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A REVOLUÇÃO COMEÇA
NO CALL CENTER

EM QUALQUER SETOR. DA ECONOMIA, SEJA OFERECENDO

PRODUTOS OU SERVIÇOS.A ÍNOVACÃO É INGREDIENTE FUN-

DAMENTAL QUE IMPULSIONA OS NEGÓCIOS DE UMA EM-

PRESA- E a inovação começa na linha de frente da com-

panhia, que está no relacionamento com os clientes. Esse foi o

tema de discussão do 61° Fórum da revista Consumidor Moder-

no "Como inovar no atendimento ao cliente?", mediada por

Denise Von Poser, professora de MBA de marketing e comuni-

cação da ESPM.

Denise Von Poser, da ESPM: É incrível que todos
sabem que o foco tem de estar no cliente. Inovação c o jogo.
Esse é o tema do nosso fórum, mas qual a real percepção por
parte do cliente?

Sérgio Andrade, da Ale: A concepção da empresa em
inovação começou colocando o atendimento nas mãos do fren-
tista. Criamos uma empresa com foco no cliente, e a fidelização
e adesão à marca Ale em 450 postos no Brasil. Quando se tem
a adesão das pessoas a uma marca é um sinónimo de qualidade
s atendimento.

Denise von Poser, da ESPM: Os resultados são criados
pelas pessoas.

Sérgio Andrade, da Ale: Temos um programa "Ser
revendedor por um dia" em que todos os funcionários da em-
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presa vivenciam a experiência de atender os clientes no posto
por um dia ou, às vexes, até mais porque muitas coisas não se
consegue aprender num dia só, não é?

Roberto Meir.da Padrão Editorial: Quando você pega
a área de telecomunicações que tem teoricamente o maior gasto
no atendimento ao cliente, quantas vezes o presidente verificará
o que acontece na operação? Então entendemos o porquê das
telecomunicações ser a campeã em reclamações. Todos têm de
viver a experiência do cliente...

Marcela Casarin, da DPaschoal: Sc não estivermos no
ponto-de-venda, você não entende o cliente e a situação fica
difícil. Lá na DPaschoal é obrigatória a alta administração estar
junto ao cliente. Não tem como escapar disso. Temos 200
pontos-de-venda em sete Estados brasileiros, nos quais
treinamos e capacitamos esses funcionários, desde como
montar um pneu até como funciona um sistema de freios. E a
empresa toda tem de saber isso, somos técnicos.

Marco Barcellos,daAvaya: Algo interessante é entender
a cadeia de distribuição inteira. Só no marketing temos seis
posições de call center dentro da empresa e, a cada 15 dias, eu
trabalho na central e falo com meus clientes. Sempre tem uma
informação interessante de um cliente ou de quem não é cliente.
Essa interação com quem usa o produto na ponta da cadeia
ajuda a entender o usuário do equipamento e o cliente.
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Roberto Meir, da Padrão Editorial: Muita gente den-
tro do marketing erra na definição do cliente. Tem muita em-
presa que entende o cliente como o concessionário, o distribui-
dor, o supermercado, o que é errado. Em qualquer relaciona-
mento do mercado tem um ciclo final.

Hamilton Reis, da ACS: A ACS já recusou cliente por
ele não ter um foco estratégico. Mas todos falam de foco no
cliente, mas qual é o foco do cliente?

Denise Von Poser, da ESPM: Cada segmento tem uma
necessidade e um desejo diferentes.

Hamilton Reis, da ACS: Na ACS, hoje disponibilizamos
para os clientes pesquisas nos finais de ligação, quando pedimos
para ele ficar mais cinco segundos na linha para responder as
cinco ou dez perguntas previamente elaboradas, e isso num
universo de 11 milhões de ligações por dia. Então, quem avalia
não é o meu cliente, mas o cliente do meu cliente. Dessa forma
melhoramos os nossos indicadores.

Denise Von Poser, da ESPM: Temos de entender com
quem temos de falar. Então, nós temos de tomar cuidado por-
que a decisão é do usuário, e muitas vezes conversamos com a
pessoa errada.

Ricardo Gorski, da Concerto: A Concerto tem pontos
em cornum com essa questão, apesar de trabalharmos com tec-
nologia. Mas você tem de atender o negócio do cliente e aten-
der o consumidor final. Buscamos tecnologicamente atender
toda a cadeia, tanto o dono do negócio como o usuário do
programa efetivamente.

Margareth Monteiro, da Claro: A área de telecomuni-
cações trouxe vantagens, mas gerou uma expectativa e
construiu uma cultura de atendimento. Hoje, buscamos na
Claro a solução na primeira chamada e temos o programa
"Clientar", no qual qualquer funcionário que esteja fora do
horário de trabalho, e se depare com alguém que tenha algum
problema com a Claro, liga para o call center e resolve na hora
o problema. E colocamos nas mãos dos funcionários a solução
do problema do cliente.

Roberto Meir, da Padrão Editorial: O cliente não é do
call center, ele é cliente da empresa...

Denise Von Poser, da ESPM: Tem algum índice de
mensuração de satisfação ern relação a esse serviço? »
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Margareth Monteiro, da Claro: Tem 98% de satisfação
com esse serviço, porque é algo que o cliente não está esperan-
do, e a surpresa também é uma inovação.

Denise Von Poser, da ESPM: Não aquilatamos ainda
que as decisões de consumo são emocionais e temos cinco sen-
tidos físicos, sendo o sexto a emoção gerada por esses cinco sen-
tidos físicos. O sétimo é o pensamento gerado por essa emoção,
e o oitavo é a ação gerada pelo sensória!. Quando aquilatarmos
que toda a decisão nossa é mais ou menos emocional e co-
meçaremos a aprender com inovação, porque entenderemos co-
mo é que eu faço a minha decisão. É muito importante!

Nilva Berzote, da System Cred: Algumas empresas
dizem: "Olha, o seu concorrente já oferece visualização do
call center da minha mesa. Eu consigo, por meio de uma web
câmera olhar o call center, entrar, ouvir uma ligação". Eu não
preciso mais de uma empresa para olhar a sua operação. O
que isso agrega em termos de resultado realmente? Essa é a
minha pergunta.

Ana Zappa, da Plusoft: As pessoas, às vezes, até são co-
bradas a trazer inovações, mas que na sua operação não serve
para nada. Elas acham que precisam ter porque o concorrente
tem ou porque existe. A moda agora é o telefone em IP. Mas
o cliente não vai usar telefone em IP. Para que isso? Isso não
é inovar.

Denise Von Poser, da ESPM: Inovar é descobrir.

Jéssica Defendi, da Ache: A Ache tem um caso muito
recente de inovação, que é o sistema para atendimento do
deficiente auditivo e é a primeira indústria da América
Latina a prestar esse serviço sem intermediação do atendi-
mento auditivo. Eu adquiri um software, reestruturci a área
e coloquei o sistema para surdos. Desde outubro de 2004,
atendemos dez surdos, e mesmo se fosse para atender apenas
um surdo já valeria a pena porque, quando beneficio um sur-
do, eu atinjo pelo menos quatro consumidores, atingindo to-
da a família dele.

Denise Von Poser, da ESPM: E se ele pertence a
alguma associação, serão muito mais do que quatro.

Roberto Meir, da Padrão Editorial: Como você
identifica o surdo, como funciona o contato?

Jéssica Defendi, da Ache: O sistema funciona por
meio de um software, que faz uma integração com o resto do
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sistema. O surdo liga para o 0800 e em seu telefone aparece
uni sinalizador "Ache Aguarde", e ele sabe que ele ligou para
o lugar certo. O aparelho dele é como uma calculadora anti-
ga, com monitor e ele digita num tipo de chat. Temos defi-
cientes auditivos na empresa e adaptações para deficientes fí-
sicos que trabalham na Ache. Inovação é matar um leão por
dia e descobrir o que tern de melhor no mercado.

Bruno Méndez, da Izo System: Uma das maiores
inovações de nossa companhia é solução num primeiro
contato. Falamos que a qualidade é urna commodity, mas é
uma commodity quando temos bons serviços. Os atendentes
também têm de ter uma formação adequada, porque mais da
metade não sabe fornecer.

William Pimentel, da Wittel: Na visão de for-
necedor antes a relação cliente-fornecedor era vista como
uma fronteira. Hoje, a Wittel olha o cliente como parceiro e
compartilhamos o risco. E como num casamento, na alegria
e na tristeza.

Bruno Méndez, da Izo System: E não somente
compartilhar o risco, mas compartilhar o resultado.

Denise Von Poser, da ESPM: É importante en-
tendermos as possibilidades do cliente e do fornecedor,
fazendo com que se forme uma parceria contando com os
valores intangíveis que amanhã podem ser tangíveis
novamente.

Evandro Costa, da MKT: Muitas pessoas ainda não
sabem comprar nem o serviço. E a terceirização é ver qual
a solução que ele precisa, e" nossa área de planejamento
visita o site do cliente e identifica o que ele precisa. Eu
olho a operação do meu cliente para descobrir o que eu
tenho que melhorar no dia-a-dia com novas soluções com
o mesmo custo.

Márcia Freitas, da Mapfre: A oportunidade no
contato com o segurado é na hora que ele mais precisa, na
hora do estresse, razão pela qual nosso call center é interno.
A equipe do atendimento é tratada para atender bem e
detectar as necessidades do cliente. Hoje, estamos acima de
92% de nível do atendimento. Nós sabemos que temos de
prestar um rápido socorro. Numa ocasião, uma senhora
ligou e chorava o tempo todo e ninguém acalmava a mulher.
Fomos acalmando-a e ela não estava machucada, ela não
queria contar ao marido que bateu o carro novo, e nós
falamos com ele.
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Luiz Santos, da Aliança Seguradora: Uma coisa
simples, que todo mundo aqui já viu e que dá certo: tirar o
scnpt, porque isso engessa. Legal. Mas depois fizemos um
script ilusório, que acaba sendo o próprio script. Ternos de
doutrinar os nossos consultores para perceberem a necessi-
dade do momento.

Ana Zappa, da Plusofh Você não consegue ter na linha
de frente do atendimento pessoas com nível de aprofunda-
mento, e sabemos que a maioria não tem, e se ela não tiver o
script, ela não saberá falar.

Luiz Santos, da Aliança Seguradora: Nós implanta-
mos também a figura do cliente secreto, colocando os próprios
operadores para ligar para a central, e o colega dele vai atender
e ver o que o cliente vivência quando liga. Porque parece que
são dois mundos: um mundo é a companhia, outro mundo é o
call center.

Denise Von Poser, da ESPM: Não é a companhia que
atende, é o call center.

Luiz Santos, da Aliança Seguradora: Quando vem
algum problema da central a empresa diz: "Lá vem mais uni
problema da central". Então trouxemos as outras áreas para a
central e elas acompanham a ligação. As vezes, a inovação
parece distante, mas a primeira ligação sobre um problema
pode ser a ponta de um iceberg e se eu correr atrás eu consigo
prevenir as outras.

Valéria Borges, do IG: Sou de um setor em que se
acorda com a tecnologia. Antes no IG o marketing fazia
uma pesquisa fora e descobria o que o call center já sabia.
Então o que é inovação no IG hoje? Ouvirmos o que o
atendente diz e o call center é o agente de mudanças na
empresa. E o que motivou mais o pessoal do atendimento
foi que ele viu no pacote de banda larga uma solicitação que
ele recebeu de um cliente.

Roberto Meir, da Padrão Editorial: Inovação é fazer
com que o marketing leia o que vocês mandam para ele.

Raquel Rocha, da Teleperformance: No início de
2004, criamos a área de relacionamentos a clientes, em que cada
pessoa tinha um número pequeno de clientes para levar os
olhos do cliente à companhia. As áreas internas têm de escutar
e estar rnais presentes no cliente.

Nilva Berzote, da System Cred: Nós temos um
programa de treinamento no qual o cliente fica mais próximo

ao operador para ouvir a história da empresa e o que ele
espera de nós; assim, o atendente fica cúmplice da operação.

Patrícia Campos, da International Paper: A
International Paper desenvolveu seu canal e vimos que, quando
lançamos o SAC da Chamex, estávamos à frente das concor-
rentes e então recebemos contatos de outros assuntos. Carrega-
mos no colo a pessoa do outro kdo da linha.

Marcos Florencio, da Volkswagen: Inovação não
precisa ser sinónimo de perfeição, mas tem de agregar valor.
Não podemos esquecer em nenhum momento que o ativo das
organizações são a marca c o relacionamento. O tirne do cliente
é sempre muito mais rápido e espera muito mais que o tirne da
empresa. Então criamos um relatório que se chama "Voz
zangada do cliente", e o presidente recebe esse relatório, o vice-
presidente e os diretores recebem também. Um exemplo de
inovação do produto é o veículo Fox, que parece pequeno por
fora, mas abriga cinco pessoas altas.

Denise Von Poser, da ESPM: Eu observei nesse encontro
inúmeros mundos de inovação, como o IG e a Ache, que inovou
no intangível com um software para dez clientes deficientes
auditivos, e a Mapfre que conseguiu provar para as empresas que
não oferecemos custo e que investimento gera retorno. O
importante é que todos aqui presentes fazem um trabalho que
integram a gama de profissionais da Marca Brasil. •m
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