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As empresas mais eficientes e modernas vão muito além da boa lábia quando oferecem 
serviços aos clientes.Elas descobriram que a excelência na oferta de serviços proporciona 
tantos benefícios colaterais que vale a pena investir. Mas a TI precisa também estar alinhada 
com a estratégia traçada para fidelizar clientes ou as empresas terão cada vez maiores 
despesas com menos sucesso corporativo.  
 
Embora os preceitos básicos de gestão de pedidos e controle financeiro devam ser enfrentados 
primeiro, uma ênfase muito estrita do setor de TI na cadeia de fornecedores no lugar de focar 
no cliente pode afetar a lucratividade, mesmo que gere economia de custos. Durante os 
próximos cinco anos, os níveis de satisfação do cliente se tornarão uma medida fundamental 
para a viabilidade corporativa. A base de investimentos na prestação de serviços a clientes 
deve ser associada às métricas corporativas específicas que a empresa espera alcançar e que 
as despesas com marketing por si só não são capazes de solucionar. O perigo de enfatizar os 
serviços prestados a clientes comouma questão do centro de custos é que a terceirização pode 
muitas vezes reduzir as grandes iniciativas de vendas e marketing da empresa. Um 
investimento em melhores tecnologias, processos e agentes pode gerar muitas vezes ganhos 
maiores de longo prazo do que uma economia de curto prazo com terceirização, que requer 
disciplina para mensurar, e o apoio dedicado de um alto executivo que patrocine essas ações.  
 
Pressupostos de planejamento estratégico  
Até 2012, o alinhamento efetivo do setor de TI com a satisfação do cliente incrementará os 
orçamentos corporativos em 2% (probabilidade de 0.7).  
 
Análise  
Diretores executivos continuam a listar o apoio a iniciativas de CRM como de alta prioridade. 
Empresas líderes com bom desempenho em iniciativas de CRM estão sendo recompensadas 
com maiores taxas de retenção e menores despesas com marketing. Para outras empresas, os 
clientes são apenas o último fator presente nas mentes dos executivos e acionistas. As 
intenções dos principais executivos são melhor compreendidas por meio das despesas, não de 
declarações de missão ou campanhas publicitárias. É nos orçamentos de TI e nos 
investimentos em melhoria de processos que as ações fundamentais para satisfação de 
clientes terão maior impacto,e é aqui que costumamos enxergar as maiores (ou menores, para 
as melhores empresas) diferenças entre a boa lábia e a oferta eficiente de bons serviços a 
clientes.  
 
Muitos clientes não se interessam por serviços de qualidade, mas por fatores mais 
importantes, como qualidade do produto, apelo, preço e conveniência. Em último caso, é pela 
experiência que eles estão nos avaliando, mas são as vendas de produtos e lucros no curto 
prazo que procuramos obter e mensurar. Para os clientes, o foco da empresa parece ser 
produtos elucros ao invés deles próprios. Não obstante, os clientes são a única fonte de vendas 
e lucros e, por causa disso, os clientes vêem o foco da empresa nos produtos com desdém. Por 
que, então, tantas empresas inconscientemente divulgam a mensagem "Nós detestamos 
nossos clientes?"  
 
Observe os fatores brandos  
Empresas líderes descobriram que a excelência na provisão de serviços aos clientes 
proporciona tantos benefícios colaterais que vale a pena rastrear e publicá-los interna e 
externamente. Em todo o mundo, empresas (como EMC, Talbots, T-Mobile, ING Australia, 
Unilever, Nordstrom's, Ben e Jerry's,Wachovia, Starwood Hotels, Sprint eBank Leumi) usam a 
satisfação dos clientes como uma ferramenta de vendas. A maioria descobriu que uma maior 
satisfação dos clientes gera um grande número de benefícios:  
 

• Torna-se mais fácil aumentar as vendas  
• Menores taxas de insatisfação e perda de clientes  
• Melhor moral dos agentes e maiores taxas de retenção  
• Maior apoio e divulgação boca-a-boca  



Despesas de marketing mais dirigidas  
Essas empresas alinham as despesas de TI com apoio à estratégia dos clientes. Elas não 
somente obtêm melhor fluxo de despesas de TI, mas também reduzem os custos com 
marketing, recrutamento, treinamentoe desenvolvimento de produtos.  
 
Investimentos mais inteligentes em serviços a clientes  
O pragmatismo corporativo é a única ferramenta para mensurar o nível correto de 
investimentos na melhoria de processos e tecnologias, mas muitas vezes não está disponível 
para processos de CRM. Embora os departamentos de marketing possuam acesso quase 
ilimitado a fundos (por exemplo, o orçamento de marketing da maior empresa produtora de 
bens de consumo do mundo excede as despesas globais de todas as empresas com pacotes de 
softwar para CRM), os departamentos que lidam diretamente com cliente deveriam lutar para 
obter mais financiamento.  
 
Com as despesas corporativas se tornando cada vez mais transparentes para clientes e 
investidores, as principais medidas para garantir fidelidade de clientes em algumas indústrias, 
como telecomunicações, já são agora bem documentadas, assim como o desempenho de uma 
dada empresa em relação a esses alvos. No mercado de consumo de serviços de telefonia, por 
exemplo, a velocidade e a precisão com as quais um problema pode ser solucionado, e a 
consistência daquela resposta ao longo dos canais, são o motivo mais recorrente e mais 
utilizado para a escolha de produtos.  
 
Ao longo do tempo, os mesmos níveis de satisfação de clientes serão uma medida fundamental 
para avaliar a viabilidade corporativa e seu mérito como investimento. As despesas de TI 
somam em média entre 1,5% e 3% do orçamento corporativo geral. O devido alinhamento do 
setor de TI com os setores de vendas, marketing, serviços e suporte a clientes gera melhoras 
nos custos em cada uma dessas áreas funcionais, já que as despesas são melhor alinhadas 
com os processos específicos de cada cliente. Juntos, esses departamentos poderão consumir 
muito acima de 30% do orçamento geral, fazendo com que o melhor uso de recursos escassos 
seja alta prioridade. Até 2012, o alinhamento efetivo do setor de TI em apoio à experiência do 
cliente incrementará os orçamentos corporativos em 2% (probabilidade de 0.7).  
 
Item de Ação  
Procure almejar as principais variáveis de desempenho de retenção e lucratividade do cliente e 
indicar um alto executivo que patrocine seus êxitos. Avalie a si mesmo em relação a essas 
métricas específicas e em relação a seus concorrentes, e use essas métricas como uma arma 
de marketing. As métricas devem alinhar-se com variáveis específicas de desempenho 
corporativo. Os planos de desempenho precisam ser mensurados em relação a essas métricas, 
mantendo-as responsáveis pelo bom êxito.  
 
Bons serviços aos clientes é a coisa certa a fazer?  
Há muitos setores corporativos nos quais a oferta de bons serviços deve ter menos prioridade 
e os clientes estarão satisfeitos. Esses setores corporativos são aqueles para os quais 
dificilmente ocorre uma convocação para prestar serviços a clientes. Empresas produtoras de 
bens de consumo, serviços de atendimento a clientes do setor automotivo e sites na internet 
para e-commerce são examplos nos quais o centro de atendimento pode se tornar um lugar 
solitário, porque o produto ou o serviço é facilmente compreendido e fácil de adquirir e 
manter,e o processo de oferta de serviços éfácil de prever e de controlar(veja a nota 1). O 
principal requisito nessas indústrias é determinar corretamente as expectativas do cliente e 
corresponder às expectativas que foram estabelecidas.  
 
Em mercados novos, em crescimento, a prestação de serviços a clientes fica em segundo plano 
em relação a marketing e vendas. O mercado de serviços de telefonia móvel na Índia e na 
China é um exemplo. No mercado para dispositivos de alta tecnologia (mercados como os do 
iPod, BlackBerry ou Xbox), os setores de marketing e engenharia são os departamentos a 
serem financiados. Os produtos dessas categorias são consumidos tanto pelo que representam 
como moda e estilo de vida quanto pelo que representam em termos de custo e conveniência. 
Para bens de consumo de vendas a varejo (como Carrefour, Metro, Wal-Mart e Costco), as 
lojas varejistas enão o centro de atendimento são as áreas a serem financiadas.  



Em outras áreas, como mercados de telecomunicações em maturação, agências 
governamentais, empresas aéreas, serviços de consultoria financeira e serviços bancários, o 
centro de atendimento pode se situar onde o "momento da verdade" estiver ocorrendo. Um 
momento da verdade ocorre quando a sensação de bem estar de um cliente depende da 
velocidade e precisão da resposta de um agente presente no local. Nesses casos, a excelência 
dos serviços prestados a clientes será a diferença entre manter um cliente e perder um cliente. 
Os serviços prestados a clientes são uma extensão do produto  
 
Item de Ação  
Se a concorrência pelo seu produto e a necessidade de prestação de serviços a clientes forem 
altas, enquanto os custos da mudança são baixos, você precisará trazer a prestação de 
serviços a clientes passar de uma função departamental para uma discussão na sala de 
reuniões da direção da empresa.  
 
Ênfase no cliente, não apenas na cadeia de fornecedores  
O preço e a qualidade do produto podem se tornar o tudo ou nada para os clientes. Para 
manter os preços baixos e a qualidade em alta, a empresa investe em sistemas de ERP para 
monitorar e optimizar todos os componentes de custo que são agregados a um produto. Nos 
setores de produtos duráveis, farmacêuticos, e nas indústrias de bens de consumo, é raro 
encontrar uma empresa sem um sistema de ERP que possa mensurar com precisão o custo 
final de um produto, independentemente da sua complexidade. Essas mesmas empresas 
podem não dizer a você o custo de manutenção de um cliente, a eficácia dos gastos gerais 
com suporte a clientes, ou a taxa de abandono de clientes em determinados segmentos. Essa 
imprecisão poderia levar à remoção do executivo responsável em outros departamentos, mas 
raramente é vista como uma expectativa da áea de prestação de serviços a clientes. A maioria 
dos executivos conhece o que eles sabem há tempos: dados financeiros e como consolidar e 
analisá-los. Mas uma única vistoria dos processos realizados na sala de operações, incluindo 
dados sobre vendas, é apenas a Fase 1de um processo mais longo que envolve a compreensão 
das alavancas que fazem com que nossos clientes continuem a ser nosso clientes. Os melhores 
executivos sabem o custo da prestar serviços, e de ouvir os clientes.  
 
Item de Ação  
Selecionar um companheiro com omesmo nível de responsabilidade que um CFO para gerir 
processos que lidam diretamente com clientes éo único modo efetivo de obter sucesso 
comCRM.  
 
Convide os clientes a participar de reuniões corporativas  
A divulgação boca-a-boca de um cliente é um dos fatores determinantes da escolha de 
produtos e crescimento corporativo (veja a Nota 2). Embora certas empresas tenham adotado 
essa tendência, como as de moda, bebidas e entretenimento, a maioria ainda não a adotou e 
nessa categoria estão incluídas as indústrias farmacêuticas, hotelaria, empresas aéreas, 
produtos para construção e indústria automotiva. A maior desconexão entre negócios hoje em 
dia está nas compensações oferecidas a executivos. O foco no crescimento, nos dividendos e 
no preço das ações força os executivos de nível C (diretores executivo, financeiro, e de 
operações) a fornecer resultados positivos trimestre após trimestre. O conselho diretivo e os 
acionistas costumam ser os únicos clientes reais que os executives enfatizam em suas açõs. 
Compensações e manutenção do emprego são determinados por fatores diretamente 
mensuráveis, e a satisfação dos clientes raramente costuma ser um deles.  
 
Em pesquisas informais realizadas nos últimos dois anos, menos de 10% das empresas 
disseram que a obtenção de um nível específico de satisfação de clientes era um fator para 
compensações de altos executivos. Isso gera pouco incentivo para melhorar os serviços 
prestados a clientes. As melhores empresas analisam as taxas de insatisfação, a 
lucratividadede clientes nos diferentes estágios de sua maturação, e o custo de marketing vs. 
a eficácia do marketing, no contexto da interação com os clientes.  
 
Item de Ação  
Para serem eficazes, as empresas devem associar uma porção das compensações oferecidas a 
altos executivos aos níveis dos serviços prestados a clientes.  



De outro modo, as empresas gastarão menos com serviços, gastarão muito mais com 
marketing e não entenderão o impacto de nenhum dos dois.  
 
Terceirizar serviços prestados a clientes não é um "no brainer"  
Durante os últimos oito anos, produtos e services se tornaram mais complicados. Tudo, de 
hipotecas a seguro saúde, cartões de crédito, produtos eletrônicos, tecnologias sem fio e 
telefones celulares, passaram por inúmeras transformações. Ao mesmo tempo que esses 
produtos foram introduzidos, temos dirigido simultaneamente as interações com clientes para 
o auto-atendimento e para centros de atendimento terceirizados e de menor custo. Uma vez 
que tantas empresas não consideram os serviços prestados a clientes como uma de suas 
competências chave, a terceirização parece ser uma boa escolha. A realidade para muitas 
empresas é que a prestação de serviços a clientes está surgindo como o único e verdadeiro 
diferenciador.  
 
Os agentes de prestação de serviços a clientes são um centro de custos, do mesmo modo que 
o departamento de marketing éum centro de custos. Os clientes esperam que os 
agentestenham dois conjuntos de informações à mão no início deuma chamada: 1) tudo sobre 
o produtoe os serviços com os quais experimentam dificuldades e 2) dados específicos de sua 
conta, como faturamento, lucratividade, freqüência de compra, últimas transações e nível de 
satisfação com os produtos e serviços existentes. Os clientes também esperam que a pessoa 
com quem conversam tenha poderes para solucionar a questão na primeira chamada. 
Transferências de chamadas, retornos de chamadas, indecisões e ignorância são todos 
destrutivos para a experiência do cliente, e ainda assim são comuns nos modernos centros de 
atendimento.  
 
O recrutamento e o treinamento de agentes são caros, e as taxas de substituição de agentes 
em muitos centros de atendimento pode chegar a 100% ao ano. A tendência a transferir para 
centros de atendimento na Índia, por exemplo, não considera o fato de que eles costumam ter 
taxa de conflito que chegam a ser de 25% a 40% maiores do que os centros estabelecidos na 
América do Norte ou na Europa, com taxas salariais que estão crescendo mais rapidamente do 
que em qualquer uma das outras duas geografias. As empresas costumam em geral falhar ao 
analisar a situação para além das economias de custos de curto prazo nos centros de 
atendimento.  
 
Item de Ação  
A chave para reverter a situação apresenta três elementos: qualificar os verdadeiros benefícios 
e ameaças da terceirização; mudar o perfil de recrutamento para agentes de centros de 
atendimento; e treiná-los e avaliá-los nos processos dependentes de tecnologia corretas.  
 
Nota 1  
Necessidade de maiores investimentos em serviços prestados a clientes  
 
Dependendo do peso relativo das cinco características abaixo, uma empresa investirá mais ou 
menos pesadamente na prestação de serviços a clientes:  
 

• A extensão com que um produto/serviço é um apelo ao desejo de um consumidor por 
um produto que case com seu estilo de vida  

• Níveis relativamente altos de interações por telefone devido a produtos complexos que 
requerem essa interação direta  

• Necessidade de interações consistentes e de múltiplos canais com o cliente  
• Forte concorrência de produtos alternativos  
• Facilidade de mudar de fornecedor do produto, ou capacidade de desistir ou abandonar 

o produto 
 
Quanto mais uma empresa lutar com essas questões, maior será a necessidade de se 
diferenciar, e mais elevados serão os investimentos em tecnologias de serviços prestados a 
clientes e em um processo melhorado de oferta de serviços que estimulem confiança, 
conveniência e consistência.  
 



Nota 2 Entendendo o Cliente Jovens e surpreendentes empresas, como a Umbria 
Communications (www.umbriacommunications.com) e a Communispace 
(www.communispace.com) ajudam seus setores corporativos a saber o que os clientes dos 
vários segmentos de marketing estão falando de todos ao aspectos de seus negócios. Elas vão 
além disso para estimular acomunicação e a interação entre importantes segmentos e entre os 
segmentos do cliente e a empresa. Em alguns casos, estimular um melhor diálogo entre os 
clientes acaba gerando novos produtos e serviços que atendem aos desejos e às necessidades 
latentes dos clientes.  
 
Disponível em: <http://www.companyweb.com>. Acesso em 7 abr. 2006. 


