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AgendaAgendaAgendaAgenda

NII e Nextel Brasil

Qualidade Técnica

Central de Atendimento - Índices

Conclusão



Central de Atendimento PrópriaCentral de Atendimento PrópriaCentral de Atendimento PrópriaCentral de Atendimento Própria

Serviço não terceirizadoServiço não terceirizadoServiço não terceirizadoServiço não terceirizado

Menor rotatividade do mercadoMenor rotatividade do mercadoMenor rotatividade do mercadoMenor rotatividade do mercado

Maiores salários do mercadoMaiores salários do mercadoMaiores salários do mercadoMaiores salários do mercado

Treinamento de longa duraçãoTreinamento de longa duraçãoTreinamento de longa duraçãoTreinamento de longa duração

Central avaliada anualmente por auditoria Central avaliada anualmente por auditoria Central avaliada anualmente por auditoria Central avaliada anualmente por auditoria 

independenteindependenteindependenteindependente

Já foram Já foram Já foram Já foram investidosinvestidosinvestidosinvestidos mais de mais de mais de mais de R$ 60 milhões R$ 60 milhões R$ 60 milhões R$ 60 milhões 



95% das ligações são 
solucionadas na primeira 
chamada

Taxa de resposta para Solicitações e Informações via Central de Taxa de resposta para Solicitações e Informações via Central de Taxa de resposta para Solicitações e Informações via Central de Taxa de resposta para Solicitações e Informações via Central de 

AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento

E as 5% restantes, respondidas em no E as 5% restantes, respondidas em no E as 5% restantes, respondidas em no E as 5% restantes, respondidas em no 

máximo 3 diasmáximo 3 diasmáximo 3 diasmáximo 3 dias

95% dos motivos que originam as ligações 95% dos motivos que originam as ligações 95% dos motivos que originam as ligações 95% dos motivos que originam as ligações 

são respondidos na primeira chamadasão respondidos na primeira chamadasão respondidos na primeira chamadasão respondidos na primeira chamada



Principais motivos de ligações à nossa Central de AtendimentoPrincipais motivos de ligações à nossa Central de AtendimentoPrincipais motivos de ligações à nossa Central de AtendimentoPrincipais motivos de ligações à nossa Central de Atendimento

Informações gerais sobre processos e procedimentosInformações gerais sobre processos e procedimentosInformações gerais sobre processos e procedimentosInformações gerais sobre processos e procedimentos

Dúvidas de suporte sobre manuseio de equipamentosDúvidas de suporte sobre manuseio de equipamentosDúvidas de suporte sobre manuseio de equipamentosDúvidas de suporte sobre manuseio de equipamentos

Habilitação e desabilitação de serviçosHabilitação e desabilitação de serviçosHabilitação e desabilitação de serviçosHabilitação e desabilitação de serviços

Solicitações de alterações de planos de serviçosSolicitações de alterações de planos de serviçosSolicitações de alterações de planos de serviçosSolicitações de alterações de planos de serviços



Reclamações na ANATELReclamações na ANATELReclamações na ANATELReclamações na ANATEL

Número de Reclamações no Sistema da Anatel por 1000  Usuários

Series 1 0,1768 0,1872 0,2159 0,1642 0,1526 0,1716 0,1621 0,174 0,1626 0,1793 0,178 0,1642

Jan10 Fev10 Mar10 Abr10 Mai10 Jun10 Jul10 Ago10 Set10 Out10 Nov10 Dez10



Todas as lojas são próprias da Todas as lojas são próprias da Todas as lojas são próprias da Todas as lojas são próprias da NextelNextelNextelNextel

280.200280.200280.200280.200 visitas por mês nas lojas no visitas por mês nas lojas no visitas por mês nas lojas no visitas por mês nas lojas no 

segundo semestre de 2010segundo semestre de 2010segundo semestre de 2010segundo semestre de 2010

7 minutos foi o tempo médio de 7 minutos foi o tempo médio de 7 minutos foi o tempo médio de 7 minutos foi o tempo médio de 

esperaesperaesperaespera

Atendimento Prestado via Lojas Atendimento Prestado via Lojas Atendimento Prestado via Lojas Atendimento Prestado via Lojas 



Manifestações sobre possíveis falhas na qualidade da redeManifestações sobre possíveis falhas na qualidade da redeManifestações sobre possíveis falhas na qualidade da redeManifestações sobre possíveis falhas na qualidade da rede

Volume total no segundo semestre de 2010 foi de Volume total no segundo semestre de 2010 foi de Volume total no segundo semestre de 2010 foi de Volume total no segundo semestre de 2010 foi de 

2.223 registros2.223 registros2.223 registros2.223 registros



A Nextel no BrasilA Nextel no BrasilA Nextel no BrasilA Nextel no Brasil

Iniciou suas operações comerciais em 1997, 
investindo, até hoje, mais de R$6 Bilhões no 
Brasil.

A Nextel é uma operadora do Serviço Móvel 
Especializado - SME, com foco no mercado 
corporativo, com diferencial no serviço de 
rádio

Investimos R$ 1,2 bilhões na compra de 
licenças para prestação dos serviços de 
banda larga móvel já em 2012.

Temos crescido no Brasil de forma 
sustentável e progressiva.



O Grupo NII Holdings Inc.O Grupo NII Holdings Inc.O Grupo NII Holdings Inc.O Grupo NII Holdings Inc.

Mercados: BrasilBrasilBrasilBrasil, México, Argentina, Peru e Chile, México, Argentina, Peru e Chile, México, Argentina, Peru e Chile, México, Argentina, Peru e Chile

Número de Empregados: 13.60013.60013.60013.600

Tecnologia: Iden Iden Iden Iden –––– MotorolaMotorolaMotorolaMotorola

Espectro: 800 e 1.9MHz  800 e 1.9MHz  800 e 1.9MHz  800 e 1.9MHz  

Assinantes:  mais de 9 milhõesmais de 9 milhõesmais de 9 milhõesmais de 9 milhões



OS PLANOS DO GRUPO PARA O  BRASIL

A Nextel Brasil é um contribuidor chavecontribuidor chavecontribuidor chavecontribuidor chave para 

o sucesso do Grupo

50% de todos os investimentos 50% de todos os investimentos 50% de todos os investimentos 50% de todos os investimentos foram 

destinados ao Brasil em 2010

O Brasil representa 41% (5.600) do total de 41% (5.600) do total de 41% (5.600) do total de 41% (5.600) do total de 

empregados do Grupo.empregados do Grupo.empregados do Grupo.empregados do Grupo.



2010 2010 2010 2010 –––– RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

qualidade de serviço aos usuários

aumentar a cobertura em diferentes Estados 

prover uma melhor experiência de atendimento ao 

cliente 

Superamos  a marca de 3,2 milhões de 

assinantes.

Investimos mais de  R$ 750 milhõesR$ 750 milhõesR$ 750 milhõesR$ 750 milhões:

Adquirimos a licença para prestar serviços de banda larga 

móvel de terceira geral no Brasil.



Superamos 5500 funcionários diretos e mais de 

4500 indiretos. 

2010 2010 2010 2010 –––– RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Taxa de desativaçãoTaxa de desativaçãoTaxa de desativaçãoTaxa de desativação de apenas 1.35%, 1.35%, 1.35%, 1.35%, indica a 

permanência média do usuário de 6 anos6 anos6 anos6 anos.



Criação de  1100 empregos diretos1100 empregos diretos1100 empregos diretos1100 empregos diretos, o que representa um 

aumento de 20%aumento de 20%aumento de 20%aumento de 20% em comparação a 2010.

Ampliação da base de assinantes

2011201120112011–––– ExpectativasExpectativasExpectativasExpectativas

Investir em nossa qualidade técnica

Capacitação pessoal, especialmente na Central de 

Atendimento

Ampliar a quantidade de canais para prestação do SME

Iniciar a implantação da rede 3G 



Adicionar espectro SME em 
algumas localidades no 
Brasil

Iniciar a implantação da rede 
3G no Brasil.

Contínua análise de rede e 
do serviço através de 
empresa independente

Ações a serem implementadas em 2011Ações a serem implementadas em 2011Ações a serem implementadas em 2011Ações a serem implementadas em 2011

Objetiva-se aumentar a área de cobertura e diminuir áreas de sombras, 
bem como implantar o serviço de banda larga móvel de alta qualidade  



O ano de 2011 será o de maior volume de 

investimento na história da Nextel Brasil

Contínua  melhoria no nível de serviço oferecido aos 

usuários 

Aumento na capacidade de espectro, implantação da 

banda larga móvel com tecnologia 3G e construção de 

novas torres.

Ampliação da capacidade das Centrais de Atendimento



A Nextel no BrasilA Nextel no BrasilA Nextel no BrasilA Nextel no Brasil

Através de nosso Instituto Nextel, investimos 
mais de R$8 milhões em capacitação de 
jovens para o primeiro emprego.

São três sedes: São Paulo, Rio de Janeiro e 
Salvador.  Criaremos mais uma em 2011.

Foram 1.238 jovens, sendo 724 só em 2010, 
com um índice de 65% de inserção no 
mercado formal de trabalho.

Ocupamos a segunda posição dentre as 
empresas com melhor gestão de pessoas 
(Pesquisa Valor Econômico 4mil a 10mil 
funcionários).

Por 5 anos consecutivos entre as 150 
melhores empresas para se trabalhar.
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