores sabre as quest6es que estao sendo 

abordadas. 

Eles irao conduzir esse processo definindo quais sao os itens mais 

importantes para a empresa nesse momenta. 

Sabendo as prioridades, inicia-se o processo de construc;ao dessas 

analises, que podemos chamar de produtos de inteligencia de mercado. Essas 

analises serao feitas com informac;6es primarias e secundarias. 

As informac;6es primarias sao aquelas que estao disponiveis e de facil 

acesso a todos: propagandas, noticias e informac;6es em geral na TV, radio, 

jornal, internet, as lojas, etc. 

Existem diversas empresas que trabalham fazendo esse tipo de busca, logo 

ha a possibilidade de terceirizar a busca por informac;6es primarias e receber 

apenas uma selec;ao do que se quer ter no estudo, o que e altamente 

recomendavel, pais evita-se perder o tempo do desenvolvimento dos produtos de 

inteligencia de mercado com simples busca de informac;ao primaria. 

A informac;ao secundaria e aquela que esta na fonte geradora da noticia 

primaria. Assim, e uma informac;ao muito mais dificil de ser obtida, mas muito 

importante para a analise. 

Essa informac;ao pode ser comprada em diversos casas, como analises do 

IBGE relativos a pesquisas sabre sensa demografico ou classe social por bairro, 

cidade, estado e pais, estudos de consultorias especializadas em analises futuras 

de mercado, entre outros. (ver figura abaixo) 
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Quadro 2 - Dados s6cio-economicos do Brasil em 2004 relacionados a telefonia fixa 

Attachment: 
~m~ll= SP~ ~ /2004 

A 4% 96% 79% 72% 99% 91% 5% 3% 

8 8% 91% 60% 50% 98% 80% 11% 7% 

c 
0 2<SM<5 88% 43% 9% 6% 61% 24% 19% 18% 

E SM < 2 

Total 52M (100%) 49°.4 17°.4 13% 65% 31°.4 18°.4 17% 

~~ ~ 26M 45°.4 11% 9% 
~: IBGE- PNAO /2004 

Notes: 
(SM = Ml!1iro!Jin ~ /1 SM = R$ 300 I OJQDJtl) 
Total 9Q~•Jig!ign =182M (-100M in~ I) 
US$ 1 = R$ 2.20 (~/06) 

Fonte: IBGE I PNAD 2004 

Na area de telecomunicact6es sao diversos OS estudos que podem ser 

feitos, normalmente eles estarao mais focados em tecnologia, politica e 

regulamentactao de mercado. A junctao das informact6es primarias e secundarias 

sobre determinados assuntos estara gerando analises estruturadas que definimos 

como produtos de inteligencia de mercado que podem ser de dois tipos: analise de 

cenario presente e analise de cenario futuro. 

4.2.2.2 Analise do mercado externo no cenario presente 

A analise do cenario presente esta ligada as informact6es disponlveis, ou 

seja, a uma analise comparativa com a concorrencia de prectos, de 
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posicionamento mercadol6gico, de valor percebido no servigo, do nivel de 

aceitagao dos produtos, entre outros. 

Essa analise vai gerar urn relat6rio que mostrara a operadora como esta 

sua situagao no mercado e que medidas estrategicas podem ou devem ser 

tomadas em curta prazo para melhorar seu posicionamento de mercado. 

Sempre se buscara com essas analises mapear os ambientes de marketing 

relativos as quatro vigilancias ja citadas nessa monografia: social, politico

regulat6ria, economica e tecnol6gica. 

Se a concorrencia esta abordando os clientes atraves de campanhas 

publicitarias focadas em prego a decisao a ser tomada sera considerar se vale a 

pena entrar em guerra de pregos ou estabelecer uma postura muito mais ligada a 

qualidade do servigo que a empresa presta a seus clientes. Essas decis6es serao 

tomadas com a colaboragao desses relat6rios. 

Urn exemplo de estudo de cenario presents e analise que as operadoras de 

telefonia fixa estao fazendo constantemente sabre a evolugao da telefonia m6vel e 

a estagnagao da telefonia fixa no mercado brasileiro. 

0 grafico abaixo mostra claramente como este cenario presents e 

preocupante para as operadoras fixas e precisa ser avaliado com muito cuidado. 
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Grafico 2- A evoluc;ao do mercado de linhas fixas e m6veis no Brasil 

Fixed L1~ & Mobile ~u~tgm~r Base-~ 

Fixed Line -Lines in Service (million) Mobile -Customer Base (million) 

B1111zil P@llet11111ion 

('10) \. 2J 
43 

Brazil Penetration ('10) 

Brazil Brazil 

Region I Region I 

98 99 00 01 02 03 04 Sep.(l5 98 99 00 01 02 03 04 Sep/05 

.,. 70% re•ldent181 llne8 .,. 11% Prepaid 

Hou•ehold Penehtlon: Brazl - 56% ; Region I - 52% > 41% growth il 2004 Wid 22% In 9M05 

Peneiration 2017E (Anatel): 54% (113 million •ut.alber•) 

Fonte: Telemar, Apresentac;ao Corporativa- Nova York, Novembro, 2005 

0 detalhe principal e que esse crescimento de uso da telefonia m6vel 

influencia diretamente a receita das operadoras fixas, tornando a situac;ao ainda 

mais preocu pante e obrigando estas a rever se posicionamento mercadol6gica 

para atender seus clientes de forma mais eficiente para nao perder mercado. 

Na divisao de receitas que apresentamos na figura 6, abaixo, nota-se que a 

da receita total do mercado de telefonia no Brasil em 2002, praticamente 70% do 

total estava nas maos das empresas de telefonia fixa. 

Porem, em 2005 apenas 60% dessa receita pertencia as operadoras de 

telefonia fixa, o que, no minimo ja torna-se urn sinal de alerta para o mercado, pois 

significa, no minimo que o consumidor esta mudando seus habito e usando cada 

vez mais as linhas m6veis e cada vez menos as linhas fixas. 



Figura 6 - A divisao das receitas de telefonia no Brasil desde 2002 
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Fonte: Telemar- Apresentac;ao Corporativa, Marc;o de 2006 (www.telemar.eom.br/ri) 

4.2.2.3 Analise do mercado externo em cenarios futures 
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A analise do mercado externo para cenarios futuros sera sempre uma 

construgao dos posslveis cenarios em determinadas circunstancias. Com a ajuda 

de relat6rios de consultorias especializadas podera se criar perspectivas de como 

estara o mercado de telefonia fixa em 5 ou 1 0 anos e quais seriam as 

recomendagoes para agoes no presente que resultem em ganhos futuros. 

Essa visao e muito importante porque a operadora que estiver preparada 

para urn cenario futuro onde ha ameagas evidentes podera se preparar com 

antecipagao e, dessa forma, minimizar os impactos dessa agao. Tambem podera 

compreender quais sao as grandes oportunidades que o futuro lhe reserva e 
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trabalhar o quanta antes para estar pronta no momenta certo e ser llder, por 

exemplo, de um novo mercado, com novas produtos, nova abordagem e 

tratamento junto aos clientes. 

Porem, criar cenarios nao e algo simples. Ha diversas formas amplamente 

difundidas no mercado que falam sabre essas analises. 0 mais importante e 

avaliar os fatores que mais influenciam o mercado e estudar como isto pode 

evoluir no decorrer do tempo. 

Como urn exemplo de analise de cenarios futuros vamos apresentar urn 

exemplo na area de telecomunicagoes. 0 banco de investimento Pactual 

Research divulgou em Setembro de 2005 urn relat6rio - Brasil Fixed line & Media 

que poderia ser adquirido qualquer empresa ou operadora. Esse relat6rio mostra 

tres cenarios possfveis para a evolugao do EBTIDA da operadora Telesp ate 2015 

como mostra o quadro abaixo. 

Quadro 3 - Cenarios de EBITDA para TELESP (US$ bi) 

Exhi;bit 16: SCenarios of EBITDA evolution tor Telesp (US$ billion) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBITDA, US$ miUion 
Base case 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
A001ss and traffic substitution 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2 .5 2.4 2.4 2.4 2.4 
Volumes slbstitution + pricing rewction 2.7 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 2 .0 2.0 1.9 1.9 1.8 

f ~ .Base case 
Unes in se.rvioe (mllon) 12.4 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.5 
Local exateding traffic (billon mtnutes) 46.8 42.1 37.9 34.9 33.9 33.5 33.2 32.8 32.5 322 31.9 
OLD traffic (bllion miluas) 14.4 13.4 12.3 11.7 11.1 10.8 10.5 10.1 10.0 9.9 9.8 

II· Access and trafflc substitution 
Unes In service {millon) 12.4 12.2 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 
Local excseding traffic (billon mtnutes) 46.8 41.7 37.0 33.5 31.9 31.1 30.3 29.5 28.7 27.9 27.1 
OLD traffic (bllion minuas) 31.:6 29.1 26.4 24.7 23.1 22.1 21.0 20.0 19.5 18.9 18.4 

Ill • VoiUIDe$ substitution, pricing reduction 
Unes in se.rvice (mllon) 12.4 12.2 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 
local excseding traffic (billon minutes) 46.8 41.7 37.0 33.5 31 .9 31.1 30.3 29.5 28.7 27.9 27.1 
OLD traffic (bllion nlilu\:fs) 14.4 13.2 12.0 11.2 10.5 10.0 9.:6 9.1 8.9 8.6 8.4 
Adcft ~eduction in fixed-ine ARPU Oo/o -1~ -4% -7% -9o/o. -10o/o -11~ -12o/o -1~ -14o/o -15o/o 

Sources: Pactual Research 

Fonte: Pactual Research, 2005. Brasil Fixed line & Media, pag 20. 
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Na analise acima ha tres cenarios possiveis para a operadora TELESP, 

segundo o Pactual Research: um cenario basico onde praticamente nao ha 

mudangas profundas, um segundo cenario onde ha uma forte substituigao de 

trafego fixo-fixo para m6vel-m6vel e a empresa perde praticamente 20% de sua 

receita de minutos excedentes influenciando diretamente o EBITDA, e urn terceiro 

cenario onde se preve diminuigao nos volumes de trafego e no prego do minuto de 

longa distancia onde a queda no EBITDA seria muito maior. 

A questao e que se a operadora consegue antever esses movimentos do 

mercado com a devida antecipagao pode trabalhar diversos itens no sentido de 

minimizar os impactos futuros. 
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5. CONCLUSAO 

De acordo com o que descrevemos nessa monografia percebe-se como 

tornou-se importante e estrategico para as operadoras de telefonia fixa analisar, 

de forma eficiente, os diversos cenarios que as cercam, sejam estes interno a 
operadora ou externos, relacionados ao mercado com urn todo. 

Com essas analises os tomadores de decisao podem se fundamentar e ter 

apoio para tamar decis6es estrategicas relacionadas a novas produtos, entrada 

em novas mercados, posicionamento estrategico da operadora no mercado, 

inclusive para planejamento e provisionamento financeiro, Budget anual, definigao 

de CAPEX, etc. lsso apenas torna-se possfvel quando a empresa se conhece 

muito bern e conhece o mercado em que atua. 

Muitas vezes ha dificuldades em se acreditar em premissas, principalmente 

quando falamos de futuro. E complicado adotar uma premissa especffica na qual 

sua operadora teria que investir alguns milhoes hoje para nao perder dinheiro 

daqui ha alguns anos, no entanto, cada vez mais o mercado tern mostrado que as 

empresas que possuem esse tipo de planejamento estrategico estao sempre se 

superando no mercado e superando as expectativas de seus clientes. 

Como demonstramos nessa monografia e possfvel que se construam 

cenarios diferentes para o futuro e assim e possfvel medir o risco de cada urn 

deles e tentar se proteger ou aproveitar as oportunidades da forma mais eficiente 

e que seja possfvel em termos de orgamento. 

0 mais importante e que esse processo de inteligencia de mercado esta 

cada vez mais sendo disseminado nas organizag6es e, com o passar dos anos, as 

operadoras de telefonia fixa estarao obrigadas a trabalhar com isso ou correrao 

serios riscos em seus mercados. 

Telefonia e urn mercado altamente influenciado por tecnologia e, como 

sabemos, esses mercado sao os que mais sofrem com as mudangas. A tecnologia 

vern transformando o mundo e o tara, sem duvida alguma, com ainda mais 

intensidade nesse seculo. Portanto, preparar-se para mudangas do mercado e do 
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comportamento do consumidor nao pode ser mais considerado algo interessante 

em telefonia fixa, mas essencial para a sobrevivencia a medio e Iongo prazo. 
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