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A qualidade necessita
atender às necessidades
dos clientes

Rodrigues do Prado Filho

A tendência atual dos programas de qualidade

direciona para considerar o cliente como base

primordial para a avaliação da qualidade. Em

resumo, o conceito moderno reforça de que eles

devem ser abrangentes, preventivos e voltados para

as exigências do cliente interno e externo
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LAR RUIM PÉSSIMO

E
m todos os conceitos da qualidade formulados por

diferentes autores, como "conformidade com os

requisitos" (Crosby, 1994);"conjunto de características

incorporadas ao produto através de projeto e

manufatura que determina o grau de satisfação do cliente"

(Feigenbaum, 1986);"qualidade é adequação ao uso" (Juran, 1992);

"perseguição às necessidades dos clientes e homogeneidade dos

resultados do processo" (Deming, I982);"rápida percepção e

satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso dos

produtos e homogeneidade dos resultados do processo"

(Ishikawa, 1986), fica claro que a qualidade é uma característica de

um produto ou serviço que atende as exigências e, sobretudo, as

necessidades de um cliente.

Em linhas gerais, uma avaliação da qualidade permite que uma

organização, através de indicadores relativos ao cliente interno e

externo, ao produto, a elementos operacionais e financeiros,

possa medir seu desempenho. Estes indicadores devem:

• refletir a visão do cliente (interno e externo) ou seja,

possibilitar a verificação da qualidade sob a ótica do cliente. Estes

indicadores devem refletir como o produto está sendo usado no

seu destino e o seu encaixe na cadeia de valor do cliente.

• indicar nível de utilização de recursos, isto é, possibilitar a

constatação da ocupação da capacidade produtiva da organização

e a definição do melhor mix de produção, ou seja, quais itens,

quanto e quando produzir determinados produtos para melhor

dimensionar os recursos produtivos.

• ser sensíveis às variações do processo, de forma a indicar se

os produtos estão sendo fabricados dentro das especificações

projetadas, ou se, com a prática, o processo produtivo foi

aperfeiçoado no sentido de estreitar os limites de tolerância.

• ser objetivos e facilmente mensuráveis. A objetividade de

um indicador está na sua característica de representar, para quem

está acompanhando, a perda ou ganho, ou a qualidade ou níveis de

defeito, com o seu desvio. As especificações de projeto devem

ser transformadas, para fornecer parâmetros representativos e

fáceis de acompanhar na empresa. Não se pode enviar o desenho

técnico detalhado de uma determinada peça fabricada para a

fábrica e solicitar que os operadores de máquinas realizem o

acompanhamento de todas as medidas envolvidas. Transformar

este desenho, significa definir poucas cotas que devem ser

acompanhadas para garantir que o produto seja fabricado

conforme as especificações.

• fornecer respostas na periodicidade adequada. Isto

representa a capacidade de um indicador fornecer respostas

antes que o processo por ele medido gere perdas para a

organização. A freqüência de acompanhamento de um processo

deve ser corretamente estabelecida para que a própria medição

não seja prejudicial e deixe de agregar valor ao produto, ou de

outra forma, seja tão espaçada que permita a ocorrência de

desvio e a conseqüente perda de qualidade através de produtos

defeituosos, retrabalhos e outros custos inerentes.

• estar próximos ao ponto de ocorrência do problema, ou

seja, devem estar disponíveis para quem precisa tomar decisões

no processo. Por exemplo, implantar um sistema de controle

estatístico de processo, onde os dados brutos são coletados na

fábrica, digitados na área de engenharia da qualidade, impressos

no centro de processamento de dados, e avaliados com um dia de

defasagem em relação ao seu apontamento, o que significa a

possibilidade de que procedimentos imediatos de ajuste do

processo produtivo sejam realizados.

Atualmente, há uma tendência de se realizar pesquisas que

dêem suporte à tomada de decisões da direção. A pesquisa com
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clientes é um componente vital do processo de melhoria

contínua da qualidade dos produtos e serviços prestados ao

cliente. Um programa de pesquisa conjunto, que reflita com

precisão as opiniões, necessidades e aspirações do

segmento de clientes correspondente, é necessário

para qualquer empresa bem-sucedida. A

capacidade de toda grande organização para

atender ao objetivo de uma boa medição da

satisfação de clientes pode ser limitada pela falta

de um feedback relevante, confiável e

representativo. O que se quer dizer com isso?

Simplesmente que, sem uma pesquisa formal e bem-

direcionada, a tendência é se obter um feedback

irrelevante, não-confiável e não-representativo da base de clientes.

E como saber se o seu produto ou serviço realmente satisfaz

o cliente? Segundo alguns especialistas, além de se concentrarem

em vender produtos com qualidade e preço competitivo, as

empresas necessitam saber, cada vez mais, se os seus produtos ou

serviços satisfazem os consumidores, visando o permanente

crescimento dos seus negócios. Nesse sentido, existem algumas

ferramentas que auxiliam na pesquisa de satisfação do cliente.

• Questionário próprio - Um meio simples e barato de fazer

pesquisa de satisfação é preparar um questionário que, na maioria

das vezes em forma de folheto, fica próximo ao caixa do

estabelecimento. O balconista então solicita ao cliente que

responda às perguntas. Dada a dificuldade de preencher o folheto

naquele momento e devido ao pequeno estímulo que o cliente

recebe, o resultado é pouco expressivo e às vezes pode até gerar

desconforto para o cliente. O custo de produção é basicamente o

da impressão do questionário.

• Carta-resposta - Outro instrumento que também serve

como medição da satisfação do cliente é a carta-resposta.Trata-se

de uma correspondência comercial, enviada pelo correio ou pela

Internet para um público pré-selecionado (banco de dados de

clientes). As vantagens dessa ferramenta são a utilização de um

sistema de manuseio fácil e custo relativamente baixo. Já a

principal desvantagem é a de receber um pequeno número de

respostas e também o de importunar o cliente.

• Telemarketing - É basicamente feito por meio de um

telefonema, que pode ser denominado ativo ou receptivo. No

primeiro caso, os atendentes ligam para uma determinada

pessoa do mailing de clientes e no outro eles recebem as

ligações. Em razão do contato direto com os consumidores, o

telemarketing vem sendo utilizado como uma ferramenta de

pesquisa da satisfação dos clientes. Ele pode ser feito pela própria

empresa ou por uma terceirizada. Os principais aspectos são a

manutenção contínua do contato direto com os consumidores e o

fácil controle. Em contrapartida, o sistema encontra falhas como o

incômodo que pode gerar ao cliente e a possibilidade da

informação transmitida pelo operador estar incorreta.

• Customer Relationship Management (CRM) - O termo

significa gestão do relacionamento com o consumidor. Essa

ferramenta está ligada ao ato de administrar as informações sobre

os clientes para oferecer incentivos motivacionais e estimular a

repetição da compra. O CRM é um instrumento utilizado por

grandes companhias e oferece bons resultados em razão de

realizar um cruzamento de informações entre marketing,

vendas e atendimento ao cliente. Entretanto, a sua

desvantagem é ter um custo relativamente alto por

envolver vários departamentos e sistemas. Outro

aspecto negativo é que o cliente nem sempre

percebe vantagens imediatas pelo contato.

• Cliente oculto - É uma ferramenta específica

para medir qualidade do atendimento, principalmente

utilizada no varejo. A empresa pode contratar o serviço

por uma terceirizada ou ela mesma executar. São utilizadas várias

pessoas que fingem serem clientes, avaliam os estabelecimentos

em termos de produto e serviço e depois respondem a um

questionário elaborado por um especialista de marketing.

• Pesquisa de satisfação via Internet - É um programa de

melhoria da qualidade baseado na satisfação do cliente. Essa

ferramenta possibilita que a avaliação dos produtos e serviços

seja feita pelos próprios consumidores através da Internet e para

isso oferece descontos, prêmios e bônus aos clientes.

Para a jornalista e especialista em atendimento ao cliente,Vera

Lúcia Ramos, vão ficar para trás ou sair do mercado aquelas

empresas que ainda não perceberam que a sobrevivência depende

da satisfação dos clientes."Ou investem na melhoria contínua ou

não vão se manter no mercado. Sobreviverão as que valorizam e

respeitam o retorno de informações dadas pelo cliente. As

empresas têm que ter ciência de que não basta investir

maciçamente em recursos tecnológicos e não capacitar

adequadamente os recursos humanos. O CRM acaba sendo

utilizado para dar tratamento especial para aqueles que constam

do cadastro, e não se leva em conta o potencial daqueles que não

estão no sistema. Para criar uma cultura de serviços é essencial

envolver a liderança da empresa.Todos têm que se

engajar no processo".

Vera Lúcia acha que é preciso trabalhar a

atitude, o bom senso, a linguagem não

verbal, pois as frases prontas em tom de

decoreba não satisfazem o cliente

insatisfeito, assim como as típicas

desculpas são normas da empresa, foi falha

do sistema. "É preciso acima de tudo assumir

uma postura de compromisso com o cliente.

Falta demonstrar efetiva preocupação e afeto com o

cliente, dando atenção, conforto, cortesia, bom humor, simpatia,

sorriso, comunicação adequada. Não serão frases prontas de

manuais de treinamento que vão garantir isto. A equipe do

atendimento precisa estar convencida do valor de seu trabalho e

obter resultado efetivo, para atender bem o cliente. É muito

importante um trabalho com os funcionários chamados de pontos

de equilíbrio dentro da empresa, tais como guardas, recepcionistas,
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atendentes, telefonistas, operadores etc. É preciso educar os

funcionários antes de treiná-los em habilidades, com foco em

relações humanas. Se eles falham, a empresa perde a chance de

solucionar a questão antes de se transformar numa pendência em

órgão de defesa do consumidor, com mais danos à sua imagem.

Cabe à empresa se antecipar e evitar problemas que possam ser

enquadrados como desrespeito ao Código de Defesa do

Consumidor. Este é um diferencial no mercado que não se

obtém por meios de campanhas promocionais ou

pesquisas de opinião. Cabe a empresa estar atenta à

sociedade e às suas mudanças, para , respeitando a

demanda, antecipar soluções.

Na opinião dos sócios-fundadores do Peppers &

Rogers Group, Don Peppers e Martha Rogers, as

empresas nunca tiveram tantas opções para entrar em

contato com o cliente. Mas a escolha da melhor forma

para se fazer isso não deve depender apenas de novas

tecnologias, menor custo ou performance de mídia. Para eles, ela

deve ser feita com base no uso eficiente da oportunidade junto ao

cliente."Uma pesquisa realizada pela Forrester Research mostra

que 83% das 259 companhias pesquisadas usam e-mail marketing

em mais de dois terços de suas ações para tentar elevar os

resultados das campanhas. Analisando os novos canais de

marketing, o estudo aponta que as relações sociais, as ações com

RSS e anúncios em jogos de videogame chamarão mais a atenção -

e dólares também - nos próximos cinco anos. Muitas empresas já

estão testando esses canais, pois sabem que por meio deles será

possível conhecer melhor grupos específicos de clientes. Sempre

tivemos a idéia de que a tecnologia não seria o direcionador do

relacionamento com o cliente, mas apenas uma ferramenta.

Agora, a tecnologia passou a ser o mecanismo de entrega

de muitas ações de marketing, mais importante que

nunca para o alcance de resultados e fortalecimento

da relação com o cliente", explicam.

"A cada dia mais e mais companhias aceitam a

tecnologia como um dos fatores de sua estratégia

de marketing", afirma MarkTaylor, diretor de

Tecnologia da divisão de Relacionamento com o

Cliente da agência de marketing direto Wunderman.

Segundo ele, os novos canais de contato com o cliente irão

definir no futuro a qualidade do relacionamento do consumidor

com a empresa - incluindo Internet e todas as ações de

marketing que incentivem a interatividade com o consumidor.

Qualquer item que permita o contato direto com o cliente

merece atenção, seja um telefone celular ou uma iniciativa de

marketing experimental.
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Dicas de um expert

Claudius D'Artagnan recomenda cinco dicas práticas, porém,
fundamentais, para as habilidades dos profissionais que atuam
no contato direto com o cliente e representam suas empresas
no momento do atendimento.
Tratamento adequado ao perfil - O profissional de
atendimento deve conhecer o perfil mediano de seus clientes.
Informações como classe social, escolaridade, traços culturais e
desejos mais comuns são informações importantes na
preparação do estilo adequado de tratamento. Por exemplo,
uma loja de produtos populares, obviamente tem o perfil de
seus clientes em nível distinto de uma joalheria; sendo assim, os
funcionários precisam estar conscientes desta peculiaridade e
serem alertados sobre o ajuste do tratamento, entretanto,
eventualmente poderão atender algum cliente fora do padrão,
que entrou inadvertidamente no estabelecimento errado. Enfim,
a ação recomendada é discutir consensualmente com os
atendentes a seguinte questão: quais as características do perfil
do cliente?. Este pode ser o primeiro passo para o processo
educativo na conscientização da prestação de um bom
atendimento.
Informações corretas e precisas - Uma coisa que irrita
sobremaneira um cliente é o retrabalho da informação. Por
exemplo: um atendente confirma que determinado produto
estará disponível em 5 dias. O cliente reconfirma via telefone um
dia antes da data prometida e quando vai buscar o produto,
constata que houve um engano (ou descaso) na informação
sendo obrigado a retornar noutra ocasião. Muitos atendentes,
no afã de não deixar o cliente sem resposta, cometem o erro da
informação incerta, não avaliando seus efeitos, nem o preço do
retrabalho. Para este caso, o espírito de equipe é essencial para
facilitar e proporcionar a obtenção de informações precisas
entre os colegas de trabalho, e através de treinamento
específico, garantir não só a eficácia no atendimento, mas o
reconhecimento do cliente por ter sido, no mínimo, respeitado.
Rapidez no atendimento - Há os que pensam que rapidez no
atendimento é sinônima de velocidade. Puro engano! A rapidez,
neste caso, refere-se à adequação ao perfil do cliente. Em
outras palavras, é o ajuste do tempo conforme expectativa
preliminar do cliente. Um paciente sente-se satisfeito com a
rapidez de um médico, ao ser atendido numa consulta de
poucos minutos? Afinal, o médico foi rápido. Porém, qualquer

Peppers e Rogers afirmam que com os novos canais de

marketing, muitas companhias tendem a focar mais no custo que

no valor das ações. Dependendo do público a ser atingido e do

objetivo da empresa, o custo de uma ação por e-mail quase

sempre será menor que o envio de uma carta pelo correio, e

banners serão sempre mais baratos que comerciais de TV. "Mas

será o custo de um meio, medido por campanha ou cliente

atingido, o fator ideal de tomada de decisão? Não, em nossa

visão não. Escrevemos isso recentemente em nosso livro

Retorno sobre Clientes. Não importa quantas opções de mídia

existem, e não importa o quão barato elas se tornem, sempre

haverá um número de clientes e potenciais clientes que não

terão paciência para ações de marketing. Por isso, não baseie sua

decisão apenas em quanto você deve lucrar. Considere também

paciente certamente terá expectativa de um atendimento mais
elástico quanto ao tempo. Para o assunto rapidez no
atendimento, recomenda-se: Orientação aos prestadores de
serviços quanto ao perfil do cliente, adequado ao tempo de
atendimento. O foco principal está na objetividade e não na
velocidade.
O uso do humor (entusiasmo) - Às vezes, um atendimento
parece ser quase perfeito: as informações são corretas, o
atendimento é cortês, educado e o tempo dispensado foi
adequado. Porém, faltou entusiasmo, alegria! Ou seja, humor.
Reconhecemos que um nível mínimo de formalidade é essencial
em qualquer que seja a situação de atendimento, entretanto,
uma relação alegre, descontraída, acompanhada de um sorriso,
poderá conviver sem antagonismos com o respeito e a
formalidade no tratamento. Contar a piada "do papagaio" ao
cliente de nível formal é um bom exemplo de como não se faz
humor no atendimento. O uso do humor inteligente e a
ambientação do clima de alegria têm hora certa, momento
adequado e ambientes propícios, que o próprio atendente pode
planejar, usando sua criatividade em busca da satisfação e
principalmente da "fidelização" do seu cliente. Para isso é
importante um instrumento no âmbito educativo com a fixação
de conceitos, princípios e formas adequadas de se praticar o
humor. O exemplo, dos mais experientes, neste caso, é um
eficaz instrumento de aprendizado.
Superando as expectativas - A maioria das situações de
atendimento cordial, pressupõe a conquista da satisfação do
cliente. Mas isso, nos dias atuais, é pouco, ou até mesmo trivial,
considerando que provavelmente todas as empresas comerciais
e de prestação de serviços buscam de forma uníssona esta
condição. O desafio é à busca do encantamento. Isso só se
consegue quando o cliente sente-se surpreendido positivamente
com o atendimento recebido, ou seja, quando suas expectativas
são superadas nos pequenos detalhes. Os atendentes precisam
estar preparados para adotar esta condição toda vez que se
relacionarem com um cliente. O esforço neste sentido é que
diferenciará o atendimento superior do trivial, porém, sem um
plano de como e o que fazer, o êxito estará comprometido.
Treinar os atendentes neste campo, utilizando suas próprias
idéias em reuniões internas de trabalho é um bom começo para
conquista de bons resultados.

a paciência do cliente, que deve ser bem utilizada".

"A interação com o consumidor por canais como e-mail pode

ter um custo bastante baixo, mas o custo de oportunidade pode

ser muito elevado", afirma o vice-presidente da empresa de

pesquisas Loyalty Lab, Doug Bewsher."Se você mede o resultado

de suas campanhas apenas com base no retorno sobre

investimento, pode perder a oportunidade de continuar

interagindo com o cliente. O primeiro passo é entender que o

custo de oportunidade está incluso no custo do consumidor, que

considera o risco dele deixar de ser cliente. Há formas mais

sofisticadas de abordagem para entender esses custos".

O diretor da Propar Gestão Empresarial, Claudius D'Artagnan

Barros, acha que analisando os meios de comunicação e as

diferentes metodologias utilizadas para ouvir o cliente, as
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Centrais de Atendimento (CAs) também conhecidas como

Serviços de Atendimento ao Cliente (SACs), introduziram ao seu

tempo, um novo conceito nas relações cliente/fornecedor. A

princípio, essas estações ouvidoras da voz e desejos dos clientes,

foram concebidas apenas para receber reclamações e encaminhá-

las a quem de direito."Modernamente, as CAs/SACs

utilizam este canal de relacionamento com objetivos

mais amplos, como por exemplo: captar sugestões,

opiniões, enfim, reações do consumidor ao impacto

de novos produtos ou desempenho de serviços,

tanto em fase de lançamento quanto na

estabilidade e performance de sua aplicação no

mercado. As formas de comunicação utilizadas na

busca da opinião do cliente não se resumem

entretanto, nesses tradicionais serviços de Atendimento

ao Cliente. Diferentes metodologias como: Mesa Redonda com

o Cliente, Linha Direta com o Presidente e o método conhecido

como Ombudsman, são algumas das eficazes estratégias, que

quando aplicadas corretamente, asseguram ao cliente, a confiança

e precisão nas respostas, além de desenvolver culturalmente uma

habitual relação de feedback. Desses procedimentos citados, para

ouvir o cliente, destacamos um em especial: a Mesa Redonda com

o Cliente. Esta ação consiste numa reunião planejada com um

pequeno grupo de clientes selecionados por determinado

CAPA

segmento de atuação. Por exemplo, clientes da carteira agrícola

de uma instituição bancária, ou mesmo passageiros assíduos de

uma Cia Aérea. Esses clientes são escolhidos por critérios

científicos de amostragem, evitando concentrações naqueles

"amigos do gerente" ou nos reconhecidamente desgostosos. A

distribuição de representação dos clientes nesta reunião é

importante para confiabilidade dos resultados", diz.

D'Artagnan recomenda que a condução dos

trabalhos seja feita por um agente ou consultor

externo."A razão é justificada pela imparcialidade e

pela desvinculação nas possíveis relações de

amizade ou comprometimento, evitando assim,

situações constrangedoras por parte dos clientes

convidados no momento de tecerem críticas ou

apontarem oportunidades de melhoria. A tarefa

principal do agente externo é a de estimular os clientes a

expressarem seus anseios e críticas de forma a catalisar o mais

amplo espectro de sugestões e avaliações, sem filtros ou

interpretações de intermediários. Com a identificação das

contribuições dos clientes, o próximo passo é encaminhá-los às

áreas alvo da empresa para o devido julgamento, adoção, ajuste

ou até mesmo rejeição justificada quando for o caso. A prática

desta sistemática, requer incondicionalmente duas ações

fundamentais, responsáveis pelo êxito do processo: preparação
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prévia da empresa (áreas alvo e níveis de decisão) para aceitar

sugestões e oportunidades de melhoria advindas de clientes; e

retorno ao cliente quanto às ações ou decisões tomadas,

principalmente aquelas que tiveram sua contribuição direta".

Para Vera Lúcia, cabe ao ouvidor/ombudsman mostrar às

empresas como as reclamações podem servir como

ferramenta estratégica, uma oportunidade para aprender

coisas ainda ignoradas sobre seus produtos e serviços. É o

profissional que vai mostrar a necessidade de agilidade na

decisão sobre as mudança.Tudo que é recebido do cliente tem

que passar por análises para detectar erros que, discutidos

com a diretoria, resultem em soluções permanentes e não

específicas para o caso reclamado.

"O ouvidor, como representante do cliente , deve provar

que não é por existir clientes que tentam explorar a empresa

que se vai generalizar. Estima-se que não passa de 1,5% o

número dos que tentam trapacear, tirar vantagem ao formalizar

uma reclamação. Além do que, o canal de comunicação não

serve apenas para ouvir lamúrias, deve ser um canal aberto para

detectar as ansiedades, desejos e aspirações do consumidor, e

para registrar valiosas sugestões para aperfeiçoar processos e

produtos. Mas é preciso levar a sério a relação entre

processo e serviço, para obter maior grau de

satisfação dos clientes. Não se pode esquecer que o

custo de um cliente insatisfeito é até dez vezes

maior do que o de um satisfeito. O cliente está

dando uma oportunidade de melhoria quando

procura a empresa e, desde que ela o ouça de um

ponto de vista mais flexível, e não de forma

superficial, como se faz na maioria dos Serviços de

Atendimento ao Cliente, os resultados podem se

compensadores. É típico o atendente que de imediato responde

ao cliente: gostaria de ajudá-lo mas não posso fazer nada, é a

política da empresa. Ele não tenta se colocar no lugar do cliente

Essa infelizmente ainda é a postura percebida em muitas

empresas dos setores de saúde, telefonia, automotivo, bancário

e moveleiro. São áreas em que a remuneração da equipe de

atendimento, por não ser das mais atraentes, leva a constante

rotatividade. É um círculo vicioso que leva a empresa a

questionar se vale a pena investir na capacitação se o

funcionário provavelmente ficará por pouco tempo. Deveriam é

investir mais nas pessoas, garantindo a permanência delas na

empresa e deixar de encarar como gasto", observa Vera Lúcia.

Ela pergunta: por que gerenciar as reclamações? "Porque elas

são um dos meios mais diretos e eficazes de os clientes

informarem que há espaço para melhoria. Essas informações

podem ser usadas como ferramenta estratégia para gerar mais

negócios. Esse cliente que reclama deve ser visto como parceiro

para melhoria, pois ele permite que se capte rapidamente as

mudanças de interesse do consumidor. Clientes que reclamam e

são bem tratados podem tornar-se aliados capazes de identificar

práticas internas que criam entraves para o bom desempenho da

empresa. Mas onde pecam as empresas que já têm atendimento ao

cliente? Elas não utilizam de forma adequada as informações

recebidas. Acaba funcionando mais como um cala boca. É caso por

exemplo do cliente que se queixa de um iogurte estragado e ao

invés do resultado da análise e informações sobre as providências

adotadas para que tais problemas não se repitam, recebe em casa

um caixa inteira de produtos fabricados pela empresa, numa

estratégia de marketing errada. Não se pode esquecer que aqueles

que se dão ao trabalho de se queixar ainda têm alguma confiança

na empresa. Por isto deve se encorajar as reclamações. Até porque

de cada 100 reclamações formais há um potencial de 2 mil clientes

da área de serviços insatisfeitos. Um cliente insatisfeito conta para

uma média de oito a dez pessoas sobre o mal atendimento

recebido, e um em cada cinco chega a contar para 20 pessoas. Só

um exemplo: quantos efetivamente reclamam da longa espera na

fila do banco, ou da porta que trava na entrada mesmo retirando

todos os metais que se carrega? As reclamações chamam a atenção

para defeitos em produtos, deficiências em serviços e falhas do

pessoal do atendimento, que de outra forma poderiam ser

percebidos tardiamente, retardando providências para redução de

prejuízos. Cabe à Ouvidoria funcionar como canal de

informação desburocratizado, que permita agilidade no

tratamento das informações, e adoção das sugestões

recebidas. O ouvidor é o profissional que vai provar

para a empresa que a chave para bons serviços está

no interior da organização e não só na linha de

frente", responde.

De acordo com a ouvidora, há empresas que

estabelecem uma meta de redução de

reclamação. "Isto pode não ser um bom negócio,

pois pode induzir a mascarar números só para

cumprimento da meta. Pode se camuflar problemas. Um

exemplo é limitar canais de acesso para queixas, ou exigir que

a reclamação seja formalizada por escrito ou pessoalmente. Há

empresas que desestimulam os reclamantes insistindo para que

escrevam ao invés de telefonarem, ou cujo ouvidor não atende

pessoalmente. Dessa forma não se faz um trabalho sério. Sem

mobilização para sensibilização de todos os funcionários é

praticamente impossível manter clientes fiéis. A empresa tem

que atuar para transformar o funcionário num parceiro e

promover uma comunicação eficaz. O funcionário do setor de

atendimento ao cliente tem que deter a maior amplitude

possível de informações, e ter comprometimento com a

qualidade.Trata-se na verdade uma corrente em que todos os

elos precisam funcionar, cada um precisa estar fortalecido e

interligado. Antes os clientes reclamavam de forma ordenada e

em privacidade, com a Internet, uma reclamação é repassada

em forma de corrente, multiplicando em muito a imagem

negativa da empresa. O estrago que um único consumidor

irado pode produzir hoje é imenso. O alcance da Internet

permite às pessoas comunicarem-se entre si de um modo

nunca antes imaginado", finaliza.
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Text Box
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