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Tratando as falhas
como um diferencial
competitivo
Quando uma falha acontecer, deve-se procurar saná-la da melhor maneira

possível, de modo a recuperar a confiabilidade dos clientes perante a

empresa

A
sociedade como um todo se encontra em um

contexto altamente turbulento.A busca pela

satisfação e fidelização de clientes é essencial para a

gerência das organizações contemporâneas,

assumirem uma estratégia fundamentada em conceitos como os

de competitividade e de flexibilidade - fatores críticos na

determinação da sobrevivência das empresas no mercado atual.
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Nesse âmbito, a gestão da recuperação de falhas tem assumido

uma dimensão estratégica, considerando-se a sua importância

para a obtenção de vantagem competitiva.

As falhas fazem parte do cotidiano das mais variadas

organizações, e, ignorá-las, pode ser crucial para o insucesso das

empresas. É necessário que os administradores estejam atentos às

falhas em seus produtos e serviços e, a partir da experiência,

aprender e mudar o comportamento de acordo com o que foi

observado. Porém, quando uma falha acontecer, deve-se procurar

saná-la da melhor maneira possível, de modo a recuperar a

confiabilidade dos clientes perante a empresa.

É notória a relação existente entre: recuperação de falhas,

lealdade de clientes, e entre lealdade e lucratividade. Portanto, as

organizações que garantirem os mais elevados níveis de satisfação

aos seus clientes — incluindo-se aí o tratamento eficaz de

quaisquer problemas ou falhas e, também, reclamações — estarão

diferenciando-se no mercado em relação às empresas

concorrentes.A recuperação de falhas deve ser objetivo

estratégico de qualquer organização, as que visam diminuir riscos

ocasionados por falhas e as que visam tornar o tratamento de

falhas como um diferencial competitivo.

Dessa forma, é importante abordar um tema de extrema

importância na vida de qualquer organização: tratamento de falhas

— uma vez que o gerenciamento eficaz de uma falha pode, não só

recuperá-la, mas, acima de tudo, estabelecer mecanismos para que

ela não ocorra novamente. E se, ainda assim, uma falha ocorrer,

como desenvolver um sistema de tratamento de falhas que possa
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tornar um erro em uma oportunidade? De que forma pode-se

buscar a recuperação do serviço com o intuito de, inclusive,

aumentar a lealdade dos clientes? Quais as técnicas a se utilizar

na busca da confiabilidade dos clientes? A recuperação de falhas

deve ser parte integrante do objetivo estratégico das empresas?

Estas questões serão abordadas no decorrer do presente artigo

para poder proporcionar ao leitor, uma visão do tema como um

diferencial que as empresas podem explorar e tirar vantagens.

Cortimiglia et al. (2003) corrobora a idéia da recuperação de

um serviço como uma arma na busca pela fidelização dos clientes:

"A recuperação do serviço [...] se refere às ações adotadas como

resposta à falha. Um dos principais objetivos das estratégias de

retenção do cliente é o de estabilizar o relacionamento, quando

este fica ameaçado por uma falha de serviço, através de uma

política efetiva de recuperação". O autor supracitado diz, ainda,

que "a maioria dos consumidores espera ser compensado por

eventuais falhas — sejam reembolsos, créditos, substituições ou

pedido de desculpas". Este artigo, portanto, irá tratar de assuntos

relevantes para os gestores atuais - mostrando as maneiras de se

tratar uma falha de modo a reverter uma insatisfação em

retenção do cliente.

É importante ressaltar que ao trabalhar com pessoas, torna-se

muito difícil detectar uma falha. Muitas vezes essas passam

despercebidas aos gestores, ou até mesmo aos executores. Para a

maximização da confiabilidade do serviço, é recomendado que

essas falhas sejam percebidas antes mesmo da prestação deste,

mas como na maioria das vezes isso se torna impraticável, é

importante o cliente estar participando, mesmo que

indiretamente, do processo.

Slack et al. (1999, p. 628) aponta alguns mecanismos para

procurar falhas de maneira pró-ativa:

Verificações no processo. Os empregados verificam que o

serviço é aceitável durante o próprio processo. [...] Diagnósticos

de máquinas. Uma máquina é testada fazendo-se ela passar através

de uma seqüência prescrita de atividades planejadas para revelar

quaisquer falhas ou falhas potenciais. [...] Entrevistas na saída. No

final de um sérvio, o pessoal pode formal ou informalmente

verificar se o serviço foi satisfatório e procurar descobrir

problemas assim como obter elogios. Pesquisas telefônicas. Estas

podem ser usadas para solicitar opiniões sobre produtos ou

serviços. [...] Grupos focalizados. São grupos de clientes aos quais

se pede que, em conjunto, focalizem alguns aspectos de um

produto ou serviço. [...] Fichas de reclamações ou folhas de

feedback. Estas são usadas por muitas organizações para solicitar

pontos de vista sobre os produtos e serviços. [...] Questionários.

Estes podem gerar uma resposta ligeiramente mais alta do que as

fichas de reclamações, porém de forma mais generalizada.

Percebe-se no texto acima, que muitas das formas de se

detectar falhas são recorrendo ao cliente, pois esse é o principal

afetado com a falha. O pós-venda ou a manutenção do serviço

prestado são de suma importância.

O cliente quando indagado sobre a qualidade do serviço

prestado, se sentirá à vontade para reclamar/elogiar, ficando a

cargo da empresa, no caso de uma reclamação, fazer todos os

reparos necessários.

Propõe-se ainda, para que o executor não se sinta
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menosprezado ao ocorrer uma falha, que este seja recompensado

pela inexistência da mesma, e não repreendido quando uma falha

ocorrer, assim se empenhará para que não mais ocorra. Deve-se

fazer do executor uma pessoa que pensa como o cliente e não

como o vendedor.

O que ocorre em muitas empresas é que não se consegue

encontrar a causa de uma falha, ou seja, as falhas acontecem e

não se sabe o porquê. Com isso, as organizações desperdiçam

a chance de poder entender o motivo da falha e não

aprendem com o fato ocorrido. Para que se possa obter

vantagem competitiva com falhas, é necessário aprender com

elas e fazer como o cliente gostaria que fosse feito em uma

oportunidade futura.

Portanto deve-se analisar todo o tipo de reclamação (durante

e após o processo de prestação de serviços ou venda) provinda

do cliente, ou ainda observado pelo executor/gestor para a

verificação da gravidade desta falha e a possível correção. Martins

e Laugeni (2003, p. 406) definem análise de falhas como segue:"A

análise de falhas é uma técnica a ser utilizada para prevenir ou

para analisar não-conformidades em projetos, processos e

produtos".

Os autores supracitados propõem a metodologia para a

análise de falhas obedecendo a sete fases:

Fase l .A especificação do problema;

Fase 2.As hipóteses da causa;

Fase 3. Investigação da causa pela hipótese que melhor explica

o problema;

Fase 4. Análise dos controles existentes para impedir a

ocorrência das falhas;

Fase 5.Avaliação dos índices de ocorrência, severidade,

detecção e risco para as falhas;

Fase 6. Desenvolvimento de ações corretivas e preventivas;

Fase 7. Acompanhamento das ações especificadas.

A análise de falhas pode ser feita através de ferramentas

desenvolvidas para fim de qualidade, como o Diagrama de

Ishikawa, e a técnica do PDCA, conforme as Figuras l e 2.

As Figuras l e 2, retiradas do site sobre qualidade:

http://www.tecnociencia.es/especiales/sistemas_gestion/

calidad/8.htm, nos mostram a importância na análise das

falhas para o seu saneamento e gestão de melhor

qualidade.As análises buscam evidenciar as causas de

possíveis falhas, e evitar reincidências, aprimorando a

qualidade do produto ou serviço, característica

fundamental para quem quer se manter no mercado. Na

eventual impossibilidade da análise do real problema,

deve-se prever com que freqüência a falha pode ocorrer

e ajustar o pós venda, a fim de garantir um tratamento

especial a estes clientes.

Recuperação de falhas
Se uma empresa deseja ser realmente confiável e ter

uma boa imagem perante seus clientes, não deve negar o

fato de que seus produtos ou serviços estão propensos à falhas.

Ou seja, as organizações precisam estar preparadas para se

recuperarem de uma falha quando esta, de fato, ocorrer. Para isto,

Miranda et al. (2002) diz que:"é preciso que toda a empresa

esteja sintonizada com essa promessa, isto é, todos estejam

conscientes do exato serviço que a empresa se propõe oferecer

e estejam comprometidos com ele".

Além de todos os componentes de uma organização estarem

em harmonia para que possa pressupor confiabilidade, Miranda et

al. (2002) apresenta duas técnicas para ampliar essa confiabilidade:

estandardização/padronização dos processos e resultados, sem

prejuízo do grau de customização que o serviço "promete";

recuperação de falhas, que garanta não apenas o cumprimento

final da promessa como, também, a compensação ao cliente pelos
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transtornos causados por eventuais falhas (com

brindes ou descontos, por exemplo).

Nas operações de serviços, principalmente,"os

clientes querem uma resposta direta sobre as

providências que estão sendo tomadas para a

solução da falha relatada, e esperam ainda que a

solução adotada seja justa". (RODRIGUES;

WALTHER; DARZÉ, 2000). Esta resposta significa

algum tipo de indenização para o cliente, mesmo

que seja um simples pedido de desculpas - as

pessoas querem ser ouvidas! A estratégia a ser

adotada pelas empresas para a recuperação de

serviços deve envolver a contratação, treinamento

e delegação de tarefas de recuperação aos

funcionários da linha de frente. O empowerment é

fundamental. O funcionário que recebe uma

reclamação deveria agir como se fosse o dono da

mesma e tomar todas as providências possíveis

para solucioná-la, e deve ter poder para tal. (RODRIGUES;

WALTHER; DARZÉ, 2000).

A recuperação de falhas deve ser muito bem estudada, para

ser planejada corretamente. Segundo Slack (l999), os

procedimentos de recuperação formarão as idéias dos clientes

quanto às falhas. Quando o cliente percebe uma falha, isso não

quer dizer que o mesmo ficará insatisfeito, o que poderá levar a

esse descontentamento é a resposta da organização quanto à

falha. Assim um cliente insatisfeito, frustrado poderá se tornar leal

aos produtos ou serviços fornecido pela empresa.

Uma organização que possui um planejamento de

recuperação de falhas estará à frente de seus concorrentes,
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ela tirará proveito frente a situações que poderiam ser

embaraçosas à organização, tornando essas situações em

positivas e proveitosas. Identificando a forma de como a

empresa se recupera de falhas, trará benefícios para a gestão

de serviços, permitirá assim minimizar o efeito sobre os

clientes ou transformar essa experiência em algo positivo,

como citado anteriormente. A Figura 3 mostra um modelo de

etapas que compõem o planejamento de recuperação de

falhas de acordo com Slack (1999), descobrir, atuar, aprender

e planejar.

A primeira etapa a se fazer quando constatada a falha é

descobrir a sua natureza. O que aconteceu? Quem ou O quê

será afetado pela falha? Por que a falha ocorreu? Outros

mecanismos para detectar a falha, de uma maneira pró-ativa

podem ser citados como: Constatar se o serviço está sendo

executado conforme o esperado (funcionários consultando os

clientes a respeito); Efetuar diagnósticos em máquinas (de

maneira para simular as atividades); Efetuar algum método de

fichas/questionários de reclamação para fazer com que os

clientes expressem o seu ponto de vista sobre o produto ou

serviço da empresa.

A próxima etapa (atuar), tem seu inicio com a notificação

quanto às pessoas importantes envolvidas sobre o acontecimento

da falha em si. No caso dos serviços, é de estrema importância já

que os clientes precisam ficar informados sobre o problema que

foi descoberto, assim como o que será feito.Após essa

informação, tomar medidas para limitar os efeitos da falha, com

intuito de parar/corrigir as falhas do produto em gerações

posteriores. Em seguida, certificar-se que a ação tomada

realmente finalizou a falha.

A etapa de atuação dependendo da seriedade da falha pode

levar somente algum tempo para ser sanada. Sendo que uma

falha severa com conseqüências importantes levará a uma ação

rápida, para que a imagem da empresa não fique abalada. Na

etapa apreender deve-se reexaminar a falha e descobrir sua

"causa primeira" e então elimina-la com um projeto de

engenharia, de forma que ela não aconteça novamente.

Finalizando, após todas as ações feitas acima, deve-se planejar as

ações futuras da empresa. Com objetivo de incorporar as lições

aprendidas com a falha - evitando assim "erros" que possam

acontecer futuramente.

Enfim, no ambiente competitivo e dinâmico das organizações

não há espaço para falhas. Os consumidores, cada vez mais

informados e críticos em relação à qualidade dos produtos e

serviços prestados, selecionam as empresas que se manterão no

mercado.

Prova disso são os investimentos que as empresas tem feito

em sistemas de detecção de falhas. Manter um canal com o

consumidor (através da Internet, ou via call center, pesquisas etc.)

e permitir que o consumidor tenha acesso para reclamar,

questionar, e principalmente "apontar as falhas detectadas no

produto". Estruturas como essa, que representam altos custos

para a empresa, agregam valor e viabilizam melhorias. Para o

mercado, este pode ser o diferencial competitivo para aqueles

que querem se manter.

Além disso, no que se refere à análise de falhas, as

ferramentas da qualidade atuam no sentido de detectar a

procedência da falha (projeto, processo ou produto), e atuar de

forma corretiva e preventiva. No entanto para obter resultados

eficazes na análise, é importante que toda a visão da qualidade

esteja incorporada na cultura da organização. Em empresas que

implementam um programa de qualidade, os funcionários atuam

de forma crítica para atender os padrões mínimos de

confiabilidade.

Portanto, a empresa deve estar atenta às probabilidades de

falhas, e ao nível confiabilidade do produto de acordo com cada

estágio da vida do útil; agindo de forma realista, e estabelecendo

um plano de ação que funcione efetivamente para prevenir e

recuperar as falhas. O consumidor que contata a organização para

reclamar, ou sugerir uma melhoria, pode se fidelizar a marca,

desde que perceba o esforço da empresa na resolução do

problema. Conclui-se que o tratamento que a empresa dá as

falhas de seus produtos e serviços, é um valor percebido pelo

cliente. É a vantagem competitiva que o diferencia da

concorrência.
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