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Apesar da excelência tecnológica e inquestionável funcionalidade dos sistemas de atendimento 
a clientes, boa parte deles não funciona 
  
   
Sem tempo para ir à loja, o executivo entra no site de uma revenda de informática, a fim de 
encomendar um computador para dar de presente ao filho que aniversaria dali uma semana. 
Depois de escolher o modelo, em dificuldade para preencher a ficha e realizar o pagamento 
com cartão de crédito, solicita o apoio da empresa via chat e, finalmente, orientado pelo 
operador, consegue finalizar a compra.  
 
Dez dias antes da data em que a loja prometeu entregar o equipamento, ele manda um e-
mail, pedindo confirmação. Uma semana depois, sem qualquer resposta, decide telefonar para 
o serviço de atendimento ao cliente (SAC), para reclamar da falta de retorno e assegurar-se de 
que a mercadoria será entregue. A operadora informa, porém, que, tanto ali quanto na divisão 
encarregada de atender aos clientes por e-mail, não existe qualquer registro de compra. E 
solicita alguns minutos para consultar a divisão de vendas online.  
 
Após quinze minutos de espera, ela volta e avisa ao empresário que o modelo por ele 
escolhido, em promoção, está esgotado e que, portanto, será impossível fazer a entrega. Com 
um pedido de desculpas, diz a operadora, a loja promete anular o pagamento ou, caso o 
débito já tenha sido processado pelo cartão de crédito, devolver a quantia paga. Nenhuma 
palavra sobre a frustração do cliente...  
 
A história, verdadeira, se repete todos os dias. Apesar da excelência tecnológica e 
inquestionável funcionalidade dos sistemas de atendimento a clientes, boa parte deles não 
funciona – ou funciona mal, o que dá no mesmo –, simplesmente porque as empresas não 
fizeram a lição de casa inteira. Não basta manter abertos os diferentes canais de comunicação 
– fax, telefone e Internet (e-mail e chat). Há que integrá-los, para que todos os operadores, 
independente do canal manuseado, possam visualizar, na tela da estação de trabalho, 
qualquer informação acerca de cada um dos clientes, entre ela por onde entrar. Tão 
fundamental quanto interligar os canais é conectar cada um deles com os vários 
departamentos envolvidos no processo de venda: linha de produção, controle de estoque, 
registro de pedidos (via fax, telefone, e-mail e chat), emissão de notas, expedição e 
transporte.  
 
A integração dos vários ambientes de atendimento, entre si e com os sistemas de retaguarda, 
na medida em que favorece a organização centralizada das informações sobre os clientes, 
desvenda hábitos e aponta tendências de consumo – informações estratégicas, capazes de 
ajudar a apurar a pontaria das campanhas promocionais de produtos, desde a concepção do 
design. Em última análise, cria um ambiente de atendimento eficiente o bastante não apenas 
para ajudar a aumentar o volume de vendas, mas, acima de tudo, captar, agradar, reter e 
fidelizar clientes.  
 
Nestes tempos bicudos, quando se trata de integração total, no nível que aqui propomos, o 
argumento financeiro é fulminante: o investimento, tem retorno líquido e certo, em curto 
espaço de tempo. Mais do que isso, a experiência mostra que o ganho de produtividade na 
relação com os clientes supera os 50%, logo no primeiro mês após a conclusão do projeto.  
 
Mas se nada disso o convencer, lembre-se: a empresa que não se atualiza tecnologicamente 
se expõe ao risco de perder a corrida para a concorrência. Mas, também, é líquido e certo que 
a tecnologia, quando mal utilizada, além de ser um investimento perdido, pode representar um 
verdadeiro tiro no pé, porque cria no cliente uma expectativa de qualidade que, no final das 
contas, acaba frustrada. 
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