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Considerar e seguir estas seis idéias ajudará sua organização a obter a
liderança competitiva necessária a tantas organizações prestadoras de serviços
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O
competitivo mercado de prestação de serviços

possui poucas áreas nas quais é possível conseguir

vantagem real. O processamento das reclamações

dos clientes é uma área em que uma organização

de serviços pode causar impacto. Estas seis idéias práticas podem

ajudar uma organização a melhorar os componentes críticos do

desempenho do negócio por meio do processamento eficiente

das reclamações do cliente.

l .Trate as reclamações como
oportunidades

Uma reclamação pode ser vista como problema ou

oportunidade. Os problemas não são bem aceitos. Olhar uma

reclamação como problema gera medo e desconforto. Um

ambiente amedrontador e defensivo, que procura um culpado e

transfere a culpa não dá suporte às ações criativas e à melhoria

do desempenho.

As oportunidades, entretanto, são apreciadas. Uma

organização que enxerga oportunidades nas reclamações está

tentando obter o benefício máximo do feedback do cliente.Tais

companhias estão abertas a reclamações e as utilizam ativamente

para melhorar sua reputação, credibilidade e a confiança e

satisfação do cliente.

A Tabela l o ajudará a identificar se a sua organização enxerga

as reclamações como problemas ou oportunidades. Complete

cada sentença da tabela com uma frase da coluna A ou coluna B.

Se nenhuma de suas afirmações terminar com uma frase da

coluna A, você pode seguir para a idéia seguinte. Se uma ou mais



afirmações terminar com uma frase da coluna A, então sua

organização provavelmente trata as reclamações como problemas.

Isto significa que seu processo de manipulação de reclamações

engloba oportunidades significativas de melhoria. Sua meta é

desenvolver uma atitude positiva entre todos os funcionários com

relação às reclamações.Todos os integrantes da organização

devem acreditar que as reclamações são úteis. As seguintes

regras o ajudarão a conseguir isso:

• Conduza treinamentos sobre melhores práticas mundiais de

processamento de reclamações para todos os gerentes e para o

pessoal que lida diretamente com o cliente (consulte as idéias

cinco e seis para maiores detalhes).

• Obtenha a aprovação da alta administração para enxergar as

reclamações como positivas, e certifique-se de que todos os

funcionários estejam conscientes disso.

• Separe procedimentos disciplinares do processamento de

reclamações.

Seguindo estas regras, você contribuirá para uma cultura que não

culpa os outros em sua organização, eliminará o medo e o

desconforto entre o pessoal envolvido na manipulação das

reclamações e melhorará o ambiente de trabalho. De acordo com os

autores de Primai Leadership, as "emoções e a atitude dos

funcionários afetam os resultados tais como produtividade, qualidade,

serviço, receita e lucro. Entender o poderoso papel das emoções no

local de trabalho separa os melhores líderes do resto"1.

2. Estimule os clientes a expressarem a
insatisfação

Estimulando os clientes a expressarem sua insatisfação, sua

organização aumenta suas chances de reter os clientes

insatisfeitos.Você sabia que:

• Apenas 4% dos clientes insatisfeitos reclamam, enquanto

96% recorrem aos concorrentes2.

• 90% dos clientes desistentes nunca retornam3.

• 90% dos clientes cujas reclamações são resolvidas nunca

compram no concorrente4.

• Um cliente insatisfeito geralmente conta para até dez

pessoas sobre sua experiência negativa5.

• Uma organização gastará de cinco a seis vezes mais para

atrair novos clientes do que para manter os antigos6.

• A habilidade de sua organização para descobrir e resolver a

insatisfação contribui fortemente com sua imagem, reputação e

lucratividade.

A adoção das seguintes práticas o ajudará a estimular os

clientes a expressar sua insatisfação:

• Declare publicamente que as reclamações são bem-vindas.

• Publique informações sobre como e onde reclamar.

•Torne o envio de reclamações o mais simples possível.

Fazendo estas três coisas você estimulará mais clientes a falar

sobre sua insatisfação em vez de comprar no concorrente, além

de trazer mais vendas pelos mesmos custos de mercado. Quando

for prático, você também deve comparar o número de clientes

desistentes que não reclamou antes de abandonar sua

organização com o número de clientes que reclamou. Entre os

que reclamaram, compare o número de clientes que abandonou

sua organização com aqueles que continuaram trabalhando com

sua organização. Use estes números para monitorar seu

progresso ao estimular os clientes a reclamarem.

3. Considere a perspectiva do cliente
Uma organização deve apreciar um cliente que tem o

trabalho de reclamar, fornecendo a ele um processo rápido e

conveniente de manipulação das reclamações. Ao projetar um

processo para processamento de reclamações, pense primeiro em

como são os seus clientes:

•Você fornece serviços em duas ou mais línguas? Forneça,

então, informações e assistência em todas as línguas em que são

fornecidos os serviços.

•Você possui clientes com necessidades especiais? Então

forneça informações e assistência sobre reclamações em formatos

alternativos, tais como impressões grandes, Braille ou áudio.

•Você possui clientes com dificuldades de aprendizado ou

leitura? Considere, então, a publicação de um livreto ilustrado

sobre como fazer as reclamações.

As recomendações seguintes o ajudarão a focar seu

processamento de reclamações nas necessidades de seus clientes:



• Reconheça as reclamações.

• Estabeleça às reclamações um tempo para resposta e

mantenha os clientes informados sobre o progresso.

• Mantenha em sigilo as informações relacionadas ao cliente

que fez a reclamação.

• Não cobre pela reclamação de forma alguma.

• Comunique-se com o reclamante e escreva a documentação

de manipulação de reclamações em uma linguagem simples. O uso

de uma linguagem simples aumenta em 2,37 vezes a taxa de

conformidade com o cliente, reduz em 5,8 vezes os inquéritos do

clientes e poupa 1,62 vezes o tempo do cliente para resolver um

problema7,8.

Se você tomar estas ações, mais clientes ficarão satisfeitos com

a maneira como suas reclamações são tratadas e não abandonarão

sua organização quando suas reclamações forem resolvidas.

4. Estabeleça documentação, mantenha
registros

Políticas informais e processos inconsistentes de

processamento das reclamações causam mais reclamações

em vez de ajudar a resolvê-las. Nossos dados de pesquisa

mostram que políticas e processos documentados

reduzem erros e falhas em, pelo menos, 48% e melhoram a

eficiência e o desempenho em pelo menos 37%9.

Primeiramente, você precisa criar uma política e objetivos

de processamento das reclamações que enfoquem e direcionem

o processo para processamento de reclamações10. Em seguida,

você precisa dar suporte ao processo com uma série de

procedimentos que definem:

• Métodos para planejamento, projeto, operação, manutenção,

análise e melhoria do processamento das reclamações.

• Requisitos de recebimento, rastreamento, investigação,

resposta, resolução e fechamento das reclamações.

• Métodos de coleta, codificação, classificação,

armazenamento, uso e descarte de registros relacionados

ao processamento de reclamações.

• Papéis e responsabilidades de toda a equipe com

relação ao gerenciamento das reclamações.

Fazendo isto, você reduzirá erros e falhas, reduzirá o tempo

gasto pelo reclamante e pela organização no processamento de

reclamação e fornecerá serviços e operações com dados

abrangentes para melhoria. Em 2000, o British Standards Institution -

(BSI) lançou um esquema de gerenciamento de reclamações formais

(Complaints Management Scfieme - CMS) - uma abordagem

sistemática que diz às organizações como reagir quando os clientes

não estão satisfeitos. A primeira organização a obter uma

certificação CMS pelo BSI foi o Camden Council, uma autoridade

local que processava mais de 2.000 reclamações por ano. A

certificação foi baseada em conclusões da auditoria relacionadas à

implementação da política e dos procedimentos de processamento

de reclamações.

5.Treine os funcionários
Os funcionários que lidam com os clientes representam a

organização prestadora de serviços aos olhos do cliente e, portanto,

os melhores processos para processamento de reclamações operam



com uma equipe capacitada e treinada. É essencial fornecer

treinamento relevante e de alta qualidade à equipe de gerenciamento

de reclamações e a seus supervisores e gerentes.

O treinamento deve capacitar os gerentes sênior e

intermediários a estabelecer política e objetivos eficazes de

processamento de reclamações, projetar um processo eficaz de

processamento de reclamações, integrá-lo ao sistema de gestão e

fornecer o controle necessário sobre o mesmo. O treinamento

também deve capacitar a equipe que faz interface com os clientes

para o uso de princípios de processamento de reclamações e

reconhecer e atender às necessidades dos reclamantes, ao mesmo

tempo em que fornece os padrões de cortesia, reconhecimento e

resposta, conforme estabelecido pelos procedimentos de

processamento de reclamações da organização.

Uma organização que escolhe terceirizar o processamento de

reclamações com um call center não perderá a autoridade ou

responsabilidade sobre o mesmo. Nesta situação, a organização

simplesmente precisa definir os requisitos e assegurar controle

adequado sobre o treinamento e motivação da equipe de

gerenciamento de reclamações terceirizada. Uma organização

com uma equipe treinada adequadamente terá mais

oportunidades para resolver uma reclamação e satisfazer o

reclamante e terá mais clientes mencionando-a de forma positiva.

6. Adote as melhores práticas mundiais
Não há melhor conselho na área de reclamações do que o

encontrado nas melhores práticas mundiais. Comprometer-se

com os princípios de gestão da qualidade da ISO 9004" pode

formar a base para um processo eficaz de processamento de

reclamações (ver Tabela 2).

Uma das melhores maneiras de obter benefícios no negócio a

partir das reclamações é aderir à ISO 10002:2004 Quality

Management - Customer Satisfaction - Guidelines for Complaints

Handling in Organizations. A ISO 10002:2004 fornece diretrizes

extensivas de planejamento, projeto, operação, manutenção, análise

e melhoria do processo de reclamações do cliente12.

Estando em conformidade com esta norma, o processamento

de reclamações de sua organização será o best-in-class. A

companhia também reduzirá os custos de processamento das

reclamações e melhorará sua reputação, imagem, seus serviços e

operações. Considerar e seguir estas seis idéias ajudarão a sua

organização a obter a liderança competitiva necessária a tantas

organizações prestadoras de serviços. Lembre-se:

• Se os membros de sua equipe estiverem treinados e

motivados a enxergar as reclamações como oportunidades, sem

medo de que elas reflitam mal em sua imagem, seu ambiente de

trabalho e desempenho individual irão melhorar.

• Se sua organização estimular os clientes a expressar sua

insatisfação, aumentará as chances de reter clientes insatisfeitos.

• Se a sua organização foca seu processamento de

reclamações nas necessidades e nos interesses do cliente, ela irá

aprimorar a satisfação e lealdade do cliente.

• Se a sua organização estabelece uma política e

procedimentos claros de processamento de reclamações e

fornece controle adequado sobre os registros de processamento

de reclamações, ela reduzirá erros, poupará tempo e fornecerá

dados para melhorias.

• Se a equipe de gerenciamento das reclamações, os

supervisores e gerentes forem bem treinados no processamento

de reclamações, o processo irá operar consistentemente em

conformidade com os procedimentos e políticas estabelecidos.

• Se a sua organização adere a uma norma internacional de

gerenciamento de reclamações, ela irá operar no mesmo nível

que as outras organizações mundiais.
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