
ESPECIAL

GERAR VANTAGEM COMPETITIVA:
ESTA É A NOVA FUNÇÃO DO SAC
GRADATIVAMENTE, mudanças importantes TÊM ACONTECIDO NA ÁREA DE atendimento ao consumidor. ENTREVISTAMOS

PARA ESTA REPORTAGEM 35 EXECUTIVOS DE EMPRESAS ASSOCIADAS À ABA, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NESSE CAMPO. EM MUITOS ASPECTOS AS OPINIÕES SÃO díspareS,MAS HÁ CONSENSO SOBRE A U r g ê n c i a DE SE CONSE-

GUIR, a q u a l q u e r c u s t o , o c o m p r o m e t i m e n t o DA ALTA DIREÇÃO DAS EMPRESAS C O M AS OPERAÇÕES DE ATENDI-

MENTO, E DE PASSAR A ADOTAR,AO LADO DAS MÉTRICAS QUANTITATIVAS,INSTRUMENTOS QUE MENSUREM,EFETIVAMENTE,

o nível de satisfação DO CLIENTE. QUEM ACOMPANHA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE sabe QUE ESTAMOS FA-

LANDO DE grandes avanços.

by TÂNIA TRAJANO

Escrever sobre serviços de atendimento ao cliente sempre

nos coloca diante de um dilema. Geralmente, como consu-

midores, encontramos situações bem diferentes das defen-

didas nas entrevistas com os profissionais que militam na

área, sejam em empresas usuárias ou em prestadoras de

serviço. No caso da Revista do Anunciante, é fácil entender por

que os discursos são tão díspares: o foco da nossa reporta-

gem são as associadas da ABA, que reúne em seus quadros

operações que se encontram em um estágio mais profissio-

nal em diversas disciplinas. Não é diferente com o SAC.Tan-

to é verdade que o Comitê Técnico da entidade dedica-

do ao assunto tem mais de dez anos de existência. Ou seja,

quando poucas operações contavam com esse tipo de es-

trutura, na ABA já havia um grupo de profissionais debaten-

do as melhores práticas para a área.

É por isso que nessa edição especial da Revista do Anunciante

e nesta matéria em particular nos deparamos com um ce-

nário muito diferente daquele encontrado no nosso dia-a-

dia. Neste ambiente mais profissional, por exemplo, ninguém

mais coloca em xeque a importância estratégica da área de

atendimento. Na prática, isto significa aproveitar ao máximo

as informações, não apenas para atender melhor o cliente,

mas para ganhar vantagem competitiva.

Que fatores são determinantes para que o SAC atinja esse

patamar? Para as empresas que já entenderam a importân-

cia de ter um adequado aparato tecnológico (considerado

vital,principalmente nas operações de grande porte), o pró-

ximo passo é a valorização dos recursos humanos. É isso o

que defende Maria Lúcia Petinelli, gerente de relações com

o consumidor da Unilever e presidente do Comité de

SAC da ABA."Hoje não existem mais limitações tecnoló-

gicas, porém é premente a humanização do serviço de aten-

dimento. No meio do processo de evolução do SAC muitas

empresas esquecem que pessoas querem lidar com pessoas.

Esta é a base de qualquer relacionamento" argumenta.

No caso da Unilever, reconhecida como uma das expoen-

tes nessa área, esta é hoje a principal fonte de preocupa-

ção. Para tanto, vêm sendo valorizados os investimentos na

equipe. Não apenas para aperfeiçoar cada vez mais o servi-

ço de atendimento, e sim para ter profissionais mais capa-

citados no sentido de aproveitar melhor cada um dos con-

tatos, em busca de informações que façam a diferença nos

negócios da companhia.

Nessa linha, Monica Paes, consumer understanding da Kimber-

ly Clark, observa que a disseminação da cultura de montar

estratégias sob o foco do consumidor é fator determinante

para a efetiva utilização do serviço como ferramenta es-

tratégica.

Valendo-se de seus mais de quinze anos de experiência na

área,Amélia Malheiros,gerente de serviços de marketing da

Hering, afirma que a"luta"para tornar o SAC uma área es-

tratégica passa pela necessidade de vender constantemen-

te para os gestores a importância de estabelecer um canal

direto com o mercado. Nesse trabalho, observa a executiva,

nem sempre é fácil justificar o investimento, uma vez que

muitos dos elementos que precisam ser mensurados são in-

tangíveis, como fidelidade à marca, conquista de novos con-

sumidores, multiplicação de experiências com a marca etc.

Na busca do modelo ideal de atuação,as empresas têm se

desdobrado, procurado inovar. O Banco Itaú, por exemplo,

hoje conta com uma estrutura diferenciada, com diversas

unidades, cada uma delas especializada num tipo de aten-

dimento e que se integram para oferecer ao cliente um ser-

viço alinhado com a estratégia da instituição. Como defende
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Francisco Calazans, superintendente de Ouvidoria e Apoio

a Clientes, as mudanças fazem parte de um processo natu-

ral de evolução dos sistemas de atendimento ao consumi-

dor (para conhecer melhor a estrutura do Itaú,veja matéria na pá-

gina 25 desta edição).

Independente da área de atuação,são cada vez mais frequen-

tes os exemplos de manifestações que desencadeiam mu-

danças importantes nos produtos e serviços. Na Pfizer está

prevista para este ano a modificação de embalagens como

de Diabinese, que deixará de ser vendido em frascos de vidro

e será embalado em blisteres. Os rótulos de Listerine também

sofreram modificações — atualmente, os sabores vêm iden-

tificados em língua portuguesa, favorecendo a distinção e a

escolha por parte do consumidor.

TENDÊNCIAS MAIS RELEVANTES

Os caminhos da evolução do SAC não são muito fáceis, prin-

cipalmente para as empresas que já alcançaram um bom pa-

tamar de maturidade e agora precisam avançar em busca da

excelência do atendimento.

Nesse quesito, a evolução da tecnologia deve continuar ten-

do um papel preponderante. É o que acredita Michael Josef

Roubicek, diretor de CRM do UOL. Ele defende que o pró-

ximo passo é o aprimoramento do auto-serviço, importan-

te para"liberar"os gestores e os próprios operadores para

as funções nos quais são realmente imprescindiveis, como

a resolução de problemas ou o desenvolvimento de estra-

tégias de fidelização.

Esta filosofia de trabalho também tem feito parte do dia-a-

dia da Unibanco-AIG,que tem envidado esforços no sen-

tido de colocar o cliente realmente em primeiro lugar. Em

2006, por exemplo, o principal investimento da instituição

deve ser na aquisição de um sistema de gerenciamento das

informações e contatos efetuados pelos clientes em todos

os canais de atendimento disponíveis.

MariaTeresa Galvão, gerente de atendimento ao consumi -

dor da Sadia, também acredita que a tecnologia tem um

papel muito importante, na medida em que pode abrir no-

vos canais de relacionamento, além de contribuir para iden-

tificar perfis diferenciados de consumidores."Nesse senti-

do, o SAC se torna uma porta de entrada para a inovação"

avalia a profissional.

Comentando a situação no setor bancário, Neirim Goulart

Duarte, gerente executivo do SAC do Banco do Brasil,

observa que as centrais de atendimento devem tornar-se

verdadeiros canais de relacionamento com os clientes e

não-clientes, propulsores de negócios e resultados para as

empresas, além de viabilizadores de soluções.

Na busca deste ideal, a central de atendimento BB tem in-

vestido em tecnologias de reconhecimento de voz, software

para atendimento a pessoas portadoras de deficiência au-

ditiva, URAs que fazem a leitura de mensagens de texto, ins-

trumentos que administram a capacidade de atendimento

etc. Em 2005 a central do BB passou a dar mais enfoque ao

atendimento integral e especializado por segmento de clien-

tes, ofertas ativas de produtos e serviços,retenção prediti-

va de clientes e cobrança de reescalonamento de dívidas.

Isabel de Fátima Ferreira Gomes, ouvidora da Caixa Eco-

nómica Federal, é enfática ao afirmar que a instituição das

ouvidorias reflete a evolução da atívidade de SAC. Até por

isso o banco foi pioneiro na área financeira a investir em

estruturas dessa natureza.'Atrás de cada ação de atendimen-

to deve haver uma intenção de relacionamento" enfatiza a

executiva.

Uma das medidas essenciais nesse sentido é a incorpora-

ção do valor do atendimento pela alta direção, que deve fa-

zê-lo circular em todos os níveis hierárquicos."É o que tem

sido feito na Caixa: investimento na disseminação da cultu-

ra do bom atendimento" relata Isabel.

Analisando a situação no setor farmacêutico, Eloisa jubram,

gerente de relacionamento com o cliente da Organon,

destaca que nesse segmento a evolução está relacionada pa-

ra a transmissão de orientações técnicas aos consumidores.

No caso da empresa, o diferencial é a adoção de um modelo

que coloca a educação do cliente como prioridade, evitando

automedicação, contribuindo para a adesão do tratamen-

to e aconselhando o emprego da medicação com o devido

acompanhamento médico. Para isso, o maior investimento

está relacionado à gestão de pessoas.

De maneira precisa, Edson Kinhoshita, diretor de contact

center da SulAmérica, analisa que a grande evolução do SAC

estará, cada vez mais, na base de conhecimento, de que for-

ma ela está sendo criada e como será empregada para a me-

lhoria de processos, ações de relacionamento, retenção de

clientes, conquista de novos consumidores e encantamento

do público.

Andrea Nunes Locatelli, coordenadora de atendimento ao

consumidor da Medley, enxerga como tendência impor-

tante para a área a expansão dos horários de atendimento

e o aumento dos investimentos,pensando sempre na con-

veniência do público.

FATORES PREJUDICIAIS À BOA PER-
FORMANCE

Neste novo ambiente que marca o dia-a-dia da área de aten-

dimento, muitos fatores podem ser prejudiciais para o bom

andamento do serviço.

Maria Lúcia, da Unilever e ABA, é categórica ao comentar

o assunto, lembrando que nada pode ser pior do que um

atendimento que não é capaz de ouvir e entender a deman-

da apresentada pelo cliente.

Essa constatação, feita pela maioria dos entrevistados, pode

A'LUTA PARATORNAR O SAC UMA
ÁREA ESTRATÉGICA PASSA PELA NE-

CESSIDADE DE VENDER CONSTANTE-
MENTE PARA OS GESTORES A IMPOR-
TÂNCIA DE ESTABELECER UM CANAL

DIRETO COM O MERCADO.

AMÉLIA MALHEIROS
HERING

A GRANDE EVOLUÇÃO DO SAC
ESTARÁ, CADA VEZ MAIS, NA BASE DE
CONHECIMENTO, DE QUE FORMA ELA
ESTÁ SENDO CRIADA E COMO SERÁ
EMPREGADA PARA A MELHORIA DE
PROCESSOS, AÇÕES DE RELACIONA-

MENTO, RETENÇÃO DE CLIENTES,
CONQUISTA DE NOVOS CONSUMIDO-
RES E ENCANTAMENTO DO PÚBLICO.

EDSON KINHOSHITA
SULAMÉRICA

SÃO OS PREJUDICIAIS PARA O SAC
DESENCONTROS DE INFORMAÇÃO,
DIFICULDADES DE CONTATOS COM

GESTORES, FALTA DE CULTURA ORGA-
NIZACIONAL VOLTADA PARA A SATIS-
FAÇÃO DO CLIENTE, POUCO ENTEN-
DIMENTO DO PAPEL DA OUVIDORIA
E DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO E
FALTA DE PATROCÍNIO MAIS DECLA-
RADO E EXPLÍCITO DA DIRETORIA.

ISABEL DE FÁTIMA F. GOMES
CAIXA
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AS MÉTRICAS DEVEM SER
ORIENTATIVAS, MAS NÃO MANDA-
TÓRIAS. O MAIS IMPORTANTE É
MEDIR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO

DO CONSUMIDOR.

MARIA LÚCIA PETINELLI
UNILEVER / ABA

HOJE O FOCO DEVE ESTAR NA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, DE
PREFERÊNCIA NO PRIMEIRO CON-
TATO. ISTO QUER DIZER QUE A

MENSURAÇÃO AGORA PRIORIZA
AS FONTES EXTERNAS, £ NÃO AS

INTERNAS. É UMA MUDANÇA
RADICAL, POR ISSO MUITOS

AINDA ESTÃO SE ADAPTANDO.

MICHAEL JOSEF ROUBICEK
UOL

E NECESSÁRIO UM ATENDI-
MENTO MENOS 'ROBOTIZADO'

OU PURAMENTE TECNOLÓGICO,
SCRIPTS FLEXÍVEIS, QUE CONTEM-
PLEM OS CONSUMIDORES, PRI-
MANDO PELA QUALIDADE E

PELA EXCELÊNCIA.

JÚLIO LOPEZ
AVON

parecer óbvia num primeiro momento, entretanto, na prá-

tica, é muito comum as empresas incorrerem nesse erro.

Muitas acabam chegando nessa situação justamente pelo

receio de dar autonomia para quem está na linha de frente.

"Tecnologia mal empregada leva a essa situação. Os scripts,

os sofisticados sistemas de registro dos dados, não devem

engessar a operação. Um atendente que não interage com

o seu interlocutor pode comprometer a imagem da empre-

sa. Infelizmente, são atitudes como essas que acabam preju-

dicando todo o setor" analisa a executiva.

Roubicek,do UOL, observa que os problemas são mais co-

muns em empresas em que a alta direção não é comprome-

tida com a operação de SAC.As responsáveis pelo SAC da

Unibanco-AIG — Marcia Fernandes (superintendente de

serviços ao cliente),Vânia Filardi (coordenadora) e Fabiani

Dias (analista) — também indicam essa questão, ao lado de

outras ligadas ao operacional, como sistemas inadequados,

quadro insuficiente de pessoal ou sem capacitação e falta

de visão dos processos.

O não-comprometimento com o cliente é o fator apontado

por Daniela Rapeti, do marketing corporativo da Bosch e

responsável pelo SAC da empresa. Ela lembra que, no dia-a-

dia,isso acontece quando não se respeita os prazos acorda-

dos com o cliente, não existe compromisso em passar a in-

formação correia ou não se escuta o que o consumidor tem

a dizer.

Isabel, da Caixa, complementa essa listagem enfatizando

que não ajudam em nada os desencontros de informação,

as dificuldades de contatos com gestores,falta de cultura

organizacional voltada para a satisfação do cliente, pouco en-

tendimento do papel da ouvidoria e das centrais de aten-

dimento, falta de patrocínio mais declarado e explicito da

diretoria às atividades e níveis de autonomia e independên-

cia ainda não ideais.

Apesar das boas intenções, nem sempre é possível tornar

as práticas efetivas no cotidiano das operações. Por isso, co-

mo salienta José Roberto Lino Filho, diretor de operações

de atendimento do Fleury, o dia-a-dia é o maior desafio pa-

ra a área de atendimento, já que, apesar do volume de con-

tatos, as questões não podem ser tratadas como "linha de

produção'.'"Existe o risco de se cair na perigosa rotina. O se-

gredo é tornar o atendimento diferente e prazeroso" ensina.

Esta questão também é colocada por Amélia, da Hering,que

acredita que o desgaste natural,pela natureza do trabalho,

pode tornar a equipe apática, o que vai refletir em um aten-

dimento sem brilho para o consumidor.

Na área farmacêutica, Eloísa, da Organon, explica que a fal-

ta de informações e fluxo inadequado de trabalho gera in-

segurança nas tomadas de decisão, enfraquecendo, portanto,

a autonomia de quem está nojront office. Com pertinência,

Marcos Florencio, supervisor da Central de Satisfação do

Cliente daVoIkswagen,lembra que discurso diferente da

prática pode causar sérios prejuízos, justamente porque a

empresa precisa ser vista como respeitadora de seus con-

sumidores. NaVolks,os prémios têm mostrado que a mon-

tadora está no caminho certo. A empresa foi eleita pela Con-

sumidor Moderno, por dois anos consecutivos, como a que

tem mais respeito pelos clientes na indústria automobilís-

tica. Na lista divulgada em dezembro por O Globo, indican-

do as organizações que mais frustram seus consumidores

por não responderem seus questionamentos, a montadora

não apareceu.

Enfático,Kinoshita,da SulAmérica, argumenta que caso o

"ciclo de vida" de uma tarefa não termine no atendimento

em forma de conhecimento, a empresa terá problemas na

execução do seu trabalho.

Para Mônica Paes, da K-C, um dos aspectos mais prejudi-

ciais é a presença dos "consumidores profissionais','que não

se enquadram no papel de cidadãos que se espera os con-

sumidores assumam.

Sintetizando os fatores que podem ser prejudiciais, Felipe

Corrêa Pedro, gerente de marketing de relacionamento da

Peugeot, indica a falta de informações, de treinamento, de

indicadores e de estrutura, além da desmotivação e desgas-

te da operação, relatórios inconsistentes e,no caso da indús-

tria automobilística, pouco entrosamento entre marca, con-

cessionárias e clientes.

MÉTRICAS MAIS QUALITATIVAS

Uma das áreas mais impactadas pela mudança de status do

SAC nas empresas é a que envolve as métricas empregadas

para avaliar o serviço. Não que critérios indicativos de pro-

dutividade não sejam mais importantes,porém hoje é pre-

ciso ter critérios mais qualitativos.'As métricas devem ser

orientativas,mas não mandatórias" defende Maria Lúcia, da

Unilever e ABA, enfatizando que o mais importante é me-

dir o nível de satisfação do consumidor. "As métricas estão

mudando para melhor" concorda Daniela, da Bosch, enfa-

tizando que todos têm a ganhar quando são adotados cri-

térios voltados para atender à expectativa do cliente.

Andrea Nunes, da Medley, também vê com bons olhos o

fato de hoje o relacionamento entre empresa e cliente ca-

minhar para a intimidade, isto é,para o lado do ser humano.

Isabel, da Caixa, entende que a pesquisa de satisfação do

atendimento ainda é a que oferece maior fidelidade por tra-

zer a informação do próprio cliente.

Roubicek, do UOL, salienta que hoje o foco deve estar na

resolução de problemas, de preferência no primeiro con-

tato."Isto quer dizer que a mensuração agora prioriza as fon-

tes externas, e não as internas. E uma mudança radical,por

isso muitos ainda estão se adaptando" argumenta o executivo.

Sintetizando de forma precisa o cardápio de alternativas que

hoje ajudam a avaliar a qualidade dos SACs, Duarte, do Ban-
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co do Brasil, cita o emprego dos índices de atendimento

no primeiro toque, de tempo médio de espera e de aban-

dono de ligação e o índice final de qualidade do atendimen-

to, além das avaliações obtidas por meio de monitoria de

qualidade de atendimento.

Segundo Júlio Lopez, gerente do call center, a Avon adota

esses processos, mas a principal preocupação é com um

atendimento cortês, qualitativo e que demonstre sensibili-

dade às necessidades específicas apontadas pelo consumi-

dor."É necessário um atendimento menos 'robotizado', pu-

ramente tecnológico, scrípts flexíveis, que contemplem os

consumidores,primando pela qualidade e pela excelência"

atesta.

Com propriedade, Maria Teresa, da Sadia, salienta que as

medições que avaliam a agilidade do atendimento conti-

nuam sendo importantes, até porque o tempo hoje é escas-

so para todo mundo.

Eliana Luzio, diretora de atendimento ao cliente do Terra,

observa que apesar de empregar vários critérios, a cada ano

a empresa detecta a necessidade de avaliar um ponto es-

pecífico. No caso do Terra, desde 2004 atua com o first call

resolution.

Lino Filho, do Fleury, argumenta que, na essência, as métri-

cas não têm mudado, na medida em que o melhor caminho

é determinado por perguntas simples, como: de que manei-

ra gostamos de ser atendidos? O que esperamos quando

vamos a um banco, supermercado, agência de carro, presta-

dor de serviço de saúde? "Todos querem ser atendidos ra-

pidamente, sem fila e ter o seu pedido ou problema solu-

cionado, com uma pitada de cordialidade. Com isso, se chega

às métricas tradicionais, de TMA, TME etc. O que existe é uma

sofisticação e outras formas de mensurar esses números.

O que importa, então, é a atitude" analisa o executivo.

EM BUSCA DE AUTONOMIA

Foi-se o tempo em que o treinamento de uma equipe de

SAC podia ficar restrito à capacitação técnica do profissio-

nal, ou seja, aquela preparação básica com noções de dicção,

bom português, como ser atencioso, gentil etc. Hoje o ce-

nário é bem mais complexo. Como observa Maria Lúcia, o

desafio agora é ter profissionais mais autônomos, o que exi-

ge mais das empresas, uma vez que pressupõe terna equipe

pessoas bem qualificadas e preparadas.

Um aspecto que não pode ser desprezado, como defendem

as representantes do Unibanco-AIG, é a necessidade de

a equipe estar convencida do valor do seu trabalho e da sua

importância na empresa.

Inserindo um aspecto relevante no debate, Kinoshita, da

SulAmérica, observa que precede a questão de programas

de formação e de treinamento de colaboradores a identifi-

cação de quais são mais indicados para cada tipo de profis-

sionaLParece óbvio, mas muitas empresas despendem in-

vestimentos, e o resultado final é menor do que o esperado.

Na SulAmérica foi estruturada uma área, a Gesuo — Gerên-

cia de Suporte Operacional, que apoia a realização dos treina-

mentos, além de ter fortalecido a supervisão no que tange

à gestão de pessoas.

De maneira precisa, Pedro, da Peugeot, chama a atenção

para a importância de pagamento de bónus aos colaborado-

res que atingem metas comportamentais e de programas

de incentivos.

TERCEIRIZAÇÃO

Da parte das empresas, a lição sobre como fazer a operação

terceirizada funcionar adequadamente já foi aprendida. Os

profissionais entrevistados pela Revista do Anunciante foram

unânimes em defender que o sucesso depende essencial-

mente da proximidade com a empresa, o que na prática sig-

nifica acompanhar muito de perto a prestação do serviço,

a partir de visitas às centrais de atendimento, reuniões pe-

riódicas, relatórios, acompanhamento on-line etc."Desde o

início participamos ativamente da gestão da operação. Não

se pode pensar em terceirizar a responsabilidade1,' defen-

de Roubicek,do UOL.

Daniela informa que na Bosch a gestão também é altamente

participativa, desde a seleção do pessoal até o planejamen-

to das ações,via reuniões periódicas, monitorias constantes,

campanhas de incentivo e motivacionais, treinamentos fre-

quentes etc.

Com 100% do seu serviço terceirizado, oTerra tem con-

seguido assegurar a qualidade do atendimento justamente

por causa da parceria, do relacionamento transparente, além

da estratégia e do orçamento compartilhados.

Comprovando que não é a escolha do modelo que deter-

mina o sucesso da operação, Kinoshita comenta que a Sul-

América terceirizou apenas a infra-estrutura do seu aten-

dimento e obteve excelentes resultados, por causa dos altos

índices de satisfação dos funcionários e da sinergia entre as

operações.

A Avon possui parte de seu serviço terceirizado — o 0800

—, porém, segundo Lopes, o diferencial é que foi possível

criar uma relação de parceria, de forma a sensibilizar os

atendentes quanto aos princípios, valores, visão e missão da

Avon, levando-os a se sentir parte integrante da empresa.

A VISÃO DOS FORNECEDORES

A reportagem da Revista do Anunciante também ouviu repre-

sentantes das empresas que prestam serviços e fornecem

produtos para a área de SAC.

Anna Zappa, diretora da Plusoft, concorda que para tor-

nar-se estratégico o SAC precisa que a alta gestão esteja

NUNCA O ATENDIMENTO FOI
CONSIDERADO TÃO ESTRATÉ-
GICO COMO NAATUALIDADE.
O SAC ESTÁ COM A FACA E O
QUEIJO NAS MÃOS. MAS DEVE

"VENDER-SE" PARA A COMPANHIA
COMO UM CENTRO DE INTELI-

GÊNCIA, DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS, E NÃO APENAS
ESTATÍSTICAS VAZIAS SOBRE OS

NÚMEROS DE ATENDIMENTO.

ANNA ZAPPA
PLUSOFT

A SATISFAÇÃO DO CLIENTE E A
SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO

PRIMEIRO CONTATO É MUITO MAIS

IMPORTANTE QUE TMA,TMO ETC.

ALEXANDRA PERISCINOTO
SPCOM

AS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO
SÃO IMPORTANTES PARA MOS-
TRAR A PERCEPÇÃO DOS CON-
SUMIDORES NO QUE SE REFERE
À QUALIDADE E À EFICÁCIA DO

ATENDIMENTO.

ROSA VIEIRA
TELETECH BRASIL
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NAO HA PROCESSO DE GES-
TÃO QUE GARANTA QUALIDA-
DE EM ÁREAS TÃO ABRANGEN-

TES. AS TECNOLOGIAS SÃO
DIFERENTES, BEM COMO OS

SISTEMAS, PERFIL DOS PROFIS-
SIONAIS. QUEM NÃO SE ESPE-
CIALIZAR SERÁ DESCARTÁVEL.

ROBSON BOMBONATTI
WA MARKETING INTERATIVO

O QUE MAIS PREJUDICA O
SAC É FILA DE ESPERA AO TELE-
FONE, DIFICULDADE EM RES-
PONDER E SOLUCIONAR O

QUESTIONAMENTO DO
CLIENTE, BEM COMO DEMORA

NO TEMPO DE RESPOSTA.

ELAINE FERREIRA
ALTITUDE

NÃO BASTAM BONS SALÁRIOS.
AS EMPRESAS DEVEM SE PREO-

CUPAR EM MOSTRAR ONDE
SEUS FUNCIONÁRIOS ESTÃO E
ATÉ ONDE PODEM CHEGAR.

ADRIANA GOIABEIRA
DEDIC

comprometida com o objetivo de dar voz ao cliente."Para

isso, os gestores das centrais precisam ser proativos, dinâ-

micos e não devem se ater ás métricas de performance, mas

aos dados qualitativos, que são os que realmente sugerem

necessidades de inovações e melhorias, tanto nos produtos

como nos processos das organizações" analisa a executiva.

Na sua opinião, o cenário é promissor, uma vez que nunca

o atendimento foi considerado tão estratégico como na

atualidade."O SAC está com a faca e o queijo nas mãos"de-

fende. Ela lembra, contudo, que para continuar conquistan-

do espaço, o SAC deve"vender-se"para a companhia como

um centro de inteligência, de informações estratégicas, e

não apenas estatísticas vazias sobre os números de atendi-

mento.

Igualmente enfática ao analisar a questão das métricas,Ale-

xandra Periscinoto, presidente da SPCom, defende que a

satisfação do cliente e a solução do problema no primeiro

contato é muito mais importante que TMA,TMO etc.

Quanto à terceirização do serviço, a profissional argumenta

que ela é benéfica, pelo aspecto da especialização, mas que

devem ficar a cargo da empresa contratante as decisões es-to
tratégicas dos resultados.

Rosa Vieira, gerente geral da TeleTech Brasil, explica que

para assegurar o retorno aos seus clientes, a empresa tem

trabalhado com contratos com SLA's (acordo do nível de

serviço), que definem as premissas da operação, os indica-

dores de performance e seus respectivos bónus e ônus.Aatua-

ção daTeleTech é baseado em três pilares básicos: desen-

volvimento e especialização dos funcionários; mapeamento

e aprimoramento dos processos operacionais; e forneci-

mento de soluções customizadas de 77.

Em termos de métricas, Rosa chama a atenção para as pes-

quisas de satisfação importantes para mostrar a percepção

dos consumidores no que se refere à qualidade e à eficácia

do atendimento."Pesquisa da Garther, consultoria norte-

americana,mostrou que enquanto70% das empresas acre-

ditam possuir um SAC adequado e eficiente, somente 46%

dos seus clientes declararam estar satisfeitos com o servi-

ço',' relata a especialista.

Robson Bombonatti,diretor daWAMarketing Interativo,

concorda com a relevância conquistada por esse tipo de es-

tudo, lembrando que ele não mostra apenas se as ações es-

tão sendo executadas conforme os parâmetros acordados,

mas,principalmente, se o que foi acertado é adequado aos

olhos do consumidor final.

O executivo defende que a evolução da atividade de SAC

depende do envolvimento dos gestores da área com os as-

pectos estratégicos."Sua atuação com as demais áreas é que

vai garantir que o que está sendo captado no mundo exter-

no seja convertido em ações reais no nego cio','argumenta.

NaWA,o caminho encontrado para garantir a qualidade da

prestação do serviço foi a especialização em determinados

setores,no caso,bens duráveis e não-duráveis."Não há pro-

cesso de gestão que garanta qualidade em áreas tão abran-

gentes.As tecnologias são diferentes, bem como os siste-

mas,perfil dos profissionais. Quem não se especializar vai

ficar como fornecedor de infra-estrutura e,portanto, será

descartável',' acredita Bombonatti.

Elaine Ferreira, diretora da Altitude, considera fundamen-

tal para a evolução da atividade o conhecimento do perfil e

o histórico de atendimento."Esse conhecimento permite

um atendimento diferenciado, adequado e mais efetivo',' sa-

lienta, lembrando que nesse ponto a tecnologia pode aju-

dar, com boas ferramentas de CRM e de roteamento inte-

ligente das chamadas. Segundo Elaine, o que mais prejudica

o SAC é fila de espera ao telefone, dificuldade em respon-

der e solucionar o questionamento do cliente, bem como

demora no tempo de resposta. Para a executiva, um dos as-

pectos que podem resultar em maior satisfação é o pronto

atendimento, razão pela qual ela concorda com a necessi-

dade de se trabalhar com o conceito de first call resolution.

Adriana Goiabeira, superintendente da Dedic, comparti-

lha da mesma opinião, lembrando que muitas vezes se vê

processos passando por várias mãos até chegar no agente

de solução correto."Os consumidores ficam irritados quan-

do o atendente diz que em'x' tempo ele terá uma resposta"

observa, defendendo que as empresas devem medir o per-

centual de soluções realizadas no primeiro contato.

Ao comentar a questão dos recursos humanos, Adriana sin-

tetiza a ideia defendida pelos profissionais, enfatizando que

não bastam bons salários, mas que as empresas devem se

preocupar em mostrar onde seus funcionários estão e até

onde podem chegar.

Entre as iniciativas mais importantes, os prestadores de ser-

viço destacam plano de carreira, treinamento de capacita -

ção para novos cargos e incentivo de autodesenvolvimento.

Patrícia Rozenbojm, diretora comercial da ConsumerVoi-

ce, concorda que são prioritários os investimentos na ca-

pacitação dos operadores. Ela lembra que assim como as

empresas necessitam ter estrutura para ouvir seus consu-

midores, precisam também investir em ferramentas para

ouvir seus funcionários. No caso da Consumer Voice, foi

implantado um aplicativo, o CV/Response. Uma outra área que

exige mais atenção nesse momento, enaltece a executiva,

é a de interpretação de resultados,por parte dos gerentes

e executivos das empresas contratantes. Para isso, uma das

premissas básicas é que as demais áreas cumpram o estabe-

lecido, ajudando a equipe do SAC a atender adequadamen-

te às demandas.

Diogo B. Morales, diretor daTMS, salienta que um dos fa-

tores que contribui com a qualidade do atendimento é jus-

tamente o nível de autonomia do atendente."Quando per-

cebe proatividade e desembaraço, o consumidor se sente

mais confortável. Para o colaborador, por sua vez, essa situa-
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ção é altamente motivadora" detalha o executivo. Na prepa-

ração de sua equipe, aTMS passou a contar este ano com

um centro de desenvolvimento de recursos humanos.

Alessandro Goulart, presidente da Softway, também indi-

ca como preocupante a situação dos atendentes. Ele con-

sidera que o grande desafio é conseguir profissionais que,

apesar da baixa remuneração e da imagem pejorativa, te-

nham orgulho e respeito pela marca que representam e pe-

la empresa na qual trabalham."Mas nenhum programa vai

adiantar se não houver um mínimo de prazer, o que só pode

ser obtido com motivação"ressalta, afirmando que a Soft-

way tem procurado trabalhar nessa frente. Um dos desta-

ques nessa área são os centros de ensino universitário, que

é a universidade corporativa da empresa.

Na ACS, como destaca Hamilton Alves dos Reis, diretor de

marketing, um dos caminhos encontrados para superar os

desafios nesse campo são as oportunidades de crescimen-

to profissional,não apenas na empresa,mas no Grupo Al-

gar, eleito uma das melhores empresas para se trabalhar. Pa-

ra Reis, uma boa gestão nessa área é fundamental, até porque

RH forma o tripé de eficiência do SAC, junto com tecnolo-

gia aplicada e processos mapeados e em funcionamento.

Ana Maria Leandro, da AML Consultoria, também sai em

defesa do investimento na capacitação da equipe, como di-

ferencial para a evolução do SAC."Os atendentes e analistas

devem se tornar consultores de clientes, em todos os está-

gios em que encontrem','diz, enfatizando que o foco da sua

atividade tem sido a efetividade dos programas. Ou seja, an-

tes da aplicação são feitos levantamentos minuciosos da

realidade dos SACs.

Débora Fontenelle, sócia-diretora da SC Serviços ao Con-

sumidor, explica que, além dos programas tradicionais de

legislação, mercado etc, a empresa trabalha com outros ti-

pos de abordagem, como as experiências reproduzindo as

condições de consumo.Além disso,via de regra os selecio-

nados têm nível universitário, bom português e ótima co-

municação. Essa preocupação também está expressa em

outras atitudes da empresa, como nos convites,na área de

alimentação, para que a consumidora visite a cozinha expe-

rimental para entender como manipular adequadamente

uma embalagem ou acertar a moldagem de um chocolate.
o o

Ao comentar os aspectos que podem prejudicar o bom fun-

cionamento do SAC, Maria Moreira Monteiro, diretora exe-

cutiva da AM3 Telemarketing, destaca a falta de integra-

ção entre as áreas. Apartir daí é possível,por exemplo, di-

minuir o tempo de resposta das reclamações.

Quanto aos funcionários, a executiva considera que a situa-

ção está melhorando, com oportunidades de crescimento

profissional e pessoal."Percebemos isso na evolução das

inscrições dos programas de aproveitamento interno" ar-

gumenta.

Ione de Almeida, consultora na área, concorda que o suces-

so do SAC depende de filosofia, estrutura,tecnologia e RH

e, por isso, ainda há muito espaço para evoluir, uma vez que

nem sempre se consegue conjugar todos esses elementos.

"Existem empresas com bons sistemas, mas sem recursos

humanos adequados. Outras têm pessoas bem-intenciona-

das, conscientes de seu papel na empresa, mas sem infra-

estrutura" analisa. Segundo ela, entretanto, o mais importan-

te é o treinamento, pois o atendente tem como conseguir

a satisfação do cliente, mesmo sem um sistema robusto. No

que se refere às metas, Ione lembra que elas devem ser um

instrumento de gestão eficaz, e não um elemento de co-

brança e pressão.

Mausi Bueno, sócia-diretora da MB Consultoria, acredita

que a evolução nessa área passa pelo enfoque nos clientes

internos, uma vez que ao atuar nessas frentes se consegue

competência multidisciplinar para gerir ou atuar em dife-

rentes áreas. Não se deve esquecer que SACs bem funda-

mentados são os que servem para diferentes departamen-

tos da empresa.

AMB tem atuado com um sistema diferenciado no caso

da terceirização, com o conceito de gestão compartilhada

e soluções integradas. Para a GM Brasil, por exemplo, a

empresa foi contratada pela Rolim Consult, companhia

de treinamento do setor automotivo. Neste caso, a missão

é assegurar que 3 ou 4 mil gestores e funcionários da Re-

de Chevrolet entrem em salas de treinamento todos os

meses.

Sandra Naime, sócia-diretora da Clientware, faz uma aná-

lise mais crítica da situação do SAC, salientando que nos úl-

timos anos a evolução tem ficado restrita à área de tecno-

logia. Entre as iniciativas que devem ser adotadas, a executi-

va enfatiza a necessidade de compreender que o SAC não

é um fim em si mesmo e que sua missão é irrigar as áreas

internas."A maior riqueza de um SAC é o fato de o consu-

midor entrar em contato espontaneamente. Isso deve ser

facilitado com profissionais capacitados, tecnologia amigá-

vel e tratamento ético"defende. No que concerne à tercei-

rização, um dos erros que podem ser cometidos,por exem-

plo, é o emprego único e exclusivo de e-mails e intranet para

informar as pessoas."Longe de mim questionar essas ferra-

mentas, porém nada substitui uma boa e velha convivência

de algumas horas numa sala de aula para contribuir na for-

mação das pessoas" comenta.

QUANDO PERCEBE PROATI-
VIDADE E DESEMBARAÇO, O

CONSUMIDOR SE SENTE MAIS
CONFORTÁVEL. PARA O COLA-
BORADOR ESSA SITUAÇÃO É
ALTAMENTE MOTIVADORA.

DIOGO B. MORALES
TMS

O MAIS IMPORTANTE É O
TREINAMENTO, POIS O ATEN-
DENTE TEM COMO CONSEGUIR

A SATISFAÇÃO DO CLIENTE,
MESMO SEM UM SISTEMA

ROBUSTO.

IONE DE ALMEIDA
CONSULTORA

A EVOLUÇÃO NA ÁREA DE
SAC PASSA PELO ENFOQUE NOS
CLIENTES INTERNOS, UMA VEZ
QUE AO ATUAR NESSAS FREN-
TES SE CONSEGUE COMPETÊN-

CIA MULTIDISCIPLINAR PARA
GERIR OU ATUAR EM DIFE-

RENTES ÁREAS.

MAUSI BUENO
MB CONSULTORIA

Text Box
Fonte: Revista do Anunciante, ano 8, n. 81, p. 46-51, mar. 2006.




