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Resumo

Acompanhando a evolução do mercado, nos últimos três anos a Light vem intensificando as ações de 
incentivo a adimplência, utilizando como estratégia a realização de parcerias com empresas de segmentos 
diversos: Telecom, Varejo, Beleza e Entretenimento.

O presente projeto tem como objetivo incentivar a adimplência através de promoção exclusiva destinada aos 
4 milhões de clientes residenciais BT em parceria com empresa do segmento de varejo - Ricardo Eletro.

Tendo em vista este propósito, os clientes adimplentes podem acessar, através do site da Light, o hot site do 
parceiro e obter descontos exclusivos e diferenciados, contribuindo consequentemente para aumento da 
satisfação do cliente e melhoria da imagem da empresa.

1. Introdução

INTRODUÇÃO

Visando estímulo a adimplência, a Light tem investido em parcerias com foco no cliente adimplente 
oferecendo descontos exclusivos e atrativos em produtos e serviços.

Através da agência virtual da Light, localizada no site www.light.com.br, foi desenvolvida uma 
funcionalidade que viabiliza aos clientes adimplentes (com a conta de energia paga até a data do 
vencimento) acesso a desconto exclusivo.  A comunicação com o cliente é realizada de forma estratégica 
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através da conta de energia - divulgação do site da Light como canal que oferece benefícios aos clientes com 
a conta em dia - e nas agências comerciais, onde foram expostas peças alusivas e afins (como geladeiras 
eficientes). É importante ressaltar que as campanhas e respectivas mídias, são planejadas e realizadas 
respeitando as condições estabelecidas na Resolução Aneel 414/10.

Devido aos bons resultados obtidos, a Light pretende continuar investindo no desenvolvimento destas ações 
de incentivo a adimplência.

2. Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO

O projeto de incentivo a adimplência permite que o cliente, através da Agência Virtual da Light, possa obter 
descontos exclusivos em produtos da Ricardo Eletro (loja virtual).

Para que o cliente tenha acesso ao site da promoção, deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: Acessar o site da Light (www.light.com.br) e clicar no banner da promoção, conforme você 
poderá observar na figura 1 abaixo.
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Figura 1:  Banner da Ricardo Eletro -  Home do Site da Light

 

 

 

Passo 2: Homologação do cliente adimplente (código do cliente e seu CPF/CNPJ), conforme figura 
abaixo.
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Figura 2:  Tela de Acesso a Agência Virtual

 

Passo 3 : O cliente especial (adimplente) deve concordar em participar da promoção, conforme figura 
abaixo.

 

Figura 3: Tela de acesso a promoção.

Passo 4 – Após o aceite pelo cliente, ele é direcionado ao hot site da Ricardo Eletro,conforme figura 
abaixo.

4/11



 Figura 4: Tela do Hot Site da Ricardo Eletro.

5/11



Passo 5: O cliente seleciona o produto de sua preferência, já com o desconto exclusivo, conforme 
figura abaixo.

 

 Figura 5: Tela de simulação de compra de produto no Hot Site da Ricardo Eletro.

 

Passo 6 – Ao finalizar o pedido, o frete é gratuito ,  conforme figura abaixo.
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Figura 6:  Tela de simulação de compra de produto no Hot Site da Ricardo Eletro.

A comunicação da promoção destinada aos clientes adimplentes é realizada através das seguintes 
mídias:

Conta de Energia.

Destinada a 4 milhões de clientes por mês, julho e setembro de 2011 (comunicação em conformidade 
com a Resolução Aneel 414/10)-  conforme figura abaixo.
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Figura 7:  Imagem da conta de energia.

 

Agências Comerciais.
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Exposição de peças alusivas (geladeiras eficientes) -  conforme figura abaixo.

 

Figura 8:  Imagem da exposição das geladeiras eficientes.

Banners e Cartazes - Conforme figura abaixo

                                                   

 

Figura 9:  Imagem dos banners e cartazes expostos nas agências comerciais.
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3. Conclusões

RETORNO DO PROJETO

Acesso: No total, 92.000 clientes acessaram o banner da promoção no período de Junho de 2011 a 
Março de 2012.
Veiculações - Mídia Espontânea: O projeto gerou 07 matérias advindas de mídia espontânea 
positiva, em veículos de grande visibilidade contribuindo consequentemente para melhoria da imagem 
da empresa, conforme figura abaixo.

Figura 10: Imagem das mídias veiculadas alusivas a promoção.

 

CONCLUSÕES

Dentre as ações que levam o cliente adimplente aderir a promoção, destacam-se:

Oferta exclusiva para a Light.
Facilidade em aderir ao produto - compra via hot site da empresa parceira.
 Benefícios da compra (comodidade, praticidade e segurança).
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Impacto na comunicação visual (layout na conta de energia, e comunicação através da exposição 
do produto, cartazes e banners nas agências comerciais).
Abordagem através de mídia espontânea em veículos em grande porte.
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