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AS REGRAS MUDARAM. AGORA É A SUA VEZ 

Clientes exigentes e concorrência intensa fazem as apostas subir 

O cenário mudou para sempre para as operadoras de 
serviços de telecomunicação. Quase todas as pessoas 
do mundo possuem, pelo menos, um dispositivo ou 
serviço de telecomunicação, mas  agora os clientes 
querem mais, pagando menos. A pressão aumenta para 
que as operadoras ofereçam a eles uma experiência 
personalizada e fácil, que preveja o que eles precisam, 
quando precisam. 

Como resultado, a concorrência é feroz - e rápida. As 
estratégias empresariais precisam ser refinadas para 
tirar proveito de oportunidades efêmeras. 

As operadoras de telecomunicação podem ganhar o

o jogo empregando novas táticas. O sucesso exige que 
reinventem seu relacionamento com os clientes por meio 
de uma experiência diferenciada, que utilize análise de 
dados avançada para aumentar a sua satisfação e, ao 
mesmo tempo, reduzir os custos e aumentar a receita. 

Mas como isso pode ser obtido sem um exército de 
cientistas de dados e marqueteiros e um investimento 
colossal em tecnologia? 

Nas próximas páginas, falaremos sobre como você pode 
utilizar funcionalidades de marketing 1:1 em tempo real 
para gerar benefícios excepcionais na velocidade certa, 
com investimento inicial mínimo e riscos reduzidos.
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A NOVA REALIDADE 
ECONÔMICA DAS 
OPERADORAS 
Quando a conta antiga já não fecha, é 
hora de usar uma fórmula nova. 

 
A equação não é mais a mesma.  Até recentemente era 
possível oferecer serviços básicos e ofertas genéricas por 
preços altos. Mas com a saturação do mercado de serviços 
móveis e novos concorrentes engolindo a sua receita, de 
repente você se vê numa situação em que precisa vender um 
carro esportivo de luxo pelo preço de um compacto usado. 

Com um declínio de 10% a 50% da receita por usuário 
no mundo inteiro, só é possível reduzir os preços e 
aumentar os descontos até um certo ponto antes de 
uma estratégia "vencedora" se tornar "perdedora". 

É hora de trabalhar com inteligência  antes que a 
concorrência o faça. Isso significa conseguir enxergar o que 
os seus clientes estão realmente vivenciando e o que 
realmente desejam no momento exato em que desejam. Só 
então você conseguirá criar ofertas personalizadas que 
façam sentido para os seus resultados e que sejam tão 
valiosas para os clientes que eles não possam recusar. Só 
assim você poderá atrair novos clientes, reter os que 
ameaçam deixá-lo  e oferecer um novo tipo de valor que 
diferencie suas ofertas de tudo o que existe no mercado.  
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QUEM MANDA É O CLIENTE 
Tudo gira em volta dos problemas, necessidades, canais e velocidade deles 

Os clientes desejam o que todos nós esperamos obter 
nessa era de poder digital, sempre conectada, em todos 
os canais: uma experiência conveniente, consistente, 
simples e personalizada que lhes dê o que desejam, na 
hora em que desejam. Não importa onde os clientes 
começam ou terminam - um motor de busca, rede social, 
website, loja  as interações, informações e ofertas que 
recebem precisam ser consistentes. 
E o que é realmente crucial, o momento  e 
mais especificamente, acertar o momento.       

A melhor oferta e a melhor orientação só são valiosas 
quando oferecidas no momento certo. Do contrário, a sua 
marca fica sendo somente um ruído secundário. 

Resumindo: Você não consegue vencer ou reter seus 
clientes com ofertas genéricas, comunicando-se no seu 
próprio ritmo ou esperando que naveguem por 
processos difíceis e repetitivos. Com clientes que buscam 
as melhores ofertas incansavelmente e a cada hora 
mudam de preferências de consumo, o momento entre 
identificar a oportunidade e perdê-la nunca foi tão curto. 
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A CONCORRÊNCIA 
NÃO PARA 

As operadoras que 
pensam adiante já estão 
mudando. 

Você provavelmente já 
percebeu que alguns de seus 
concorrentes conseguem 
lançar novos produtos e 
ofertas com uma rapidez 
incrível. 

As empresas ágeis de fora do 
setor de telecomunicações 
conseguem idealizar, definir 
e lançar produtos em 
questão de dias. Suas ofertas 
inovadoras atingem o alvo 
desejado, chegando às mãos 
dos clientes certos antes que 
você tenha a chance de 
reagir, criando rapidamente 
um cliente em potencial, e 
você não pode fazer nada.  

Enquanto isso, muitos de 
seus concorrentes 
tradicionais também 
estão adotando 
tecnologias digitais e 
abordagens ágeis de 
marketing que os ajudam 
a prever as necessidades 
dos clientes e lançar 
produtos mais 
rapidamente do que 
nunca antes. 

Você também pode se 
adaptar  e vencer. O 
importante é agir com 
rapidez para não ser 
ultrapassado pela 
concorrência. 

O cenário empresarial pode 
parecer assustador, mas são 
muitas as oportunidades  e 
não somente para quem 
esbanja dinheiro, recursos e 
altíssima capacidade 
tecnológica. 

Com a solução Intelligent 
Customer Deciosioning as-a-
Service, que une os serviços 
de consultoria e serviços 
gerenciados da Accenture e 
o softwares de Marketing e o 
Customer Decision Hub da 
Pega®, as operadoras de 
qualquer porte e nível de 
experiência podem recriar a 
forma como abordam a 
aquisição e retenção de 
clientes e a geração de 
receita. 
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REDEFINA A SUA ABORDAGEM 
DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES 

Adote uma nova estratégia de vendas  
e revitalize o aumento dos clientes. 

Como vencer no jogo de marketing das operadoras de telecom  WWW.PEGA.COM  

Com um processo de venda guiado pelos 
clientes − fora da sua vista, em canais digitais 
- você precisa de uma abordagem nova, mais 
flexível e inteligente para ganhar novos 
clientes. O processo precisa progredir no 
ritmo de cada um deles, fornecendo as 
informações e ofertas certas no momento 
mais relevante. . 

COM O INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-SERVICE, 
QUALQUER OPERADORA PODE SE TORNAR A EMPRESA ÁGIL QUE 
PRECISA SER, DESENVOLVENDO RAPIDAMENTE A CAPACIDADE DE: 

• Oferecer produtos aos clientes de forma proativa em todos os canais, 
não importa em que ponto se encontrem no processo de venda. Suas 
ações de vendas e marketing serão guiadas pelo comportamento do 
cliente, inclusive ao acessar sua página, ir a uma loja ou abandonar o 
carrinho de compras.

• Fornecer uma transição suave aos clientes, para que passem de 
pessoa "anônima" a "cliente valioso" em todos os canais, sem 
necessidade de repetir suas informações e receber mensagens 
irrelevantes.

• Fazer recomendações que façam sentido, com um processo de 
venda guiado, baseado nos dados do cliente em tempo real, mesmo 
nos canais de autoatendimento.

• Equilibrar as necessidades do cliente com os objetivos do negócio. 
Usando modelos econômicos prontos, você pode prever o valor 
perpétuo do cliente e os custos de aquisição, para maximizar o lucro e 
garantir que todas as vendas tragam um benefício econômico máximo.

• Usar as melhores funcionalidades de gestão de processos e casos 
para garantir o processamento e provisionamento correto dos pedidos. 

E o melhor de tudo é que você poderá obter rapidamente benefícios reais 
para o negócio. Usando a nossa tecnologia, experiência e know-how do 
setor, várias operadoras já obtiveram resultados rápidos, como 40% de 
aumento no número de novos produtos lançados. 07 
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A operadora de telefonia móvel Sprint orquestrou uma das mudanças mais 
importantes da história das telecomunicações. A Sprint passou da perda de assinantes 
a cada trimestre para o crescimento de sua base de assinantes, aumentando a sua 
rentabilidade. 

"A Pega tem a capacidade de ajudar a fornecer o tratamento certo ao cliente certo 
na hora certa. Isso é muito diferente do atendimento tradicional oferecido pelas 
operadoras de telecomunicação. O número de casos de aceitação de ofertas 
voltadas à retenção mais do que dobrou. Isso é muito importante".  
 Marcelo Claure, CEO da Sprint. 

RESULTADOS 
• Queda de 10% na rotatividade de

clientes
• Aumento de 40% do net promoter

score (NPS) das transações
• Aumento de 40% no número de

clientes que adquirem mais uma
linha

• Aumento de 8x no número de
upgrades para clientes

• 300% de aumento da utilização dos
atendentes



REINVENTE O JOGO DA 
RECEITA 

Trabalhe de forma mais 
inteligente, não mais intensa, 
com ações de vendas cruzadas 
e de produtos de maior valor 

Como vencer no jogo de marketing das operadoras de telecom  WWW.PEGA.COM  

É hora de gerar um retorno maior 
sobre as vendas. Para aumentar o lucro 
e reduzir os custos, as operadoras 
visionárias estão tirando proveito de 
oportunidades de vendas cruzadas e de 
produtos de maior valor, agindo no 
momento exato da necessidade e 
realçando o valor perpétuo dos clientes. 
Com a análise preditiva de dados 
baseada em IA (inteligência artificial), os 
atendentes conseguem oferecer 
produtos mais sofisticados que geram 
receita e acessar as informações de que 
precisam para fornecer as respostas e 
orientação certas ao cliente. 

COM O INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-SERVICE, 
QUALQUER OPERADORA  INDEPENDENTEMENTE DO PONTO DE 
INÍCIO E NÍVEL DE EXPERIÊNCIA  PODE RAPIDAMENTE: 

• Prever proativamente as necessidades dos clientes e fornecer
ofertas, informações e orientações em tempo real, com base nos
dados reais dos clientes.

• Usar o contexto do cliente para entender exatamente onde ele se
encontra no ciclo do relacionamento e fornecer a experiência mais
relevante para ele.

• Fornecer uma experiência conveniente e simples, que combine o
melhor do autoatendimento e do suporte do atendente.

• Processar e provisionar todos os pedidos sem problemas.

• Equilibrar as necessidades do cliente com os objetivos do negócio.
Usando modelos econômicos prontos, as operadoras podem
maximizar o lucro, prevendo o valor perpétuo do cliente e os custos
de aquisição, e garantir que todas as vendas tragam o máximo de
benefícios econômicos.

Fornecemos benefícios reais de negócio, possibilitando um aumento de 
até 3x nas taxas de conversão de vendas das operadoras à sua base de 
clientes. 

09 

http://www.pega.com/intelligent-customer-decisioning


A Etisalat, importante operadora de telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos, 
estava trabalhando para acabar com a estagnação do mercado, interligando o marketing 
de atração com o marketing tradicional por meio de interações 1:1 personalizadas. 

"Tínhamos ofertas e produtos de primeira classe, mas não conseguíamos 
penetrar no mercado... precisávamos usar o marketing 1:1 e interagir com cada 
cliente de forma individual. Foi por isso que escolhemos a solução [de 
decisioning] da Pega". 

– Anand Venkatasamy, diretor de gestão do valor do cliente da Etisalat.

RESULTADOS 
• Aumento de 15% na receita média por

unidade para todas as ofertas
• Aumento de 250% no número de

ofertas aceitas
• Aumento de 7% nas ofertas feitas por SMS
• Lançamento de novas ofertas e produtos

em 2 horas
• Diversos sistemas reduzidos para um

único sistema Pega, reduzindo o tempo
médio de atendimento

• Visão holística dos clientes em todos os
canais



REVEJA A RETENÇÃO DE 
CLIENTES 

Posicione-se como líder formando 
relacionamentos reais
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A boa notícia é que você não precisa mais reter 
clientes somente com base no preço. Nossa 
solução oferece uma forma mais inteligente de 
manter os clientes sem afetar os resultados. 

Usando o Intelligent Customer Decisioning 
as-a-Service, você consegue identificar 
automaticamente os clientes que você corre o 
risco de perder e tratar suas interações com eles 
como oportunidades de retenção em qualquer 
canal que estejam usando no momento. Com as 
funções avançadas de análise da nossa solução, 
você consegue enxergar a proposta de valor 
mais adequada para seu cliente  e para suas 
metas de lucro. O resultado: Você investe 
somente no que é necessário para reter esse 
cliente, usando a melhor ação seguinte (best next 
action).  

COM O INTELLIGENT CUSTOMER DECISIONING AS-A-SERVICE, QUALQUER 
OPERADORA COM QUALQUER NÍVEL DE EXPERIÊNCIA PODE RAPIDAMENTE:

• Adotar a retenção proativa, usando análise de dados para lidar com
clientes problemáticos antes de perdê-los.

• Usar o contexto do cliente para obter insights, no ponto da
necessidade, usando funções de análise de dados e de
autoaprendizado em tempo real.

• Equilibrar as necessidades do cliente com os objetivos do negócio.
Usando modelos econômicos prontos, você pode prever o valor perpétuo
do cliente e os custos de aquisição, para maximizar o lucro e garantir que
todas as vendas tragam o máximo de benefícios econômicos.

• Fornecer uma experiência conveniente, fácil e personalizada ao
cliente usando funcionalidades nativas e multicanais da Pega, que
garantem o prosseguimento do atendimento sem problemas em
todos os canais.

• Utilizar as melhores funcionalidades de gestão de processos e
casos para garantir o processamento e provisionamento correto dos
pedidos.

Trabalhando conosco, importantes operadoras de serviços de 
telecomunicação aumentaram sua taxa de retenção entre 10% e 30%, 
reduziram seus custos de retenção e melhoraram o seu net promoter score.

11 

http://www.pega.com/intelligent-customer-decisioning


A Oi, importante operadora quad-play do Brasil, lidou com o baixo crescimento e alta 
rotatividade de clientes com a otimização do seu call center, facilitando para os 
atendentes a retenção de clientes e a identificação e conversão de oportunidades de 
vendas cruzadas.  

"Como operadora quad-play, você pode imaginar quantas combinações de 
produtos, planos de tarifas e preços nós temos... nossa solução ideal teria que 
reunir uma abordagem contextual e os dados dos clientes com modelos 
preditivos e adaptativos que resultassem em uma estratégia de marketing 1:1". 

– Ricardo Santos, gerente sênior de marketing da Oi.

RESULTADOS 

• Receita incremental no 1º ano: $140M

• Aumento da aceitação de ofertas: 38%

• Redução da rotatividade de clientes:
11%

• Redução dos descontos a clientes: 29%

• Aumento da receita com atendimento
aos clientes: 55%
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O CAMINHO RÁPIDO 
PARA O MARKETING 1:1 

Obtenha resultados em semanas, 
sem necessidade de melhorar as 
qualificações de sua equipe  
Com todas essas oportunidades, é óbvio que você precisa 
agir rapidamente com uma nova abordagem de aquisição 
e retenção de clientes e aumento da receita. Pode parecer 
que esse nível de transformação exige uma jornada longa 
e difícil, mas isso não é verdade se considerarmos nossas 
competências tecnológicas, know-how no setor e modelo 
operacional "como serviço". Não deixe que as limitações 
tecnológicas e de sistemas, os processos enraizados e a falta 
de qualificação de sua equipe sejam obstáculos para a 
transformação do desempenho de sua empresa. 

Com as forças combinadas da Pega e da Accenture, 
nenhuma operadora de telecom ficará para trás. A Accenture 
é parceira premier da Pega na oferta de soluções de 
marketing e o ajudará a desenvolver, executar e administrar 
suas estratégias de aquisição e retenção, além das 
estratégias e campanhas de vendas cruzados e de maior 
valor. 

E as tecnologias da Pega o ajudarão a começar simples, com 
os dados que já possui e os modelos analíticos que já utiliza, 
para que você esteja pronto rapidamente. E como as nossas 
tecnologias oferecem funcionalidades avançadas já prontas 
para usar, você conseguirá implantar a primeira fase e gerar 
resultados para o negócio em 90 dias ou menos. O 
resultado: benefícios rápidos - e reais - para o negócio. 
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mercado sm necessidade de criar um novo departamento de marketing. 

PERMANEÇA ÁGIL ENQUANTO O 
MERCADO E OS  CLIENTES 
MUDAM 
Implante rapidamente e depois nos 
deixe operar, otimizar e melhorar

Obviamente, os seus 
concorrentes não param. Uma 
vez implantada a sua nova 
solução, você precisará criar 
novas ofertas e promoções 
continuamente, desenvolvendo 
novas estratégias para reagir às 
mudanças do mercado e prevê-
las. Afinal, no mundo das 
telecoms, as que prosperam são 
aquelas que respondem melhor 
às mudanças do mercado e 
ameaças da concorrência. 

Temos o que você precisa, 
com nossa capacidade 
conjunta de oferecer 
agilidade máxima após a 
implantação. A plataforma 
da Pega, baseada em 
modelo, é feita para lidar 
com mudanças, pois 
incorpora as melhores 
práticas e componentes 
reutilizáveis para ajudá-lo a 
gerar melhorias contínuas e 

reagir rapidamente, com 
velocidade digital, às 
mudanças do mercado e 
ameaças da concorrência. 

A Accenture pode oferecer 
uma equipe qualificada e 
experiente para executar, 
monitorar e administrar  as 
atividades de marketing do 
dia a dia, para que você gere 
resultados acima do mercado 
sem necessidade de criar 
uma nova estrutura de 
marketing. 



INTELLIGENT CUSTOMER 
DECISIONING AS-A-SERVICE 
Solução que une os serviços de consultoria e 
serviços gerenciados da Accenture e o software 
de Marketing e Customer Decision Hub da 
Pega® 

Uma abordagem rápida, de baixo risco, 
para um marketing centrado no cliente e 
baseado em análises de dados 
Existe um novo  conjunto de regras para que as operadoras 
de telecomunicações prosperem no cenário atual. Só há 
uma opção para elas: Continuar no estado em que se 
encontram  com o risco de perder clientes e receita  ou 
iniciar um jogo totalmente novo. 

Com o Intelligent Customer Decisioning as-a-Service, as 
operadoras de qualquer porte  e qualquer nível de 
conhecimento, experiência e recursos  podem começar 
a redefinir a sua abordagem de aquisição e retenção de 
clientes e de otimização do seu valor por meio de nossa 
solução  de marketing baseada em análise de dados. 
Qualquer operadora pode obter rapidamente benefícios 
comprovados com a experiência e know-how da 
Accenture, combinados com a solução de marketing 1:1, 
centrada no cliente, em tempo real, da Pega. Podemos 
ajudá-lo a entrar no jogo rapidamente, para que você 
possa jogar para ganhar, não somente agora, mas 
também no futuro, com todas as mudanças inevitáveis 
que estão por vir. 
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SOBRE A PEGASYSTEMS 

Somos a Pegasystems, líderes em software para engajamento do cliente e excelência operacional. Nosso 
software adaptativo, com arquitetura em nuvem  desenvolvido na plataforma unificada Pega®  
possibilita às pessoas implantar rapidamente e redimensionar e alterar facilmente suas aplicações para 
atender às necessidades estratégicas das empresas. Por mais de 30 anos, temos oferecido 
funcionalidades premiadas de CRM e BPM, baseadas em inteligência artificial e automação robótica, para 
ajudar as maiores marcas do mundo a obter resultados impressionantes. 
Para mais informações, acesse WWW.PEGA.COM. 

 
 
 

SOBRE A ACCENTURE 

A Accenture, uma das principais empresas de serviços profissionais do mundo, oferece uma ampla gama 
de soluções e serviços de estratégia e consultoria empresarial, serviços digitais, tecnológicos e 
operacionais. Combinando uma experiência inigualável e recursos especializados em mais de 40 setores 
e todas as áreas de negócio  com apoio da maior rede de entregas do mundo  a Accenture atua no 
ponto de convergência entre o negócio e a tecnologia para ajudar os clientes a melhorar seu 
desempenho e criar valor sustentável para todos os envolvidos em seu negócio. Com aproximadamente 
401.000 funcionários, que atendem a clientes em mais de 120 países, a Accenture fornece inovações 
para melhorar a forma como o mundo trabalha e vive. Acesse a nossa página em www.accenture.com. 
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