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"Consumidores, por definição, somos todos nós."
A frase, pronunciada há 42 anos por John

Fitzgerald Kennedy ao Congresso dos Estados Unidos,
foi oportunamente acompanhada pelo decreto de
quatro direitos básicos do consumidor - à segurança,
à informação, à escolha e ao de ser ouvido -, que
ganharam o prudente respaldo da Assembléia Geral
da Organização das Nações Unidas, ao assumi-los, em
1985, como diretrizes da ONU.

Mas, na época em que o presidente norte-
americano determinou as novas palavras de ordem, o
foco das empresas brasileiras mantinha-se mesmo na
produção, e poucos esforços eram destinados ao
relacionamento com o público consumidor, quadro
que se manteve praticamente inalterado até a década
de 80, a chamada Era da Qualidade, resultante de
uma somatória de ações realizadas para fazer frente
ao acirramento da concorrência, que começava a
assolar o mercado nacional.

Em meio a esse movimento, surgiram as primeiras
discussões acerca de uma possível regulamentação
capaz de nortear a política de consumo, iniciativas
que delinearam uma das leis mais entusiásticas do
direito contemporâneo - o Código de Defesa do
Consumidor, instituído oficialmente em 11 de
setembro de 1990.

Com o intuito inicial de proteger os consumidores
brasileiros, a lei n° 8.078 tornou-se referência para
diversos países do mundo, e sua consistente
propagação aos poucos deu luz à consciência da
sociedade civil, até então obscurecida por um triste
histórico cultural. Afinal, não há como negar que os
quase vinte anos de repressão, instaurados pela
sombria ditadura militar, intimidaram ainda mais
uma população sem voz ativa para reivindicar e fazer
valer seus direitos.

Assim, com o advento do novo código, a sociedade
ganhou mais do que 119 artigos legais que dispõem a
seu favor, passando a acompanhar a implantação,
incremento e/ou proliferação de diversas entidades
de proteção ao consumidor em âmbito nacional,
estadual e municipal, que se disseminaram em
velocidade surpreendente. Entre estes instrumentos
estão os Procons, órgãos locais que atuam junto à
comunidade, prestando atendimento direto aos
consumidores com base nos mecanismos deter-
minados pela legislação, e o DPDC - Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor - ligado à
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça -, organismo que visa atuar concretamente
nos assuntos de maior interesse da classe
consumidora, educando-a para este fim.
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Serviços de atendimento ao consumidor

Foi também a partir da vigência do código que a
maioria absoluta das empresas implantou seus
serviços de atendimento ao consumidor, áreas que,
até esse momento, funcionavam apenas em alguns
segmentos específicos, como o farmacêutico, que já
procurava orientar o público nas questões de saúde,
e o alimentício, que canalizava esforços no
aculturamento da população, especialmente no que
se referia ao uso de alimentos processados. Este é o
caso das multinacionais Nestlé e Unilever, por
exemplo, pioneiras na introdução dos SACs no país,
medida que adotaram ainda no início dos anos 70.

É a gerente de relações com o consumidor da
Unilever Bestfoods, Maria Lúcia Cabral V. Pettinelli,
quem relata o notório crescimento da consciência do
consumidor e assinala as tendências deste movi-
mento, com base em sua experiência como presi-
dente do Comitê de Atendimento ao Consumidor da
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes.

De acordo com a especialista, o início desse pro-
cesso de conscientização se deu de forma muito
tímida por parte da população, que, mesmo
amparada pelo novo código, ainda carregava o
estigma da opressão - reflexo da força do regime
militar - e, com ele, um incômodo sentimento de
impotência frente às grandes companhias. As
empresas, por sua vez, abriam seus primeiros canais
de comunicação direta com o consumidor, geral-
mente subordinados à área de controle de qualidade,
visto que, dependendo da cultura interna da
organização e seu grau de maturidade no mercado,
tais núcleos atuavam como meros pára-raios de
reclamações, sendo que alguns chegavam a temer
cada chamada dos clientes, com receio de que os
mesmos, agora com respaldo legal, pudessem lesar a
companhia visando benefícios próprios.

Concomitantemente, os meios de comunicação
envolviam-se com afinco nas tarefas de informar e
orientar a população sobre os direitos do consu-
midor, trabalho que se revelou de suma importância
para a propulsão desse movimento no país. A cada
dia, as questões envolvendo as relações de consumo
ganhavam mais espaço na mídia, que chegou a
disponibilizar programas inteiros de rádio e televisão
especializados nessa área. Era o início de um novo
capítulo, que viria a alterar expressivamente a
operação das empresas e o comportamento dos
consumidores.

À medida que o público era instruído sobre seus
direitos, bem como acerca dos limites de suas
prerrogativas, um novo padrão de atitudes pôde ser
constatado pelos serviços de atendimento, que
testemunharam um sensível crescimento de contatos
visando o aprimoramento de produtos e serviços.
Como coloca a executiva da Unilever Bestfoods,
atualmente, o número de reclamações na categoria
de alimentos não chega a ultrapassar 10% do total de
contatos efetuados, sendo que a grande maioria
recorre aos SACs com o único propósito de colher
informações ou manifestar sugestões espontâneas.

Considerando que um dos principais fundamentos
mercadológicos é justamente o de identificar e
atender às necessidades dos consumidores, o estreito
contato com este público passou a ser percebido
como uma ferramenta de importância vital para a
gestão dos negócios. Dessa forma, aos poucos os
serviços de atendimento foram sendo transferidos do
setor de qualidade para a área de marketing,
contribuindo certeira e agressivamente não apenas na
prevenção de eventuais problemas, mas também na
antecipação de soluções.

Iluminando o futuro

Tamanho foi o crescimento da consciência do
consumidor nos últimos anos que a aspiração de
encantá-lo vêm se colocando cada dia mais distante
da realidade de boa parte das empresas. Se até algum
tempo implantar um canal para atendê-lo cordial-
mente, documentar e solver seu problema com agili-
dade ainda podia ser considerado um diferencial
competitivo, hoje não passa de commodity.

Tanto é, que enquanto os consumidores mais
velhos, com outro histórico de vida, se revelam
satisfeitos com a atividade e a atual performance dos
SACs, o posicionamento da nova geração frente aos
mesmos serviços é bem diferente. Como coloca
Pettinelli, é muito comum jovens na faixa dos 20 anos
revelarem que ser bem atendido e ter seu problema
resolvido com rapidez é o mínimo que esperam de
uma companhia. É importante destacar que este
crescente grau de exigência firma-se como um
processo irreversível, tendo em vista que os pais
modernos já ensinam e incentivam seus filhos, desde
cedo, a reivindicar seus direitos.

Com o poder transferido das mãos das empresas
para as dos consumidores, a chave do negócio estará,
cada vez mais, na personalização de produtos e
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serviços, bem como no atendimento exclusivo a cada
cliente, que já não tem ouvidos para colocações como
a proferida por Henry Ford, em seu tempo: "Escolha o
carro de qualquer cor, desde que seja preto". Mais do
que nunca, será preciso não só ouvir, como
compreender as expectativas do público-alvo e, na
medida do possível, antecipar-se às suas necessidades.

Nesse contexto, já é possível identificar claramente
duas fortes tendências, suportadas pelo anseio
iminente dos consumidores: a transparência nas
relações, visto que a tomada de consciência do
consumidor o tirou definitivamente da cômoda
situação de ignorância, condescendência e passividade
em que esteve imerso por muito tempo; e o resgate da
humanização nos sistemas de atendimento, especial-
mente nas grandes metrópoles, onde esse contato
costuma ser mais árido.

Prova disso está no fato de que, dos cerca de 45 mil
contatos mensais registrados pela Unilever Bestfoods,
cerca de 70% são efetuados por telefone, sinalizando
uma forte necessidade do público em estabelecer um
vínculo mais humano, em plena era da informatização.
Segundo a gerente de relações com o consumidor da
companhia, grande parte das empresas vem
cometendo um erro básico na interpretação dos
desejos de seus clientes, visto que, na tentativa de
melhor corresponder ao aumento da demanda pelo
atendimento telefônico, equipa-se com aparatos
tecnológicos de última geração e estabelece tempos
predeterminados de atendimento, treinando suas
equipes para dar conta de noventa, cem ou mais
ligações por minuto. "Na verdade, não é bem isso que
as pessoas estão buscando. Só o que elas querem é
falar com um ser humano do outro lado da unha,
alguém que as ouça e não se comunique de forma tão
mecânica e robotizada, como ocorre em muitos

serviços dessa natureza", elucida a especialista,
convicta de que as empresas que atentarem para essa
questão ganharão a simpatia dos consumidores e terão
sua imagem fortalecida no mercado.

Afinal, mais do que uma forma de externar o
respeito para com seu público, essa pode ser uma
oportunidade ímpar de colocar em prática o marketing
da experiência - tão em voga no momento -, visto que
os atendentes dão voz à empresa, propiciando uma
vivência única com sua marca. No entanto, segundo a
executiva, trata-se de um processo que deverá levar
ainda uns cinco anos até que seja efetivamente
instaurado no país, tamanho é o grau de despreparo
das operações nesse sentido.

Outro movimento relevante apontado por Pettinelli
diz respeito à possível transferência dos serviços de
atendimento ao consumidor, que iniciaram no setor de
qualidade, passaram para o departamento de
marketing e poderão, nos próximos anos, evoluir para
as áreas de responsabilidade social e ambiental das
companhias, prestando-lhes suporte nas ações
institucionais e ampliando suas vantagens competitivas
no mercado.

A estimativa está embasada na crescente atenção
destinada pela camada mais consciente da população
às causas coletivas, já sendo bastante comum a busca
por informações concernentes à ação de organismos
geneticamente modificados, agentes poluentes na com-
posição de produtos e adoção de materiais recicláveis
na produção de embalagens que, quando não atendem
aos preceitos esperados, chegam a ser devolvidas às
respectivas empresas, iniciativa que conota a desa-
provação por parte dos consumidores, suportada pela
mensagem implícita: "Toma, que o lixo é seu".

Afinal, quanto maior o nível de consciência, maior
o senso de responsabilidade, que vem delineando o
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