


oque as empresas fazem
com as informações co-
lhidas pelas centrais de

atendimento no contato com os clien-
tes? Quantas delas resolvem a solicita-
ção do consumidor na primeira cha-
mada? Quantas possuem ombudsman
para atender os clientes nos casos
mais complexos? Essas e outras per-
guntas estão respondidas no relatório
da pesquisa exclusiva encomendada
pela Consumidor Moderno ao institu-
to Indicator GFK, que ouviu empre-
sas de mais de 30 segmentos a respei-
to de como se relacionam com os
respectivos clientes.

A primeira grande constatação diz
respeito aos meios de comunicação:
o telefone ainda é, disparado, o canal
preferido dos clientes, quando se diri-
gem aos fornecedores, a fim de com-

prar produtos e serviços, para recla-
mar ou sugerir. Cem por cento dos
entrevistados disseram possuir um
número de telefone disponível para
contato. A velha caixa postal também
continua fazendo sucesso: 85% a
mantêm ativa para receber cartas dos
clientes. Mas a Internet já é uma
opção disponível na maioria das em-
presas: das companhias avaliadas,
92% oferecem e-mail como expedien-
te de comunicação, embora o chat
ainda seja uma raridade: apenas 19%
dão ao cliente a oportunidade de
utilizá-lo para comunicar-se.

O ombudsman também é presen-
ça rara: 79% das empresas entrevis-
tadas não trabalham com esse tipo de
profissional, ausente em especial nas
indústrias de automóveis, eletroele-
trônico e cosméticos, higiene e lim-

Sua empresa tem ombudsman?
Sim (%) Não (%)

A empresa investe em programas
de fidelização de clientes?

peza. Essa é, porém, uma figura que
começa a surgir nas empresas do ser-
viço público e nas administradoras de
cartões de crédito.

Os dados gerados no call center
continuam sendo subtilizados. A
maioria das empresas, 81%, ainda
está no primeiro estágio, usando as
informações apenas para entender o
perfil do cliente. Somente 36%, na
maioria do ramo de previdência e ca-
pitalização, as empregam no trabalho
de segmentação dos grupos cie clien-
tes, o que permite classificá-los con-
forme a renda, idade, sexo, hábitos
de consumo e grau de rentabilidade
para a empresa.
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P E S Q U I S A

A boa notícia diz respeito à aten-
ção dispensada ao consumidor. Ape-
nas 9% ainda não realizam qualquer
tipo de estudo destinado a medir o
grau de satisfação dos clientes. As
campeãs, nesse tipo de pesquisa, são
as empresas de cosméticos, higiene e
limpeza, bem como as indústrias de
eletroeletrônicos. Entre as que fazem
dos estudos de mercado um hábito,
89% querem saber a opinião do con-
sumidor acerca dos produtos e servi-
ços prestados; 88% pretendem avaliar
a qualidade do atendimento e 74%
pretendem medir o nível de satisfa-
ção dos próprios funcionários. As
pesquisas ocorrem mensalmente, à
exceção daquelas realizadas pelos se-
tores de seguros, químico e petroquí-
mico, que, em geral, promovem estu-
dos de periodicidade anual.

Apesar do volume de queixas
acumulado nos órgãos de defesa do
consumidor, honra seja feita, as
empresas de telefonia (fixa e móvel),
bancos, cartões de crédito e indústrias
de automóveis são os setores que
mais investem em marketing de rela-
cionamento, inclusive programas de
fidelização cie clientes. Mas existem
as omissas, especialmente nos ramos
de alimentos e serviços públicos, que
não desenvolvem qualquer tipo de
política de relacionamento e, menos
ainda, dispõem de mecanismos para
medir o grau de satisfação e lealdade
dos consumidores.

CRM ainda é raro

A pesquisa da Indicator mostra,
ainda, que o uso de aplicativos de
CRM (Customer Relationship Mana-
gement) ainda é reduzido. Embora
75,3% dos pesquisados afirmem ado-
tar algum tipo de estratégia, a maioria
ainda se encontra na fase de seleção
do provedor. Apenas algumas empre-
sas dos setores bancário, de telefonia
e automóveis já começaram a imple-
mentar a solução. Aqui, o destaque
fica por conta da indústria farma-
cêutica, uma das que mais crescem
na corrida rumo ao bom relaciona-

mento com o cliente: 53% das em-
presas estão investindo na implan-
tação de soluções de CRM.

Mas esse é vim quadro que tende
a se reverter. A pesquisa da Indicator
apurou que, nas empresas brasileiras,
74% dos principais executivos, os
chamados CEOs (Chief Executive
Officers), estão "muito" comprome-
tidos com a implantação das estra-
tégias de CRM.

Embora em alguns setores, co-
mo os de fármacos e telecomunica-

ções, o envolvimento das áreas de
TI nos projetos de CRM continue
grande, já se observa forte tendên-
cia a que as ações estratégicas se-
jam assumidas diretamete pelos
profissionais de marketing.

O estudo também revela pro-
gresso no que diz respeito à qua-
lidade do atendimento aos clientes
nas empresas que já o adotam, por
conta da excelência dos recursos
tecnológicos. Nos call centers o por-
centual de abandono das ligações

Características relevantes
Alimentos - Das empresas analisadas, mais de 66% conseguem resolver a solicitação do

consumidor na primeira chamada. Na maioria das vezes, não há necessidade de transferir a chamada
para um segundo atendente.

Automóveis - Em call centers terceirizados, as montadoras trabalham, em média, com 22 Posições
de Atendimento (PAs). A Ford, por exemplo, mantém 64 PAs no CAF (Centro de Atendimento Ford), em
operação desde 1960. O CACC (Centro de Atendimento ao Cliente Chevrolet), mantido pela General
Motors desde 1993, tem cadastrados no mailing, cerca de 360 mil consumidores.

Bancos - O consumidor de serviços bancários é um dos que mais adotam o e-mail como canal de
comunicação com os serviços de atendimento,

Cosméticos - Nos call centers, as demandas relativas à solicitação de informações e ao
esclarecimento de dúvidas representam 60% das ligações. A quase totalidade das empresas realiza
pesquisas para aferir o grau de satisfação quanto ao atendimento a cada seis meses e utiliza os
resultados na melhoria dos processos adotados nas centrais. Uma das providências diz respeito à
redução do tempo de espera: em 2002, 80% das ligações eram atendidas em até 30 segundos, contra
40%, marca registrada em 2001.

Fármacos - 78% das empresas pesquisadas aproveitam as informações armazenadas no call
center para traçar o perfil dos clientes. Presume-se que essas informações sejam muitas, uma vez que o
tempo médio das ligações varia de 151 a 180 segundos.

Higiene e Limpeza - Em 1989, quando o serviço de atendimento ao consumidor da Unilever foi
criado, apenas 400 consumidores, por mês, entravam em contato. Hoje, são 50 mil contatos por mês. As
demandas dizem respeito à troca e à reposição de produtos, orientação médica, esclarecimento quanto
ao modo de uso dos produtos e instruções sobre como remover manchas. Na Johnson & Johnson o
objeto dos contatos é o mesmo. Mas a empresa também recebe, registra e incorpora grande número de
sugestões de consumidores quanto a novos produtos e melhorias dos já existentes. Uma das últimas
idéias acatadas foi a criação da fralda tamanho extragrande.

Informática -A indústria de informática é a que registra maior tempo médio de atendimento.
Em 67% das centrais, o operador permanece na linha com o cliente mais de 240 segundos. O setor
também se destaca pelo fato de registrar menor quantidade de níveis hierárquicos a separar o
responsável pelo SAC e o presidente da empresa, ao qual, em 37% das empresas a central de aten-
dimento se reporta diretamente. A IBM é um exemplo. Apesar de ligado à área de vendas, o SAC está
diretamente subordinado ao presidente. Não é só isso. As solicitações recebidas de consumidores
trafegam por todas as áreas.

Teleoperadoras - O tempo que o assinante precisa aguardar na linha, até ser atendido, aumentou
nas operadoras de telefonia fixa. Em 2001, 75% das empresas atendiam 95% das chamadas em até 30
segundos; em 2002, somente 40% conseguiram alcançar a mesma marca.

Fonte: Indlcator GFK
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recuou. Em 2001, 29% das empresas
perdiam até 30% das ligações. No
ano passado, 42% delas perderam
apenas 3% das chamadas.

Melhor do que isso, o cliente
passou a esperar menos na linha
para ser atendido. Em 2001, 14%
das empresas pesquisadas dei-
xavam o consumidor pendurado na
linha por mais de um minuto. Em
2002, em apenas 6% das empresas
esse tempo se manteve. As ope-
radoras de telefonia e as indústrias
de automóveis são as que apresen-
tam o menor tempo de espera: em
torno de 30 segundos. Os piores
índices ficam com o segmento cie
saúde e bebidas. Mas a boa notícia
diz respeito à solução dos proble-

Existe alguma estratégia de CRM desenvolvida
pelo corpo diretivo da sua empresa?
Segmento*

Alimentos

Sim (%) Não (%)

Bancos e Cartões de Crédito

Cosméticos, Higiene e Limpeza

mas levados pelos consumidores às
centrais de atendimento: cresceu de
47 para 51% o número de empresas

Em que estágio da implantação da solução de
CRM se encontra a maioria das empresas?

Alimentos - Todas as empresas que declararam ter programas de CRM estão na fase de
planejamento estratégico. Na maior parte delas, 75%, o principal executivo está altamente
comprometimento com o projeto.

Automóveis -A maioria das que disseram estar envolvidas em projetos de CRM, 42%, ainda está
no primeiro estágio do processo: o planejamento estratégico. Dos restantes 58%, metade encontra-se na
fase de implantação de soluções e metade já chegou à da integração parcial.

Bancos e Cartões de Crédito - Os mais avançados no processo são os bancos. Cem por cento
deles adotam estratégia de CRM. A maior parte, 41,6%, chegou à integração pardal, 33,3% à do
planejamento estratégico, 16,6% à da integração total e 8,5% ainda estão escolhendo a solução. É grande
o grau de envolvimento da área de marketing no encaminhamento dos projetos.

Comércio Varejista - A maioria das empresas não adota estratégias de CRM. Das que fazem uso
de soluções que incorporam o conceito, 100% estão na fase do planejamento estratégico.

Cosméticos, Higiene e Limpeza - Planejamento estratégico também é o estágio em que se
encontram 66% das empresas desse setor que já têm estratégia de CRM. Outras 34% chegaram à
integração parcial. Quando perguntadas sobre o grau de comprometimento do presidente com a
estratégia, 100% das entrevistadas atribuíram a nota mais alta.

Eletroeletrônicos - A maioria das empresas, 83%, mantém profissionais de marketing à frente dos
projetos de CRM, que se encontram, porém, na fase do planejamento estratégico.

Fármacos - Nesse setor, a área de TI ainda tem o controle dos projetos de marketing de
relacionamento. Também participam dos projetos as diretorias comercial e médica, além do principal
executivo. Boa parte das iniciativas, 60%, está na etapa do planejamento estratégico.

Telefonia Fixa e Móvel - Num setor em que as ações de marketing têm enorme importância, os pro-
fissionais da área ainda não participam dos projetos de CRM, em geral, frutos da iniciativa do pessoal de TI
e relações com o cliente. Grande parte das operadoras (40%) encontra-se na fase da implantação de solu-
ção (40%). Outras 40% chegaram à etapa da integração parcial e 20% já estão fazendo integração total.

Seguros, Saúde, Previdência e Capitalização -A maior parte se encontra no estágio de planeja-
mento estratégico. O setor que, em geral, encabeça o projeto é o de marketing, seguido por TI e comercial.

Fonte: Indicator GFK

que conseguem resolver o proble-
ma no primeiro contato.

O capricho, de certo modo, é
uma conquista do consumidor, que,
quando encontra diante de si um
produto ou serviço cie má quali-
dade, já não hesita em botar a boca
no trombone. Oito por cento das
empresas pesquisadas confessam
que contra elas existem queixas, re-
gistradas no Procon, desde o pri-
meiro semestre de 2002 e ainda sem
solução. Do total, 28% dizem ter re-
solvido os impasses antes do prazo
e 46% sequer acompanham esse
tipo dê ocorrência.

Em 2002, que parcela dos
problemas foi resolvida
na primeira ligação?

Interpretação: 51,9% das empresas
resolvem 90% a 100% das ligações
na primeira chamada

Fonte: Indicator GFK
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