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NA TRILHA DA
AFINAL, o QUE SUA EMPRESA FAZ PARA ATINGIR
A EXCELÊNCIA NO RELACIONAMENTO COM SEUS

CONSUMIDORES? DE QUE FORMA A MISSÃO, O VALOR E
A VISÃO DA EMPRESA ESTÃO ALINHADOS À POLÍTICA

DE CLIENTIVIDADE? DE QUE MANEIRA O TEMA INOVAÇÃO
É TRATADO NA CORPORAÇÃO? COM A PALAVRA, AS
EMPRESAS VENCEDORAS DO PRÊMIO CONSUMIDOR

MODERNO DE EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS AO CLIENTE

JÁ VIROU CLICHÊ. PARA UMA EMPRESA SE DAR BEM EM QUALQUER
MERCADO EXIGE-SE UM RELACIONAMENTO PRÓXIMO E SATISFATÓRIO

COM O CLIENTE, CONHECER AS EXPECTATIVAS DELE E, SEMPRE QUE

POSSÍVEL, SUPERÁ-LAS. Assim, em perfeita sintonia, a empresa
atinge a excelência na prestação do serviço e na qualidade do
atendimento. Difícil mesmo é chegar lá. Para Ricardo Tarabay,
professor de marketing de relacionamento e CRM da ESPM
(Escola Superior de Propaganda e Marketing), excelência é
uma busca constante, um processo contínuo, sem fim. "Uma
boa parte das empresas já iniciou esse caminho, praticando o
marketing de relacionamento de alto nível que traz resultado
de fidelidade, lucro e perenidade", garante. Há, porém, um
desafio inexorável. Quanto mais a empresa faz, mais o cliente
quer. "O cliente tem uma expectativa que aumenta no mesmo
passo em que a empresa consegue entregar. Há sempre um
novo patamar em termos de expectativa. Por isso a excelência
é dificilmente atingida", diz. Mas a grande bossa está justa-
mente aí, na melhoria constante.

Para falar sobre o assunto, cujo interesse cresce a cada dia
no mundo todo, convidamos especialistas em relacionamento
e também algumas das empresas vencedoras do Prêmio Con-
sumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente para
contar como é essa busca interna (e eterna) pela excelência, que
anda lado a lado com a capacidade de inovar e surpreender.
Sabendo que existe um caminho ainda a ser percorrido,

algumas empresas concordaram inclusive em dividir os pontos
que precisam ser melhorados, seus grandes desafios. Os pontos
fortes, trunfos almejados por toda a concorrência, também
merecem destaque. Ainda, até que ponto a empresa cumpre o
que prega seus mandamentos de missão, visão e valor, seu
DNA intrínseco?

DISCURSO X PRÁTICA
Uma coisa é falar. Outra é fazer. O simples fato de

pendurar placas com dizeres bonitos sobre missão e valores dá
a algumas empresas a sensação de dever cumprido. Que nada.
"Muitas vezes, a empresa tem um discurso de que seu aten-
dimento é maravilhoso, mas quando o cliente vive a expe-
riência, vê que não é bem assim. Missão, visão e valor não
podem ser somente mais um conceito. Seja para cliente in-
terno ou externo, eles devem ser reais e objetivar um alvo. Não
adianta ter frases lindas na parede e não tratar bem o fun-
cionário, porque lá na ponta, no contato com o cliente, ele vai
refletir sua insatisfação. Ninguém que está infeliz com o tra-
balho trata o cliente de forma a deixá-lo feliz", opina Beatriz
Cullen, diretora-executiva da Abrarec (Associação Brasileira
das Relações Empresa-Cliente).

Na realidade, a tarefa de aculturação interna pode se
revelar o maior percalço. Para Edmundo Monteiro Almeida,
diretor-executivo da People Mais, consultoria de marketing de

52 C O N S U M I D O R M O D E R N O i u n h o 2 0 0 6





E X C E L Ê N C I A

todos os pontos de contato com o clien- esses dois públicos. "O consumidor gosta
te, estará no caminho". Para ele, o que de participar, de se sentir importante",
falta colocar em prática é a conscien-
tização de toda a corporação de que, PARTINDO PARA A AÇÃO
antes de ser cliente, aquele ser é uma Na DaimlerChrysler, o tripé "mis-
pessoa e gosta de ser tratado dessa for- são, valor e visão" está alinhado à

EDMUNDO MONTEIRO ALMEIDA "As AMIZADES
SÃO SUSTENTADAS POR AFINIDADES. Os CLIENTES

AGEM DA MESMA FORMA COM AS EMPRESAS."

relacionamento, a somatória dos dizeres
de valor, visão e missão reflete urna
bandeira de valores defendidos pela
empresa. Assim como nas relações
pessoais. "As amizades são sustentadas
por afinidades. Você procura pessoas
parecidas com você, com gostos e pre-
ferências parecidas. Os clientes agem da
mesma forma com as empresas".

Para Luiz Buono, vice-presidente de
planejamento e atendimento da Fábrica
Comunicação Dirigida, ostentar mis-
são, valor e visão está ultrapassado. "A
empresa define seu DNA em termos de
valores éticos, no seu jeito de ser, e não
numa definição teórica. Personalidade é
a palavra", diz, e por personalidade
entenda-se o jeito que a empresa anda,
vende, se porta, se mostra. "Tudo isso
define um DNA que é aquele perce-
bido pelo cliente e não o que está
escrito em uma placa". Entretanto, ele
concorda, "esses conceitos só existem se
estão conectados com as necessidades
do consumidor, pois é o cliente a razão
de ser da empresa".

ENTRE ASPAS, TODOS
OS CLIENTES SÃO VIPS

"Excelência é utopia", acredita
Buono. "Mas creio que se a empresa
consegue incorporar o seu DNA em
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ma. "O melhor caminho
para essa conscientização é
o exemplo. Ele deve vir de
cima e permear toda a
corporação".

Denise Von Poser, pro-
fessora de MBA e pós-
graduação de marketing e
comunicação da ESPM,
concorda e acredita ainda
que é preciso se colocar na
pele do cliente. "Se os pro-
fissionais de relacionamen-
to, e da empresa de forma
geral, não aprendem como
comprar, não aprendem a vender. Se
elas não analisam as decisões de con-
sumo, do menor ao maior, não saberão
por que compram e, conseqüente-
mente, não saberão vender". Essa
ligação também depende de quão
próximo é o relacionamento entre o
cliente e a empresa. "Não há relacio-
namento a distância", frisa ela, para
quem o contato pessoal é imprescin-
dível na construção de um elo entre

VlSÃO

NOSSO OBJETIVO É SER

REFERÊNCIA COMO

PRODUTORA E FORNECEDORA

BRASILEIRA DOS MELHORES

VEÍCULOS COMERCIAIS,

AUTOMÓVEIS, COMPONENTES E

SERVIÇOS ATENDENDO ÀS

NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

DOS NOSSOS CLIENTES, E

CRIANDO VALOR PARA O

NOSSO ACIONISTA E OS DEMAIS

PÚBLICOS COM OS QUAIS

NOS RELACIONAMOS.

política de clientividade
da empresa. "Atendimento
ao cliente, excelência no
relacionamento e qualida-
de são a primeira linha
que se vê em nossos car-
tazes de objetivos da em-
presa, que muda a cada
ano", conta Ari Gomes de
Carvalho, diretor de pós-
venda. Como diferencial
da montadora, Ari cita a
importância dada à máxi-
ma satisfação do cliente.
"A marca Mercedes-Benz

tem uma mística. Nosso trabalho está
voltado em fazer com que o cliente
tenha a percepção do valor agregado. A
idéia é: 'o que ele imaginar ter, ele terá'",
reflete. A inovação está no cerne. "A
primeira pessoa que construiu um
motor à explosão e o colocou em um
automóvel se chama Gottlieb Daymler.
A segunda se chamava Benz. A Mer-
cedes é precursora no uso do ABS -
que não patenteou, deixando em aberto
para a utilização — e do air bag". Mas
alemão não tem fama de conservador?
"Sim, continuamos conservadores, mas
com uma visão inovadora, sempre
investindo no novo", arremata. Agui-
naldo Mariano, gerente de pós-venda
da DaimlerChrysler, se sente à vontade
para desfilar os pontos fortes da
companhia. "Forte gestão de cada
marca, sem nunca perder o foco da ex-
pectativa de cada público, e a capa-
cidade de contratar pessoas que tenham
a característica de servir". Em relação
aos pontos fracos, ele não titubeia.
"Tudo isso precisa ser melhorado cons-
tantemente. Se de repente eu parar e
falar: 'estou forte nesse ponto', auto-
maticamente começaremos a ser ultra-
passados por outros que não estão
parados", analisa.
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Romeo Busarello, diretor de mar-
keting da Tecnisa, também professor
de MBA da ESPM, resume na as-

sinatura da marca as crenças e
valores da construtora: "mais
construtora por metro quadra-
do". "Todos na companhia
têm por obrigação, diaria-
mente, fazer jus a essa posição
de marca. Acreditamos que
relacionamento não é mais

VISÃO
SER MAIS

CONSTRUTORA
POR METRO
QUADRADO.

nos batendo - não que o cliente perceba
isso, mas você acaba se acomodando.
Como é uma empresa de engenharia,
falta uma graxa extra em termos de
formação humana. O engenheiro é um
personagem muito inteligente e obje-
tivo, e num relacionamento muitas
vezes o que conta é aquilo que não se
conta", arremata Busarello.

CLIENTE EM
PRIMEIRO LUGAR
o primeiro banco de seus

uma área de atendimento, mas, sim,
uma unidade de negócios", conta. Com "Ser
esse posicionamento, os custos de mídia clientes". Essa é a missão do Bradesco,
caem consideravelmente. "As métricas maior banco privado do País. O desafio
do trabalho de atendimento não me- é conhecer melhor os quase 17 milhões
dem só satisfação. Men-
suram também o retorno
de vendas por indicação
de cliente: 22%, número
que cresce a cada ano". O
objetivo é em 2008 bater
30% das vendas por
indicação. Em tempo,
65% dos clientes Tecnisa
estão em sua segunda
experiência de compra. "O
mercado da construção
civil é muito inteligente na
sedução dos clientes, mas
é terrível em trabalho de
pós-compra. Poucas no
ramo têm um SAC bem
estruturado". Por isso, a preocupação de
Busarello não está na concorrência,
mas, sim, no cliente. "A expectativa que
ele tem em relação a nós é muito alta,
qualquer pisada de bola é perigosa".
Recentemente, a construtora lançou
um blog no qual as mais diferentes co-
munidades, desde clientes, vizinhos,
colaboradores e fornecedores, podem
fazer suas críticas e sugestões de forma
livre, sem censura. Atitude ousada.
Pontos fortes da empresa? "Interesse
grande em fazer da área de relaciona-
mento uma unidade de negócio e uma
gerência que dissemina isso para as ba-
ses", informa. Fracos? "Temos uma car-
ga menor de treinamento, por estarmos
sozinhos no setor há uma acomodação
natural, pois a concorrência não está

VALORES
CLIENTE COMO RAZÃO DA

EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO.
RELACIONAMENTO ÉTICO E

TRANSPARENTE COM CLIENTES,
ACIONISTAS, INVESTIDORES,

PARCEIROS E FUNCIONÁRIOS.
CRENÇA NO VALOR DAS

PESSOAS E NA CAPACIDADE
DE DESENVOLVIMENTO;

PIONEIRISMO EM TECNOLOGIA E
SOLUÇÕES PARA OS CLIENTES.

RESPONSABILIDADE SOCIAL,
DESTACANDO-SE INVESTIMENTOS

NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

trabalho de segmentação
da base de clientes no
qual cada nicho tem vida
própria, mas em todos o
desejo é o mesmo: ser o
banco preferido de cada
um", explica Marcos
Bader diretor departa-
mental do Bradesco Dia
e Noite. Diferencial? "Só
trabalhamos com o esta-
do da arte em tecnologia.
As referências do Bra-
desco, em função do seu
tamanho, são mundiais.
Os recursos tecnológicos

nos ajudam a conhecer melhor o cliente
para termos força competitiva", conta.
Mas está nos recursos humanos o pilar
de toda operação. "Tecnologia não é um
meio, é um fim. Ela está ali somente
para capacitar nossos recursos humanos
a terem um desempenho diferenciado",
explica Maria Elisa Sganserla, diretora
do Bradesco Prime. A capilaridade é o
maior ponto forte do Bradesco - gran-
de rede de agências e canais de aten-
dimento. "A criação de produtos é outro
foco, porque o mercado é dinâmico,
precisamos criar constantemente", cita
Maria Elisa. "A força da nossa marca
empresta para nosso cliente uma ga-
rantia de solidez. Mas não há como
parar no tempo. Temos uma preocu-
pação constante com inovação tecno-

VISÃO
FAZER DA DIRECTV

A MELHOR

EXPERIÊNCIA EM

TELEVISÃO

DO MUNDO.

OSWALDO JARDIM A ÁREA DE SATISFAÇÃO

DO CLIENTE DA FORD SE REPORTA

DIRETAMENTE À PRESIDÊNCIA

lógica", comenta Bader sobre o ponto a
ser melhorado na organização.

Conhecer melhor os clientes é tam-
bém o desafio da Directv. "Por meio de
inteligência artificial, con-
seguimos antecipar o com-
portamento dos clientes.
Essa postura proativa
é um elemento-chave",
conta Roger Haick, di-
retor de relacionamento
com cliente. Um sistema
de modelagem matemá-
tica identifica o perfil do cliente e com
ele a empresa rastreia tendências de
comportamento. "Antes de o cliente
ficar insatisfeito, ele apresenta deter-
minados comportamentos, como, por
exemplo, pedir um pacote mais barato.
Assim, temos uma previsão de quais
grupos estão mais propensos a cancelar,
e podemos nos antecipar agregando
novos serviços", diz o diretor. A hu-
manização do atendimento é assunto
recorrente para a operadora. Ela foi
uma das primeiras a liberar os aten-
dentes do script. "Treinamos os ope-
radores para ouvir e entender o pro-
blema do cliente, e depois partir para
uma ação". Antes de serem implan-
tados, todos os projetos da Directv são
avaliados sob dois aspectos: impacto
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de clientes. "Temos um



RODRIGO LACERDA PROGRAMA DE
TREINAMENTOS DO CARREFOUR É REALIZADO
SOB A ÓTICA DO CLIENTE

financeiro e na satisfação do cliente. "A
empresa está engajada em atender bem
o cliente, não temos essa cultura de que
o atendimento é um 'mal necessário'.
Os funcionários se sentem responsáveis
por atender o cliente, senão não cum-
prirão suas metas", conta Haick. Isso
porque os profissionais de linha de
frente (atendentes e técnicos de campo)
têm a remuneração intimamente rela-
cionada ao indicador de satisfação do
cliente. Haick cita como ponto forte da
operadora as pessoas, "principal ativo da

Directv", e na lista do que precisa ser
melhorado estão todos os processos de
atendimento. "E um desafio constante,
o mercado muda muito rápido. A
expectativa do cliente está sempre
aumentando".

Na Ford, a remuneração também
está ligada à satisfação. "Desde 1989
buscamos saber a opinião do
cliente sobre o serviço de
vendas e pós-vendas", explica
Oswaldo Jardim, gerente de
operações de serviço ao
cliente. Como forma de tri-
lhar o caminho até a excelên-
cia, a montadora possui uma
área de satisfação do cliente
que se reporta diretamente à
presidência. "Também temos uma dire-
toria de qualidade para atingir os mais
altos índices de satisfação", conta. Jar-
dim sabe que o momento da verdade se
dá na loja, no distribuidor Ford. "Ele é a
cara da empresa diante do cliente. En-
tão, as premiações e todo o sistema de
bonificação são baseados em satisfação.
Eles ganham dinheiro ou deixam de
ganhar dependendo do quão eficientes
são em satisfazer o cliente", revela.
Entre os pontos a serem melhorados
estão a tarefa de manter a rede de dis-
tribuidores treinada e atualizada, apro-
ximar atendentes do produto e da fábri-

VlSÃO

SER A EMPRESA
LÍDER MUNDIAL,

NA AVALIAÇÃO DO
CONSUMIDOR, EM

PRODUTOS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS.

ca, e reconhecer o talento dos colabora-
dores. "Nossos pontos fortes são o do-
mínio do conhecimento tecnológico e
os melhores profissionais da indústria".

PESSOAS FELIZES
"Nossa missão é fazer as pessoas

felizes - clientes, acionistas e funcio-
nários -, todos precisam estar
satisfeitos com a empresa e ter
o espírito de servir", explica
Daisy Souza, gerente do Fale
com o Presidente, da TAM.
Daisy responde diretamente
ao presidente da empresa,
Marco Bologna, e considera
treinamen-
to e as pre-

miações por mere-
cimento - elogios
de clientes - um
dos maiores trun-
fos da companhia
aérea na direção da
excelência. "Isso tu-
do é motivador. A
própria presença
do presidente nesse
processo dá uma conotação mais forte
e faz com que todos estejam preocu-
pados", conta. Personalizar o atendi-
mento é um desafio - são quase dois
milhões de passageiros por mês. Já

MISSÃO
COM o NOSSO

TRABALHO E O NOSSO
"ESPÍRITO DE SERVIR",

FAZER AS PESSOAS FELIZES.
VISÃO

SER A MAIOR E MAIS
LUCRATIVA EMPRESA DE
TRANSPORTES AÉREOS
DA AMÉRICA LATINA.

"Hoje, são os clientes que nos gerenciam "
Segundo Don Schultz (foto), professor de

comunicação integrada de marketing na
Northwestern University e autor de 13 livros
sobre o tema, "relacionamento é o que o
consumidor devolve à empresa, em troca
do bom serviço. É impossível comprá-lo".
Como passo para a excelência, essa troca é
fundamental. O marketing interno é tão, ou
mais, importante que o marketing externo.
"Sua marca não é algo que acontece lá fora.
É dentro, com as pessoas que estão dispostas
a fazer mais pelo consumidor. Não pode ser
só um sonho ou um slogan bonito". Muito se fala sobre
gerenciar clientes. Balela. "Hoje, são os clientes que nos

gerenciam", afirma. Em tempo: para ele, marketing
não pode ser um departamento na empresa.
Toda a organização deve respirar marketing. "O
consumidor não compra do marketing, ele
compra da empresa", arremata. Totalmente a
favor do marketing integrado de forma holística
na organização, Don ainda cutuca os profissionais
de marketing. "Nós, marqueteiros, nos
consideramos os sabichões. Sempre falando e
falando. Não fomos treinados para ouvir
consumidores, estamos ocupados demais
falando.Vejo milhares de livros de marketing

sobre como falar e nenhum sobre como ouvir, que hoje
tem se mostrado muito mais eficaz", finaliza.
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PROPÓSITO
SER A MELHOR ESCOLHA

PARA QUE AS PESSOAS
VALORIZEM SUA

BELEZA E VITALIDADE,
E TENHAM ALEGRIA
E PRAZER DE VIVER,

IRRADIANDO FELICIDADE
AO SEU REDOR.

como pontos fortes, Dayse cita: "Nos-
sos clientes e funcionários são muito
participativos, estimulados a dar suges-
tões e propor melhorias".

Também está no engajamento dos
funcionários um dos pontos fortes de
O Boticário. Segundo Ana Júlia Bau-

mel, coordenadora
de relacionamento
com o cliente, esse
engajamento é um
exercício diário de
todos os colabora-
dores, desde o fun-
cionário que en-
garrafa os produtos
até os mais altos
executivos. "Não

trabalhamos com visão e missão, temos
propósitos e princípios dentro da
empresa. Um deles diz que o cliente é a
razão da nossa existência. Os acionistas
usam essa diretriz na contratação para
escolher profissionais que também
possuem essa filosofia enraizada. Essas
são as pessoas certas para nós", revela
Ana Júlia. Como pontos fortes, a em-
presa de cosméticos tem a seu favor o
pioneirismo, a naturalidade no relacio-
namento e a gestão focada no cliente.
Pontos fracos? "A decisão de priorizar o
cliente gera mudança constante em
toda organização. A estrutura de reta-
guarda precisa estar sempre em alerta
para perpetuar a mudança de atitude
em toda a cadeia", diz ela.

RELACIONAMENTO É TUDO
Oferecer um serviço-pa-

drão que atenda às neces-
sidades de públicos distintos
é o dever diário da Elektro,.
empresa de energia elétrica.
"E essencial manter uma
condição de confiança e um
serviço com padrão de qua-
lidade que possam satisfazer
a necessidade de cada cliente
que atingimos, entre todas as
classes sociais e todos os
tipos de indústria", conta
Francisco Alfredo Fernan-

ANTONIO GIMENEZ PARA SE DIFERENCIAR, A
INTERNATIONAL PAPER USA FERRAMENTAS QUE
AJUDAM NA SEGMENTAÇÃO DOS MERCADOS

des, diretor de operações da Elektro. O
atendimento passa a ter papel decisivo.
"Seja por intermédio do atendimento
no call center, seja por intermédio do
atendimento direto de um de nossos
eletricistas ou engenheiros, nossa mis-
são é criar empatia com o consumidor
dando a ele conforto e a
certeza que pode contar
conosco a qualquer mo-
mento". Cresce o foco em
inovação. "Acreditamos que
há um espaço muito grande
para crescimento a partir de
novas idéias. O potencial de
criação é cada vez maior na
Elektro", revela. "Nossos
pontos fortes são a alta dis-
ponibilidade de atendimen-

to - 95% das chamadas são
atendidas em até 30 se-
gundos, e a motivação dos
funcionários", conta Carlos
Henrique Camargo Lopes,
da gerência executiva de
atendimento ao cliente. "O
principal ponto de melho-
ria está intrínseco a nosso
setor. Existem muitos ter-
mos técnicos que geram
dúvidas nos clientes. Então
trabalhamos para tornar
nossa mensagem mais clara

VISÃO
OFERECER

OBSTINADAMENTE
MELHORES SOLUÇÕES

PARA LIMPEZA
DOMÉSTICA, CUIDADO
PESSOAL E SAÚDE, COM

O PROPÓSITO FINAL
DE CRIAR VALOR PARA

OS ACIONISTAS.

MISSÃO
NOSSO TRABALHO

É OFERECER UMA

RESPOSTA ADEQUADA

ÀS EXPECTATIVAS

DOS CLIENTES,

GARANTINDO-LHES

ESCOLHA, QUALIDADE

E O MENOR PREÇO.

MISSÃO
DISTRIBUIR ENERGIA

ELÉTRICA COM
SEGURANÇA E

QUALIDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO
E BEM-ESTAR DAS
COMUNIDADES

ATENDIDAS, GERANDO
CRESCENTE VALOR
PARA OS CLIENTES,
COLABORADORES

E ACIONISTAS.

possível", conta. "Outro ponto a ser
melhorado é fazer com que todos os
colaboradores se sintam importantes e
responsáveis no relacionamento com o
cliente", diz Francisco. Para Dirce
Amaral, gerente de serviços de mar-
keting da Reckitt Benckiser, o relacio-
namento com o cliente é a forma que a
empresa tem para atender às neces-
sidades e desejos,
conquistando assim a
lealdade. "Na Reckitt
Benckiser, o consu-
midor opina, sugere,
reclama, reivindica.
Os anseios e desejos
são sempre uma prio-
ridade. Esse modelo
de interação é o único
caminho eficiente
para avaliar suas ne-
cessidades e níveis de satisfação", afir-
ma o presidente da Reckitt Benckiser,
Carlos Trostli.

Já para Rodrigo Lacerda, diretor de
marketing do Carrefour, está no rela-

cionamento o grande dife-
rencial da marca. "Nós ven-
demos produtos que outras
lojas já vendem e o nosso
grande diferencial, que está
presente na missão, visão e
valor da empresa, é a forma
de se relacionar com os cli-
entes", diz. A rede de su-
permercados possui um
programa de treinamentos
realizado sob a ótica do

cliente - o funcionário, inclusive, veste
os "óculos do cliente". "Antes de tomar
uma decisão, o funcionário deve avaliar
se aquilo é o melhor para o cliente".
Sim, a marca é forte. "Somos pioneiros
em hipermercado no Brasil. Desde lá
atrás temos uma relação forte com o
cliente tanto na política de preço como
na experiência da compra, na qual
trabalhamos todos os sentidos do
cliente para que encontre na loja tudo ó
que procura". Há espaço para inovação.
"Fomos a primeira rede a lançar marca
própria, posto de gasolina e agora
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temos agência de turismo e farmácia.
Queremos que o cliente responda: 'Que
Carrefour eu vou fazer hoje?'", vislum-
bra Lacerda. A idéia é fazer do Car-
refour uma marca que se relacione com
o cliente em diferentes momentos e
necessidades. Entre os pontos fortes,
Lacerda cita o reconhecimento da
marca - presente em mais de 30 países
- a comunicação e o relacionamento
com fornecedores. "Os desafios são co-
nhecer o cliente cada vez mais, traba-
lhar mais em responsabilidade social e
atender todos os segmentos de clientes".

Ter uma marca admirada pelo
cliente, proporcionar uma vivência
marcante para o colaborador e um
melhor equilíbrio entre rentabilidade
desejada pelo acionista, são os objetivos
perseguidos pela Telemig, operadora de
telefonia móvel. "Isso só funciona se
existir uma cultura de pessoas voltadas
para o cliente", diz José Eugênio
Junqueira, diretor de clientividade da

Telemig. A empresa
possui um progra-
ma de visitas que
proporciona aos co-
laboradores conhe-
cer todos os setores
nos quais atuam.
"Eles visitam o call
center e a loja para
que tenham uma

percepção abran-
gente da cultura
da empresa em
relação ao clien-

GIULIANO
DONINI
FILOSOFIA DE
MULTIPLICAR
PELO EXEMPLO

VISÃO

O OBJETIVO -DA TELEMIG
CELULAR É SER UMA
EMPRESA VALORIZADA

PELO ACIONISTA,
ADMIRADA PELO CLIENTE

E UMA EXPERIÊNCIA
MEMORÁVEL PARA OS

COLABORADORES.

te", diz Junqueira. Na parte
de pesquisa de mercado, a
Telemig investe no conhe-
cimento do consumidor e
em inteligência compe-
titiva. "Também procura-
mos descobrir em outros
mercados o que os players
estão fazendo para atuali-
zar e aprimorar nossos ser-
viços, inclusive em outros
países e segmentos", escla-
rece. Os pontos fortes da
operadora são a cobertura
regional, o relacionamento
e a credibilidade junto aos clientes
atendidos. A serem melhorados: se
tornar mais competitiva e trabalhar
melhor a percepção do cliente de
empresa tradicional.

Antônio Gimenez, diretor de mar-

VISÃO
A SOUZA CRUZ FABRICA

E VENDE CIGARROS DE

ALTA QUALIDADE, MAS

SABE QUE SEU PAPEL VAI

MUITO ALÉM DESSAS

ATIVIDADES. A

DETERMINAÇÃO DA

COMPANHIA É COLOCAR

À DISPOSIÇÃO DOS

CONSUMIDORES OS

MELHORES PRODUTOS DE

TABACO E SER UMA

EMPRESA DE SUCESSO NA

INDÚSTRIA EM QUE ATUA.

produtos, implantação de
novas ferramentas de dis-
tribuição, entre outros. O
ponto forte está no com-
promisso da empresa com
os clientes e consumido-
res no sentido de desen-
volver pesquisas, estudos e
produtos que atendam às
necessidades deles.

SEMPRE ALERTA
É na central de relacio-

namento da Souza Cruz
que a companhia detecta

pontos a aperfeiçoar, oportunidades de
inovação e alinha suas práticas às
expectativas de seu público direto.
"Possuímos o 'Comitê de Interação
com Clientes', formado por represen-
tantes de cada uma das diretorias da

keting da International Paper, é empresa. Além do acompanhamento
prático. "A empresa não pode existir mensal dos resultados, o comitê é
sem os clientes, a impor-
tância no relacionamento é
vital para o bom anda-
mento dos negócios e está
presente no dia-a-dia dos
funcionários. Como exem-
plo temos o desenvolvi-
mento de sistemas de
atendimento rápido para o
serviço de atendimento aos
consumidores, as pesquisas
de satisfação", revela. Para
se diferenciar, a empresa
usa ferramentas que au-
xiliam na segmentação dos
mercados. "Fazemos estu-
dos e análises detalhadas
que promovem o entendi-
mento das necessidades dos
consumidores, levando em
consideração as variáveis de
cada mercado. O resultado
são produtos com perfor-
mance mais adequada às
condições de uso especí-
ficas", diz Gimenez. Entre
os pontos a serem melho-
rados estão o desenvolvi-
mento de novos nichos de

MlSSÃO

A INTERNATIONAL PAPER
DEDICA-SE A MELHORAR

AS VIDAS DAS PESSOAS.

NOSSOS FUNCIONÁRIOS

UTILIZAM RECURSOS

RENOVÁVEIS PARA

FABRICAR PRODUTOS QUE

AS PESSOAS NECESSITAM

TODOS OS DIAS. NOSSOS

CLIENTES SÃO BEM-

SUCEDIDOS PORQUE

NOSSOS PRODUTOS E

SERVIÇOS INOVADORES

RESULTAM EM MELHORIAS

PARA SEUS NEGÓCIOS.

NOSSAS COMUNIDADES

NOS ACOLHEM COMO

VIZINHOS, EMPREGADORES

E PROTETORES DO MEIO

AMBIENTE. NOSSOS

ACIONISTAS SE BENEFICIAM

DE NOSSO DESEMPENHO

FINANCEIRO SUPERIOR. Ao

MANTERMOS NOSSAS

PROMESSAS, GERAMOS

RESULTADOS. A CHAVE

DO NOSSO SUCESSO VEM

DE PESSOAS DEDICADAS,

ALTAMENTE MOTIVADAS

QUE AGREGAM VALOR AOS

CLIENTES POR MEIO

DE EXCELÊNCIA

OPERACIONAL.

responsável pela definição
dos objetivos e padrões de
qualidade no atendimen-
to", conta Francisco Bar-
reto, diretor de marketing
da Souza Cruz. Para ele,
inovar é a habilidade de
continuamente agregar
valor às marcas, "questio-
nando diariamente as
oportunidades existentes
em cada uma das áreas que
compõem o produto final,
muitas vezes reinventan-
do". Ética comercial e go-
vernança corporativa são
alguns dos pontos fortes
citados por Barreto. Entre
os fracos, ele enumera o
alto custo de distribuição,
o que exige melhoria con-
tínua do processo por
meio de novos sistemas de
venda e entrega, e o alto
custo de comunicação, o
que exige o desenvolvi-
mento constate de novas
formas de exposição para
canais específicos.
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MISSÃO
A TELEFÔNICA QUER SER
RECONHECIDA COMO UM

GRUPO QUE OFERECE
SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE COMUNICAÇÕES -

MÓVEIS OU FIXAS, DE VOZ,
DADOS E DE SERVIÇOS

- A CADA SEGMENTO DE
CLIENTE, E MANTER UM

FORTE RELACIONAMENTO
COM SEUS GRUPOS DE
INTERESSE, GRAÇAS À

CAPACIDADE DE CUMPRIR
OS COMPROMISSOS

QUE ASSUME COM TODOS
ELES: CLIENTES,

EMPREGADOS, ACIONISTAS
E A SOCIEDADE DOS

PAÍSES EM QUE OPERA.

Prestadora de serviço essencial para
a sociedade, telefonia, a Telefônica
enxerga como maior desafio justamente
conseguir cumprir todas as etapas com
excelência e estar constan-
temente se renovando. "A
parceria com órgãos regu-
ladores e de defesa do
consumidor, e imprensa, é
outro importante desafio.
Com um bom relaciona-
mento com esses públicos,
mantemos um canal de
comunicação aberto", ex-
plica Ivan Sartori, diretor-
geral de qualidade e aten-
ção ao cliente. "O direcio-
namento da missão, visão e
dos valores está baseado em
quatro pilares e o principal
é a satisfação dos clientes.
Entendemos a nossa res-
ponsabilidade, e sabemos
que esse é um compromis-
so que não pode ser de um
grupo. Se isso não existe dentro do
coração e da cabeça de cada um dos
funcionários, dificilmente vamos con-
seguir atingir um bom nível de atenção
na qualidade de nossos serviços", diz
Sartori. Como se trata de uma empresa
de serviço, o compromisso das pessoas
tem papel importantíssimo. "Contra-
tamos pessoas que gostam de servir",
diz Sartori, para quem o compromisso
com funcionários, cliente e sociedade, é
o maior ponto forte da Telefônica.

A Gtech, que baseia sua atuação
em três valores - inovação, desempe-
nho e integridade, tem con-
quistado bons resultados graças
à política de relacionamento
com o cliente. A Gtech tem
apresentado, a cada ano, 10%
de melhoria operacional e tam-
bém aumento nos níveis de
satisfação. "Tivemos índice médio de
90% de satisfação ou encantamento da
clientela, segundo pesquisa realizada
pela Interscience em maio, que avaliou
os serviços de logística, call center,
assistência técnica e processamento. A

VALORES
INOVAÇÃO,

DESEMPENHO
E INTEGRIDADE

empresa mantém ainda SLA superiores
a 99%, atestados por relatórios da
operação (que inclui os KPIs - Key
Performance Indicators) das áreas

mencionadas, comenta o
presidente da empresa,
Fernando Cardoso.

Quando o assunto é
plano de saúde, o cliente
não é fiel. "Ele é sensível ao
preço, e sabe o que é preço
justo", analisa Zeca Vieira,
diretor de marketing da
Sul América. "Estamos
fazendo um esforço de
integração do banco de
dados e segmentando os
clientes de maior valor para
oferecer um atendimento
diferenciado",
diz. "Além dis-
so, também pre-
cisamos ficar

_____ atentos para o
potencial dos

outros clientes", comple-
menta. A Sul América já
soma 110 anos no mercado
e, segundo Vieira, a ino-
vação está presente por
meio de um grupo de
trabalho responsável por
gerar, analisar e aprovar
idéias. "Outro grupo fica
encarregado das implanta-
ções das inovações", conta. Entre as
inovações estão o uso massivo do meio
virtual - mais de 80% das propostas são
encaminhadas eletronicamente pela

intranet. Os sinistros também
são comunicados on-line pelos
clientes. "Nossos pontos fortes
são a abrangência nacional e
expertise na experiência", con-

___ tá. Entre os pontos a serem
melhorados - "não temos pon-

tos fracos", diz. Vieira cita o desafio de
agregar modernidade à imagem da
empresa e ter visão única do cliente.

A Ri Happy tem um desafio di-
ferente, mas que igualmente exige
alerta constante. "Nosso público consu-

JOSÉ ROBERTO LINO FILHO "O ESFORÇO
ESTÁ EM FAZER CERTO DA PRIMEIRA VEZ"

MISSÃO
CONSTITUIR-SE NA

MELHOR EMPRESA DO
SETOR, ATINGINDO

PADRÕES SUPERIORES DE
RENTABILIDADE E DE

SERVIÇOS, DENTRO DE
PRINCÍPIOS ÉTICOS
EMPRESARIAIS QUE

ASSEGUREM AO SEU
CORPO FUNCIONAL
E A SEUS CLIENTES
DESENVOLVIMENTO

E GARANTIA.

midor é a criança, público sensível e de-
licado", resume Ricardo Sayon, diretor
comercial e um dos fundadores da Ri
Happy. "Não temos a preocupação de

nos diferenciarmos do
mercado. Mas, sim, de
fazer um trabalho sério,
honesto e de fazer aquilo
que acreditamos. Porque
para ser diferente e chamar
a atenção é muito fácil. Se
você pintar sua casa de
roxo e preto ela vai ser
muito comentada na rua.
E isso não quer dizer que
faça bem aos olhos",
brinca. Se por um lado a
comunicação é direcionada

______ totalmente à criança, por
outro são os pais os verda-

deiros compradores. Para conquistar os
dois públicos vale tudo. "Nossos ven-
dedores são treinados para atenderem
de cócoras, dar cambalhota se for
preciso. Colocamos os brinquedos à
disposição da criança, incentivando a
experimentação", diz Sayon, que atuou
como pediatra por 16 anos e hoje
continua se dedicando às crianças. "A
criança é alegre, afetiva, espontânea,
verdadeira. E essa mesma verdade que a
criança tem conosco como consumidor,
temos de ter com ela". Para trabalhar na
Ri Happy, a única exigência é gostar de
criança. "Quem não gosta de criança e
de brinquedo é completamente malu-
co". A empresa possui dois conselhos de
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consultores, um formado por adultos,
para opinar sobre produtos, atendi-
mento e embalagem; e outro por
crianças, para testarem os brinquedos.
Sayon participa dos dois. "Não dá pra
comparar. O conselho das crianças é
gostoso, leve, espontâneo, a verdade é
muito maior e mais livre. Já a verdade
de adulto é mais elaborada, pensada,
complicada". O executivo aponta que a
Ri Happy foi a primeira rede a vender
brinquedo no comércio eletrônico, a ter
uma revista com seu próprio perso-
nagem ("Solzinho"), a ter uma linha de
brinquedos própria, e a desenvolver
campanhas de doação de brinquedos
usados. "Antes, as empresas de brinque-
do não doavam porque acreditavam que
isso desvalorizava o produto". Os
pontos fortes da rede de lojas de
brinquedos são a prestação de serviço, o
espírito lúdico e o treinamento. "Vem
apresentando um resultado fantástico".
Entre os fracos, ele destaca a concor-
rência praticada por países como Chi-
na, que suscita conflitos internos -
problemas que acabam atingindo todo
o setor - e a necessidade de melhorar a
distribuição. "O Brasil é um país con-
tinental e a Ri Happy é uma rede na-
cional. A dificuldade está em admi-
nistrar o baixo número de
numa distância fenomenal.
A logística de distribuição
é muito complicada, prin-
cipalmente quando se trata
de um produto de valor
agregado e de altíssima sa-
zonalidade, como é o brin-
quedo. Aí não sei como re-
solver, não dá para enco-
lher o Brasil", brinca.

CULTURA
DO EXEMPLO

No Laboratório Fleury,...|
a tarefa de transmitir o
foco no cliente está nas
mãos da alta direção. "O
processo vem da alta hie-
rarquia, presidentes, médi-
cos-sócios, todos conver-

unidades

VISÃO

SER REFERÊNCIA MUNDIAL

NA ÁREA DE

ATENDIMENTO INTEGRAL

À SAÚDE, ALIANDO

RESPEITO AO CLIENTE,

ATENDIMENTO

HUMANIZADO E

COMPETÊNCIA TÉCNICA

IRRETOCÁVEL. BUSCANDO

UM ATENDIMENTO

PERSONALIZADO E

INTEGRADO E

INCORPORANDO OS MAIS

AVANÇADOS RECURSOS

TECNOLÓGICOS

VOLTADOS ÀS

NECESSIDADES E

AOS DESEJOS DE

NOSSOS CLIENTES.

sam com o cliente e atendem as neces-
sidades dele. Assim, por meio do
exemplo, eles conseguem fazer com
que, na prática, nossos colaboradores
entendam a verdadeira missão em
relação ao cliente", explica José Roberto
Lino Filho, diretor de operações de
atendimento do Fleury. O próprio
presidente participa das boas-vindas
dos novos funcionários, multiplicando a

filosofia Fleury. Perseguir a
excelência humana e dos
processos tecnológicos é
um dos maiores objetivos
da empresa. "Ao longo dos
80 anos, o Fleury sempre
buscou perfeição. Nosso
cliente é crítico e exigente,
o que, praticamente, nos
obriga a estar sempre se
antecipando. Para nosso
cliente, bom atendimento é
commodity", explica Lino.
Um exemplo de inovação
foi a comunicação via men-
sagens SMS para avisar aos
clientes sobre a prontidão
dos resultados e lembrá-los
dos exames agendados. O
principal ponto forte é a

credibilidade junto a médicos e pacien-
tes. Entre as dificuldades, estão a busca
pela velocidade de comunicação, des-
coberta de outros meios de relaciona-
mento e a otimização do relaciona-
mento interpessoal. Mas, para Lino,
esses somente se tornam pontos fracos
se a empresa não investir neles.

Na Marisol, a busca pela perfeição
também está presente. "O esforço está
em fazer certo desde a primeira vez.
Um de nossos diferenciais é a
velocidade com que
tratamos os assuntos"
pondera Giuliano Do-
nini, diretor de mar-
keting e relaciona-
mento da Marisol.
Para ele, missão, visão
e valor representam
uma filosofia de em-
presa que deve ser entendida como
política interna. "Ou toda a empresa a
persegue ou nada acontece", acredita.
Para ajudar na tarefa da aculturação, a
Marisol possui o projeto "Consumidor
Marisol", coordenado pela área de call
center. "Ele mostra para cada fun-
cionário que ele também é consumidor,
e aprende a se colocar no lugar dele". O

VISÃO

VESTIR o CORPO E A
ALMA DAS PESSOAS.

MISSÃO

ENCANTAR CLIENTES E
CONSUMIDORES NO

SEGMENTO VESTUÁRIO.
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projeto acontece o ano inteiro, e é in-
tensificada na semana do dia 15 de
março, Dia Mundial do Consumidor.
"Mais de 20 profissionais atuam como
consultores do projeto, representando
suas áreas e gerando relatórios", conta.
A filosofia é a de multipli-
car pelo exemplo em vez de
buscar o caminho da pre-
miação. "Se fosse assim, o
benefício estaria focado no
prêmio e não na cultura
Marisol na qual fazer bem
é princípio básico". Entre
os principais pontos fortes
da empresa estão a cora-
gem pela mudança e cultura interna de
responsabilidade com o consumidor.
Fracos? "A empresa é grande, o que de-
manda mais tempo para mudanças, e
temos uma demanda alta de capital
como conseqüência da aposta em

MISSÃO
SERVIR BONS PRODUTOS

DA MANEIRA MAIS RÁPIDA
POSSÍVEL, SEMPRE COM
MUITA ATENÇÃO AOS

MENORES PREÇOS,
NUM AMBIENTE LIMPO

E AGRADÁVEL.

inovação", finaliza Donini. Reforçando
a cultura do exemplo que vem de cima,
Alberto Saraiva, fundador e presidente
do. Habib's, é um forte exemplo. Ele
acredita que o principal diferencial de
sua rede é se relacionar, servir o cliente

e oferecer vantagens a ele.
"E quase uma relação amo-
rosa que temos com o
cliente. Visamos sempre,
na medida do possível, ofe-
recer tudo sem cobrar nada
a mais por isso", conta.
Para ter essa idéia bem
redondinha, toda a equipe,
inclusive Saraiva, é prepa-

rada por meio de treinamentos fre-
qüentes. "O Habib's não olha o cliente
como fonte de lucro, mas como alguém
que a gente precisa oferecer o melhor
dos nossos serviços". Como exemplos
de inovação, Saraiva enumera o serviço

Delivery 28 minutos, e o drive-thru.
Para ele, os pontos fortes são a alta
competitividade do Habib's, infra-
estrutura de apoio de compras e pro-
dução, e lojas em pontos estratégicos.
Os fracos? "Se eu soubesse quais são, já
estavam resolvidos", resume.

Cláudio Zattar, diretor-superinten-
dente da Ale Combustíveis, também
está preocupado em passar um bom
exemplo. Toda terça-feira, desce para o
call center de pós-venda, pega o fone de
ouvido e aleatoriamente escolhe nomes
de clientes para fazer a ligação. "Alguns
nem acreditam que
sou eu", conta. A
missão da Ale está
centrada no com-
promisso de fazer o
cliente se sentir di-
ferente e bem aten-
dido. "Somos o sex-
to maior grupo do
País no setor. O
quinto já está nos
olhando pelo retro-
visor", comenta em
relação à concorrên-
cia acirrada. "Por ser commodity, quere-
mos fazer a diferença justamente no
atendimento". O treinamento de fren-
tistas na Academia Coorporativa ensi-
na um padrão de boas práticas, "nada
robotizado", frisa Zattar, "Inovação é a
primeira palavra da nossa missão.
Somos a mais jovem do segmento e só
conseguimos crescer porque cativamos
o dono do posto e depois o consumidor.
Por mais óbvio que possa parecer, a
simplicidade é o caminho da inovação",
pondera. Todos os postos Ale têm re-
posição de tampinha dos pneus e en-
trega da nota fiscal na hora para o clien-
te. "Nosso ponto forte é o atendimento,
ter funcionários motivados e um am-
biente alegre para se trabalhar". Entre
os fracos, ele lista: número de postos
reduzidos em relação à concorrência,
marca ainda pouco conhecida e o fato
de não ter presença nacional (está pre-
sente somente em sete Estados). Está
nos planos um projeto de expansão para
crescer cerca de 80 postos por ano.

MISSÃO
INOVAR SEMPRE.

TRANSFORMAR o
PROCESSO DE VENDA

NUMA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, OFERECENDO

EM CADA ATENDIMENTO

UMA EXPERIÊNCIA

ACOLHEDORA E

EFICIENTE, CONSTRUINDO

RELAÇÕES DURADOURAS

ENTRE TODOS

OS ENVOLVIDOS.

64

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 104, p. 52-64, jun. 2006.




