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processos comerciais
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diretor de Inteligência 
Mercadológica da NET

Big Data é amplificaDo para as massas





NEsTA EDIçãO

O mundo é DO cliente

É comum andar pelas ruas e ver a diversidade de aparelhos 
utilizados e com uma gama de aplicativos. De acordo com a IDC, 
no segundo trimestre de 2013, já foram comercializados mais 

smartphones do que os anos de 2009 e 2010 juntos.  
Ficou evidente para os brasileiros o momento de transformação 

do setor de telecomunicações no Brasil. Desde a privatização, as 
operadoras vêm fechando contratos de parcerias e aquisições, 
disponibilizando para os consumidores um leque de serviços de 
telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. 

De fato, o mercado de telecomunicações é muito dinâmico e 
extremamente competitivo. Para as operadoras se manterem na 
liderança, o diferencial está no atendimento e na combinação da cesta 
de produtos e serviços, além de entregar uma experiência diferenciada 
para o cliente. Momento no qual a NET vem se destacando.

Com uma base de 7,2 milhões de clientes e serviços de TV, 
internet, telefonia fixa e móvel, a NET ganhou um grande combo de 
vantagens com automação e agilidade na gestão de campanhas 
com as soluções de Business Analytics e Modelagem do SAS. 
Desde 2012, a operadora vem realizando investimentos intensivos, 
focando em um plano de expansão geográfica, na inovação e na 
qualidade da prestação de serviços. 

Esta edição traz uma entrevista com Márcio Ferreira da Silva, 
gerente de Divisão de CRM da Telefônica|Vivo, sobre os desafios 
de campanhas e entrega de valor para o cliente. E por falar em 
consumidor, o artigo do Marcos Pichatelli, gerente de Produtos de 
High-Performance Analytics e Big Data do SAS, aborda o tema do 
Big Data como fator estratégico.

Boa leitura!
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em destaque NET

Companhia apostou nas soluções de 
gestão de campanhas do sAs para colher 
automação e agilidade nas áreas comerciais 
e de marketing      pOR lé IA  MACHADO

NET GANHA 
UM COMBO 
DE VANTAGENS

O 
mercado de telecomunicações no Brasil está 
em constante crescimento. Muito desse avan-
ço vem da pressão dos grandes eventos es-
portivos que o País sediará, como a Copa do 
Mundo, no próximo ano, e os jogos Olímpicos, 

em 2016. Além disso, é natural presenciarmos o caminho 
de maturidade dos serviços de telecomunicações, até por-
que o Brasil está no centro das atenções em termos de 
investimentos, principalmente devido à representatividade 
econômica entre os países emergentes. 

O segmento de Telecom é peça-chave para o Brasil se 
tornar uma grande potência mundial e a demanda, feliz-
mente, vem dos próprios brasileiros que exigem serviços 
de qualidade - seja em telefonia fixa, móvel, internet ou TV 
por assinatura. De acordo com uma pesquisa da KPMg, 

75%

50%

25%
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as companhias de telecomunicações que se diferencia-
rem no atendimento ao cliente irão mantê-lo por um longo 
tempo. A satisfação do consumidor tem sido o centro das 
atenções nas estratégias das operadoras e vem direcio-
nando os investimentos em tecnologias que auxiliem a 
compreender melhor o cliente, direcionando campanhas 
e ações de marketing de acordo com seu perfil.

Criada em 1991, a NET preza pelo perfil inovador e dinâ-
mico buscando crescer de forma sustentável em todos esses 
anos de atuação. Desde 2012, a operadora vem realizando 
investimentos intensivos focando em um plano de expansão 
geográfica, na inovação e na qualidade da prestação de 
serviços de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. 

Para se posicionar como um provedor único ao consu-
midor, integrando múltiplos serviços de telecomunicações, 

a Net automatiza áreas comercial e de marketing com 
soluções de Analytics e Customer Intelligence do SAS. A 
NET é a maior empresa de serviços de telecomunicações 
e entretenimento, via cabo, da América Latina e a que 
mais cresce no País. O objetivo é manter o foco estraté-
gico na conquista de market share operando em mais de 
150 cidades em todo o Brasil. 

Com apoio das soluções analíticas do SAS, a NET 
gerencia melhor as campanhas e corresponde às de-
mandas internas com mais agilidade e precisão. “O 
mercado de telecomunicações é muito dinâmico e extre-
mamente competitivo. Nossa meta é ofertar as melho-
res combinações de produtos dentro de um pacote de 
serviços que seja transparente e traga uma experiência 
diferenciada para nosso cliente”, diz André guerreiro, 

André Guerreiro, diretor de Inteligência 
Mercadológica da NET
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em destaque NET

diretor de Inteligência Mercadológica da NET. 
De acordo com o executivo, a qualidade é uma missão 

muito importante para a operadora, principalmente para 
atender a base crescente de clientes. Hoje, a NET possui 
mais de 7 milhões de casas conectadas, incluindo as prin-
cipais capitais do Brasil. No total, de acordo com dados do 
IBgE, são mais de 30 milhões de pessoas utilizando os 
serviços da empresa, 
inclusive de telefonia 
móvel, que acaba de 
integrar o combo. 

“O número de ser-
viços ofertados pela 
NET cresceu muito 
nos últimos anos, o 
que aumentou a complexidade de toda a operação. Diante 
deste cenário, foi preciso investir em novas tecnologias para 
facilitar a vida das áreas comerciais e de relacionamento 
com o cliente”, acrescenta guerreiro. De acordo com o exe-
cutivo, a NET encontrou no SAS um grande parceiro tecno-
lógico para implementar soluções de gestão de campanhas.
 
CAMINHOS EM ALTA DEFINIçãO

Para atender às demandas de crescimento e entrada de 

*PerFil  net

• indústria: Telecomunicações

• serviços: TV, Internet, Telefonia Fixa e Móvel 
• Faturamento: R$ 7,9 bilhões (2012) 
• Base de clientes: 7,2 milhões de clientes 
• Base de funcionários: mais de 15 mil 
funcionários próprios 

• solução: sAs Marketing Automation 
• Benefícios: Automação e agilidade na entrega 
de campanhas

novos produtos, a NET precisa gerenciar múltiplas campa-
nhas com diversas combinações de serviços. O volume e a 
complexidade de informações sempre foram muito grandes 
e alguns processos manuais traziam incidências de erros, 
além da demora na entrega dos scripts que geravam as 
campanhas. Segundo o diretor, as ações demoravam dez 
dias para se concretizarem, desde o briefing inicial, com 

a consultoria de público-
-alvo, à conclusão do 
mailing. “Hoje, com a im-
plementação de soluções 
avançadas de Business 
Analytics e Modelagem 
para gerenciamento de 
campanhas, gastamos 

apenas duas horas nesse processo. O ganho foi, de fato, 
muito significativo para a NET”, observa.

Desde janeiro de 2012, início do projeto SAS dentro da 
operadora, uma equipe exclusiva ficou dedicada à imple-
mentação do pacote de soluções de Marketing Automation, 
com recursos de gestão de campanhas, mineração de dados, 
medição de segmento, ferramentas estatísticas e integração.

O projeto foi dividido em três fases. A primeira é baseada 
na análise de uso estatístico no qual estão todos os modelos 
de mineração de dados. A NET migrou o ambiente de cam-
panhas para a plataforma SAS. Na segunda fase, foi desen-
volvido um modelo com melhores níveis de interação saindo 
da área estatística para dar início ao processo de campanhas. 
A terceira fase do projeto é a mensuração de resultados, que 
está em fase final de conclusão. A meta é finalizar a imple-
mentação das soluções até dezembro de 2013. 

“A gestão das campanhas tem esse papel fundamental 
de buscar nos dados as oportunidades reais de ações para 
cada perfil de cliente. Hoje, somos muito mais assertivos”, 
conta guerreiro. “Em cada fase do projeto, transformamos a 
maneira de gerenciar as campanhas da NET, pois migramos 
todo o nosso trabalho para uma nova plataforma e já desen-
volvemos novas campanhas nesse ambiente”, acrescenta.

Mesmo com a terceira e última fase em andamento, a 
NET já pôde perceber os ganhos da iniciativa, entre eles 
velocidade na entrega das demandas, melhor segmenta-
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ção e abordagem ao cliente, além de redução nas incidên-
cias de erros. “Depois da implementação, o público que 
trabalhávamos nas campanhas quadruplicou. O volume 
de ações cresceu oito vezes dentro das diversas ações 
realizadas mensalmente.”
 
ABORDAGENS ILIMITADAS

A entrada de novos serviços aumentou a complexida-
de nos processos da NET, principalmente em termos de 
segmentação de campanhas, multiplicando a quantida-
de de dados a serem mensurados para gerar ações de 
marketing. Neste cenário, os processos manuais estão 
fora do jogo e a automação levou a operadora a reduzir 
de 30 para três dias a entrega de ações de campanhas, 
triplicando o número de abordagens/mês. 

Mesmo com o crescimento dos dados a serem tra-
balhados internamente, aumentaram também as pos-
sibilidades de gestão, segmentação e mineração de 
informações.  “As áreas internas trabalham com mais 
agilidade no processo de campanhas, pois temos uma 
ferramenta mais robusta nos auxiliando. A cereja do bolo 
será a medição de resultados, o que vamos conseguir 
até o final deste ano”, diz.

Em termos de desafio de implementação, foi funda-
mental aculturar as pessoas numa forma diferente de tra-
balhar. Ao mudar a mecânica, é natural que haja alguma 
resistência, porém, os benefícios gerados pela ferramenta 
fizeram com que todos se envolvessem no projeto. “Nesse 
processo, o SAS foi muito parceiro e deu um importante 
apoio ao projeto”, aponta o diretor.

Por falar em benefícios, a agilidade na entrega de 
campanhas foi um dos maiores ganhos para a NET, princi-
palmente com a possibilidade de fazer campanhas diferen-
tes. “Temos melhor relacionamento com nosso consumidor 
e conseguimos dar vantagens competitivas às equipes 
comerciais e de marketing”, completa André guerreiro.

De acordo com o diretor, os indicadores de qualidade 
da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel são 
referências para todas as operadoras e colocam a NET 
com os melhores resultados do setor. “A tecnologia não 
atua sozinha, existem pessoas aqui dentro fazendo as 
coisas acontecerem e temos o reconhecimento dos ór-
gãos reguladores. Entretanto, o retorno positivo do nosso 
cliente é uma das melhores medições e nos impulsiona a 
melhorar cada vez mais nossos serviços”, conclui. z

“A gestão das campanhas tem esse 
papel fundamental de buscar nos 
dados as oportunidades reais de 
ações para cada perfil de cliente”

André Guerreiro, diretor de Inteligência 

Mercadológica da NET
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MARCOs pICHATEllI

* gerente de produtos de High-performance Analytics e Big Data do sAs

oPiniÃo

A
s empresas precisam utilizar 

corretamente três tecnologias 

para obter sucesso no futuro: 

Big Data, Cloud Computing e aplica-

tivos móveis. Como todas se conver-

gem, estamos começando a ver apps 

para smartphones de uma forma sim-

ples, de fácil uso e que oferece con-

teúdos úteis, além de promoções e 

alertas para os consumidores.

Para o gartner, 2013 é o ano do 

Big Data, mas até 2016 vamos vê-lo 

como simples dados antigos. A visão 

atual das novas tecnologias depende 

muito da conveniência e da experiên-

cia do usuário, portanto, a entrega de 

aplicativos para dispositivos móveis 

deve ser um fator estratégico.

De acordo com o IDC, no início 

de 2013, as vendas de smartphones 

ultrapassaram as de celulares - com 

mais de 216 milhões de unidades 

comercializadas. E os apps nunca 

estiveram tão populares: 1.2 bilhão 

de pessoas usaram essa tecnologia 

em 2012, com a maior concentra-

ção na ásia e Europa. Em geral, 

estamos baixando entre 50 e 100 

bilhões de aplicativos por ano. Por 

outro lado, a taxa de descarte tam-

bém é muito alta quando eles não 

atingem as expectativas ou não en-

tregam uma boa experiência. 

Para que os usuários se mante-

nham fiéis, as empresas precisam 

entender melhor seus consumido-

res e o contexto das tomadas de 

decisões no ato da compra. Prove-

dores de serviços de rede móvel são 

propensos a assumir a liderança. A 

quantidade de dados que eles cole-

tam é imensa, são informações po-

tencialmente valiosas.

Dados coletados a partir de dis-

positivos móveis são altamente gra-

nulares e imediatos. As companhias 

podem usá-los para traçar o perfil 

detalhado do consumidor e usar es-

sas informações para fornecer servi-

ços de valor. Por outro lado, o valor 

econômico do Big Data baseia-se em 

pessoas oferecendo informações. 

Deve ser dado aos consumidores o 

direito de optar pelo fornecimento, ou 

não, de seus dados.

É tudo uma questão de contexto
De acordo com os analistas da 

Forrester Research, os serviços mó-

veis devem ser contextuais, simples 

e imediatos, focados em atitudes e 

hábitos dos usuários. A questão cha-

ve é o contexto em que o serviço é 

ou não oferecido para o consumidor. 

Os clientes podem não ficar feli-

zes em receber ofertas da semana 

o Big data Pode ser amPliFicado?

sempre que passarem em frente a 

um supermercado. Por outro lado, 

muitas pessoas irão gostar se uma 

loja enviar exatamente o que elas 

gostariam de comprar.

Ações que são desencadeadas 

por um conjunto de eventos, aliadas 

a resultados de análises de Big Data, 

geram um valor agregado facilmente 

adotado pelos consumidores, possi-

bilitando ações de marketing mais 

efetivas. Portanto, um aplicativo mui-

to útil se tornará viral rapidamente.

graham Brough, diretor executivo 

do Centre for Economics and Busi-

ness Research (CEBR), acredita 

que houve certa relutância por parte 

de grandes empresas para explorar 

o Big Data até que foi provado que 

elas podem lucrar com isso. 

“A menos que haja alguma gran-

de mudança, as empresas não vão 

perder a onda do Big Data”, diz 

Brough. “Se as companhias podem 

mostrar o valor superior dos benefí-

cios se comparados aos riscos, os 

consumidores continuarão a com-

partilhar informações”. Os retornos 

econômicos podem ser enormes: o 

CEBR estimou que a tecnologia Big 

Data tem o potencial de injetar mais 

de 300 milhões dólares na economia 

do Reino Unido até 2017.

Fornecendo grandes volumes de dados para as massas – dentro e fora de sua organização
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o Big data Pode ser amPliFicado?

Os desafios técnicos 

Quais são os gargalos técnicos 

da geração de apps a partir da pers-

pectiva do Big Data?

Primeiramente, as organizações 

precisam integrar seus dados. Nor-

malmente, elas os armazenam em 

vários silos: dados de produtos e de 

cliente em locais diferentes até per-

ceber que é preciso alocá-los juntos.

Em segundo lugar, as empresas 

precisam ter uma abordagem muito 

mais flexível a dados. geralmente, 

antigos databases e data warehouses 

são designados ‘de primeira linha’, o 

que torna difícil adaptá-los para novas 

aplicações. Para atender às necessi-

dades atuais baseadas em contexto, 

é necessária uma estratégia de ‘arma-

zenar antes, utilizar depois’. Para fazer 

isso você tem que investir em estru-

turas de software avançadas, como 

Hadoop, para explorar os dados e 

identificar padrões de comportamento.

Em terceiro lugar, as organiza-

ções precisam ser capazes de re-

agir em tempo hábil. Não adianta 

dizer para o cliente, um dia depois 

da sua visita à loja, sobre um produ-

to que ele estava procurando! Mais 

uma vez, este é um grande desafio 

técnico que exige a concepção e 

implementação de mecanismos de 

regras em tempo real.

Em quarto lugar, as organizações 

precisam encontrar formas rentáveis 

para desenvolver e entregar aplica-

ções de Big Data, já que o ROI é in-

certo. Fazer a exploração de dados e 

fases de prova de conceito por meio 

de computação em cloud, utilizando 

dados anônimos, é uma maneira de 

reduzir custos e riscos.

Aplicativos para funcionários
Enquanto os interesses de marke-

ting continuam a direcionar a utiliza-

ção de apps para Big Data, existem 

outros negócios que podem ser al-

cançados por meio da exploração das 

vastas quantidades de dados gerados 

pela ‘internet das coisas’.

Smartphones fornecem informa-

ções sobre um ser humano, mas o 

mundo físico também está se tornando 

cada vez mais conectado pelos senso-

res. Estes podem ser encontrados em 

equipamentos industriais como plata-

formas de petróleo, motores a jato, 

contêineres e dispositivos telemáti-

cos. Por exemplo, sensores incorpo-

rados em edifícios e infraestruturas 

públicas, como pontes, estradas e 

ferrovias, fornecem informações so-

bre a sua integridade estrutural. 

Os componentes são efetiva-

mente tratados como ‘clientes’, com 

aplicações de Big Data geradas por 

sensores de tomadas de decisões 

sensíveis ao contexto. Essa informa-

ção pode ser fornecida como alertas 

para os engenheiros de manutenção 

de campo, por exemplo.

Assim como acontece com apli-

cativos para o consumidor, a maioria 

dos obstáculos técnicos foi resolvi-

da. Agora precisamos fazer uma re-

flexão sobre que tipo de problemas 

podemos resolver com dados do 

sensor e isso requer a visualização 

de dados e descobertas. z
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em Pauta ENTREVIsTA MÁRCIO FERREIRA DA sIlVA

O diferencial no atendimento ao cliente virou uma das 
principais estratégias de mercado em diversos seg-
mentos, principalmente quando falamos em setores 

competitivos, como é o caso das operadoras de telecomu-
nicações. Márcio Ferreira da Silva, gerente de Divisão de 
CRM da Telefônica|Vivo, fala à SASCOM sobre os desafios 
do setor e aborda a importância do Business Analytics para 
a obtenção dos resultados desejados. Com 14 anos de atu-
ação em Telecom, sempre na Vivo, o executivo já passou 
pelas áreas de TI, Financeira, Segmento Corporativo e CRM.

SASCOM: Quais são os principais desafios da área de 
CRM das operadoras?

Márcio Silva: O setor de CRM reserva um leque bastan-
te vasto de expressivos desafios, pois precisa ser o principal 
elemento para identificar a melhor forma de atender as ne-
cessidades dos clientes no momento exato de interação. Um 
dos grandes gargalos é criar uma visão única dos clientes, 
conhecendo todo o relacionamento e o valor que ele repre-
senta para as necessidades da operadora.

Embora pareça trivial, as empresas ainda tendem a man-
ter sua linha de atuação muito direcionada aos produtos, 
quando, na verdade, a geração de valor está na gestão do 
relacionamento total do cliente com a companhia. 

SASCOM: O profissional de CRM ganhou mais relevância 
devido à competitividade do setor?

Márcio Silva: Sim, sem dúvida, principalmente por ele 
ser responsável pela gestão de uma das principais alavan-
cas de incremento no resultado, pois existe uma grande 
quantidade de produtos que são estimulados apenas em 
ações feitas diretamente para o cliente e sem comunicação 
massiva (ações BTL). A proximidade com as áreas de tecno-
logia, a governança de informações e o correto uso dos da-

O VALOR EsTÁ NO CLIENTE

dos são fatores importantes para fazer diferença nesta área. 

SASCOM: Como as áreas de Marketing e CRM podem 
ajudar as operadoras alcançarem os melhores resultados?

Márcio Silva: A luta pela conquista dos novos e retenção 
dos melhores clientes continua sendo um dos maiores obje-
tivos das operadoras. As áreas de Marketing e CRM têm um 
papel fundamental para o alcance de melhores resultados. 
Esses profissionais precisam medir e identificar se os clien-
tes têm suas expectativas atendidas. A geração de valor vem 
por meio do feedback do contato com o cliente, entendendo 
os motivos que o levaram a procurar a companhia e os im-
pulsos pelos quais compram ou deixam de comprar.

SASCOM: Como a inteligência analítica pode fazer parte 
da estratégia das áreas de CRM? 

Márcio Silva: O Analytics é uma das grandes armas 
do CRM, servindo como suporte principal no momento da 
tomada de decisão. Também é fundamental para levar mais 
conhecimento interno sobre as tendências de comportamen-
to e novos clusters que se formam com o tempo. 

SASCOM: Como as soluções analíticas podem contribuir 
na inovação do atendimento?

Márcio Silva: Existe um mundo de oportunidades em tor-
no do desenvolvimento de soluções analíticas e que podem 
contribuir diretamente com os principais objetivos de toda a 
empresa. Análises em profundidade e segmentações consis-
tentes da base faz com que seja possível encontrar caracte-
rísticas importantes no momento de definição da estratégia de 
um bom relacionamento com o cliente. Este processo permite 
determinar, com exatidão, que tipo de cliente deverá ser dire-
cionado para cada tipo de canal e ação, visando sempre à efi-
ciência máxima no atendimento e no valor das campanhas. z 

Márcio Ferreira da silva, gerente de Divisão de CRM da Telefônica|Vivo, fala à sAsCOM sobre 
os desafios de campanhas de marketing no atual mercado competitivo






