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O cliente é a razão
da existência da
empresa

SP, onde atuou por oito anos. Atuo/mente, é

assessora de imprensa da Pró Teste Associa-

ção Brasileira de Defeso do Consumidor. Ini-

ciou sua carreira em 1978, como repórter

no jornal O Estado do Paraná. Em 1985, foi

para a Rádio Cultura do Pará, como repórter

e redatora. No mesmo ano, transferiu-se para

Brasília como correspondente da revista Exa-

me e Nova Escola, da Fundação Victor Civita.

Em 1991, passou a editora-assistente de

Economia, no Jornal da Tarde, do grupo O

Estado de São Paulo, respondendo por uma

página semanal de defesa do consumidor,

tema que a levaria, em 1993, para a asses-

sor/a de imprensa do Fundação Procon-SP,

onde deu visibilidade às principais atividades

e pesquisas desenvolvidas pela entidade, além

de criar folhetos e cartilhas voltados à edu-

cação para o consumo. Em 1995, ao assu-

mir a ouvidoria da Fundação, aumentou em

100% o atendimento, de 5 mil a l O mil pes-

soas por ano, sugeriu novos procedimentos que aperfeiçoaram o atendi-

mento prestado aos usuários e melhorou os meios de avaliação do traba-

lho da ouvidoria. É co-autora da coletânea "A Ouvidoria no Brasil" e

"Gestão Participativa", editado pela FIA-USP.

BQ - Qual a importância do cli-
ente para a empresa?

VR - O cliente é a razão da exis-

tência da empresa, principalmente num

período em que os produtos e serviços

se assemelham, o que faz a diferença é a

forma como o cliente é tratado. O cli-

ente é um fator de melhoria, pois é ele

que faz a empresa ir para a frente. Hoje

a empresa está ciente da importância de

se analisar e conhecer o consumidor, e

que depende dele para sobreviver. Por

isso, procura atender suas necessidades,

desejos, carências, de certa forma, su-

perando suas expectativas e, encantan-

do-o, numa relação que permita alcan-

çar a sua fidelidade. A tendência do mer-

cado é que as pessoas não comprem

apenas o produto ou contratem o ser-

viço, mas outros valores agregados,

BQ - Quem são realmente os clientes de uma empre-
sa?

como respeito e satisfação.

BQ - O que as empresas no geral devem fazer, interna-
mente, para melhorar o atendimento ao cliente?

VR- Investir no aperfeiçoamento dos canais de relacionamen-

to. Ouvi-lo sem preconceito, sem defesas prévias, sem foco único

no marketing. Hoje muitos recursos são investidos tanto em siste-
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Vera Lúcia Ramos - Os clientes de uma empresa são todos

os que se relacionam com ela, desde o cliente externo que compra

seus produtos e serviços, passando pe-

los fornecedores até o público interno.Ramos é ex-ouvidora do Procon de

diretora por oito anos, Vera Lúcia

rés da Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), da qual foi

ornalista, 48 anos, docente do curso de capacitação de ouvido-
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mas de produção, como em marketing, sem contar evidentemente

nas pesquisas de prospecção e satisfação,antes e pós-venda. Muitas

empresas privadas e públicas, têm adotado padrões de qualidade,

alguns alicerçados na BR.-ISO 9001 versão 2000, num esforço de

atender com presteza cada vez maior, os seus clientes. A questão é

que muitos desses mecanismos tais como o Serviço de Atendimen-

to ao Cliente (ou Cidadão) - SAC, Central de Atendimento (Call

Center) e Ouvidoria, as vezes só funcionam para efeito de marke-

ting e não para solução efetiva das questões levantadas pelo cliente.

Se não houver o compromisso, com o cliente, com a qualidade e

com a melhoria, é melhor que tais canais nem sejam implantados.

BQ - Como devem ser tratadas as reclamações dos
clientes?

VR - As reclamações devem servir como ferramenta estratégi-

ca, uma oportunidade para a empresa conhecer os aspectos ainda

ignorados sobre seus produtos e serviços.Tudo que é recebido do

cliente tem que passar por análises para detectar erros que, discu-

tidos com a diretoria, resultem em soluções

permanentes e não específicas para o caso

reclamado. Deve-se implantar uma estraté-

gia de relacionamento mais uniforme. As

empresas têm que ter ciência de que não

basta investir maciçamente em recursos tec-

nológicos e não capacitar adequadamente os

recursos humanos.O Customer Relationship

Management (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.

BQ - No que compreende atender
um cliente bem?

VR - É disponibilizar canais de atendi-

mento que realmente funcionem, com profissionais comprometi-

dos e capacitados a darem respostas rápidas para as questões le-

vantadas pelo cliente. Na busca da satisfação dos clientes não se

pode negligenciar o cliente interno, ou seja, o empregado que é

responsável em todos os níveis em interagir com os clientes exter-

nos, sejam fornecedores ou consumidores dos seus produtos e ser-

viços.

BQ - Como satisfazer e fidelizar o cliente?
VR - As empresas e instituições devem somar esforços em

prol do cliente e da sua fidelização. Para atingir esse objetivo, con-

tam com as próprias reclamações e sugestões do cliente. Para ob-

"Resolvendo o
problema de um
consumidor, o

empresário tem a
chance de

reconquistar o
cliente perdido e
ainda evita novos

conflitos"

ter a fidelidade dos clientes toda a empresa deve entender que o

cliente é o alvo de todas as suas ações e praticá-las com base nisso.

Procurar sempre superar as expectativas do cliente. Nada melhor

do que encarregar a própria equipe de desenvolver a fidelidade do

cliente. Para isso o caminho é dar-lhe autonomia, treinamento, in-

formações, o apoio e as recompensas necessárias para que ela faça

o que é de sua natureza. Os funcionários são exatamente como os

clientes. A empresa precisa tratá-los com respeito, permitindo que

tomem suas próprias decisões e, assim, eles tratarão os seus clien-

tes da mesma forma.

BQ - Como elaborar uma política de qualidade no aten-
dimento ao cliente?

VR - Primeiro é preciso solidificar a cultura de ouvir o cliente.

O passo inicial é ter o comprometimento de toda a empresa a

começar pelos dirigentes. Isso se faz não só com capacitação como

com atitudes diárias no relacionamento interno.

A empresa tem que internalizar a ideia de que a crítica pode

ser uma oportunidade única para sua evolu-

ção e para o aperfeiçoamento do atendimen-

to e dos próprios produtos. Contudo, nem

todas as empresas sabem o que fazer com as

reclamações de seus clientes. Um bom siste-

ma de atendimento ao cliente é uma dica

para indicar o melhor caminho em direção à

perfeição e, conseqiientemente, aos lucros.

Os especialistas em gestão empresa-

rial apontam que o importante é estar

aberto para essas reclamações. Afinal, re-

solvendo o problema de um consumidor,

o empresário tem a chance de reconquis-

tar o cliente perdido e ainda evita novos

conflitos.

Para elaborar a política de qualidade a

empresa precisa levantar os pontos fortes e

fracos no relacionamento com o cliente e

estabelecer estratégias para fortalecer o vín-

culo com ele. Isso passa por investimentos em pessoal e tecnologia,

criação de ouvidoria, transparência na relação, entre outros aspec-

tos. A área de atendimento ao consumidor deve ocupar uma posi-

ção estratégica nas empresas. Porém, não é o que se verifica em

grande parte do mercado em que o SAC está no nível tático-opera-

cional.com atuação bem restrita e atendimento'cosmético', criado

mais para efeito de marketing, do que propriamente como estraté-

gia mercadológica ou institucional, representando pouco aos negó-

cios da empresa. Esse tipo de SAC não atende com vistas ao aper-

feiçoamento da qualidade e não tem voz ativa dentro da empresa.

O atendimento das reclamações resume-se na troca do produto e

envio de brindes.
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BQ - Quais os principais erros que as empresas comen-

tem no relacionamento com o cliente?

VR - O primeiro erro das empresas é não levar a sério a cultu-

ra orientada para o cliente. As queixas ainda são vistas como abor-

recimento ou custo improdutivo, e aquele que reclama leva a pecha

de "criador de caso".Tais empresas não tratam de forma eficaz as

reclamações recebidas. Nelas o cliente na prática ainda é visto como

"mal necessário". Isto decorre principalmente da pouca ou nenhu-

ma concorrência que tais empresas tinham em suas áreas de atua-

ção, em que o cliente era refém do fornecedor. Mas quem insistir

nessa postura tem os dias contados num mercado cada dia mais

competitivo. Infelizmente ainda é comum se perder a paciência com

o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) das empresas. A maio-

ria que tira o telefone do gancho na tentativa de resolver algum

problema com o atendente do outro lado da linha já disca os núme-

ros de forma desanimada, esperando gastar um tempo precioso

com a tarefa. Primeiro, o consumidor é atendido por uma gravação:

disque um para saber algo, disque dois para

conhecer os novos planos, disque três, quatro,

cinco, seis, sete ou oito, para ter acesso a ou-

tros serviços da empresa e tecle o nove para

falar com o atendente. O cliente quer falar com

alguém do outro lado da linha e não com gra-

vações que o transferem de um número para

o outro até chegar no nove que apresenta a

opção para falar com o atendente. Acaba fun-

cionando como um jogo proposital, para que

o cliente fique sem paciência e desligue o tele-

fone.

Cada vez mais ouvimos falar de call cen-

ters, atendimento ao cliente e cuidados com

o pós-venda, mas o que se faz de modo geral é

cuidar, quando muito, dos problemas, e pouco

se dedica ao mérito de evitá-los. Os ruídos

que originam os problemas muitas vezes sur-

"Cabe à empresa
se antecipar e

evitar problemas
que possam ser

enquadrados
como desrespeito

ao Código de
Defesa do

Consumidor"

dos ao cliente. A empresa que deseja proporcionar satisfação dos

seus clientes externos deve, prioritariamente, investir na forma-

ção, preparação e satisfação dos seus clientes internos, ou seja,

dos empregados. A chave para bons serviços e produtos está no

interior da organização e não só na linha de frente.

BQ - Quais são os possíveis prejuízos de solucionar um

problema ou reclamação tardiamente?

VR - Danos irreparáveis à imagem da empresa. Costumo diz

que a conquista da credibilidade demanda tempo e investimento,

mas é possível perdê-la num minuto. Retardar providências pode

significar milhões em termos de custo da imagem. Deve-se atuar

rápido para redução de prejuízos. Às vezes pode ser apenas uma

queixa, num volume de milhões de clientes, mas se ela for relevante

e fundamentada vale a pena o investimento em sanar as causas do

problema o mais rápido possível. É possível camuflar problemas que

depois terão solução mais complicada e danos maiores. 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 pos-

sam ser enquadrados como desrespeito ao

Código de Defesa do Consumidor. É preci-

so levar a sério a relação entre processo e

serviço, para obter maior grau de satisfa-

ção dos clientes. Não se pode esquecer que

o custo de um cliente insatisfeito é até dez

vezes maior do que o de um satisfeito.

gem por imperícia, por descaso ou até mesmo por má-fé. A pres-

são por vendas imediatas quase sempre sangra de algumas empre-

sas a visão de médio e longo prazo e o objetivo de fidelização então

inexiste nestes casos, ou é tão turvo que não se concretiza.

BQ - Quais são os principais conselhos que devem ser

dados aos profissionais que lidam diretamente com o cli-

ente?

VR - Os profissionais que têm contato direito com o cliente

precisam levar em conta que a forma de atender é fundamental. O

profissional deve se colocar no lugar de quem está reclamando, de

quem foi lesado. Precisa primeiro gostar do contato com o público,

e atuar com agilidade, cordialidade e interesse.Todos têm de atuar

pensando nos benefícios obtidos se conseguirem agir de forma que

o problema ocorrido com um cliente não se repita com outros. É

preciso que haja sensibilidade para lidar com os transtornos causa-

BQ - Qual o melhor canal de co-

municação entre um cliente e a em-

presa?

VR - Depende da empresa, e dos cli-

entes que ela atende. Por exemplo, uma

empresa pública não pode disponibilizar apenas atendimento pela

Internet quando sabemos da exclusão digital. Ou seja, a maioria da

população brasileira ainda não tem acesso à informática, telefone,

e-mail, atendimento pessoal, caixas de sugestões, ou seja, aos diver-

sos canais que podem ser oferecidos. Os contact centers e as ouvi-

dorias são importantes, desde que cumpram suas funções. Inde-

pendente do canal de comunicação escolhido, este deve ser aces-

sível para detectar as ansiedades, desejos e aspirações do consumi-

dor, e para registrar valiosas sugestões para aperfeiçoar processos

e produtos. O que não pode é existir ouvidoria, por exemplo, que

só atenda por caixa postal, como se verifica na área de seguro. O

cliente deve ter diversos canais para escolher o que for mais ade-

quado ao seu perfil.

BQ -As ferramentas disponíveis estão adequadas para

essa relação?
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VR - Do ponto de vista tecnológico hoje existem infinitas pos-

sibilidades, mas de nada adianta ferramentas sofisticadas se não hou-

ver investimento numa equipe de pessoal comprometida com o

cliente, que realmente goste e atue para a melhoria da qualidade.

Hoje o que se percebe, é que grande parte das empresas prefere

terceirizar seu contact center e, com isso, perde uma valiosa opor-

tunidade de trazer o cliente para cada vez mais perto e aproveitar

suas contribuições para estar na vanguarda do mercado.

BQ - O quê mudou na forma como as reclamações são

feitas nos últimos tempos?

VR - Antes, os clientes reclamavam de forma ordenada e em

privacidade. Na Internet, uma reclamação é repassada em forma de

"corrente", multiplicando muito a imagem negativa da empresa. O

estrago que um único consumidor irado pode produzir, hoje, é imen-

so. O alcance da Internet permite que as pessoas se comuniquem

entre si de um modo jamais imaginado.

BQ - Considera mais importante avaliar e tratar das

reclamações de cada consumidor em isolado ou analisar

os dados que dizem respeito às reclamações num geral?

VR - O consumidor deve ter seu problema atendido, mas isso

não basta, é preciso identificar a origem do problema e solucionar

para evitar que as queixas se repitam. A eficácia depende de uma

série de cuidados, que envolve desde a forma de atender até o

tempo de retorno às demandas. Por exemplo, não adianta respon-

der rápido e de forma insatisfatória.

BQ - Quais os benefícios que uma organização pode

ter quando alcança a excelência nos serviços de atendimen-

to ao cliente?

VR - Ela será diferenciada no mercado, aumentando sua com-

petitividade, e com isso reforçando sua carteira de clientes e, con-

seqiientemente, os lucros. Área de atendimento e ouvidoria não

podem ser vistas como setores de custos e sim de investimentos.

Se forem colocados na ponta do lápis, o que se conquista e se eco-

nomiza prevenindo conflitos e aumentando a satisfação do cliente,

com certeza as empresas mudarão o enfoque quando tratarem dessa

questão.

BQ - Qual a relação entre atendimento ao cliente, qua-

lidade e a ISO 9001?

VR - É um grande elo para agregar maior valor aos negócios e

obter melhorias nos processos, sempre visando à redução de cus-

tos,focando necessidades futuras.Com a cultura de ouvir o cliente,

aliada ao investimento em qualidade, se obterá avanços em áreas

Text Box
fr
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que vão desde a criação de um produto ou desenvolvimento de

um serviço, no acompanhamento da implantação, venda, orientação

até ao suporte para solucionar os eventuais casos de insatisfação

ou problemas que venham acontecer no mercado.

BQ - Como o setor de atendimento ao cliente se de-

senvolveu ao longo dos anos?

VR - Conforme escrito no trabalho do curso de pós-gradua-

ção em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e

Artes da Universidade de São Paulo O S/AC e a Comunicação Merca-

dológica (l 998), de Katia Cristina Pyloridis, Maria José da Costa Oli-

veira, Nelson Garcia Perandréa e Renata Gavioli, até meados da

década de 30, vê-se na postura da maioria das empresas e na publi-

cidade uma falta de interesse pela opinião do consumidor. A famo-

sa frase de Henry Ford de que todo o consumidor poderia esco-

lher a cor do carro desde que fosse preta,demonstra isso. A Segun-

da Guerra e o consequente fechamento de um dos maiores merca-

dos mundiais alterou esse panorama devido à

necessidade de expansão dos negócios pelo

mundo, mesmo não havendo produto disponí-

vel. No Brasil, inicialmente a prática das em-

presas era de publicar anúncios com endere-

ços, cuja função principal era informar, e não

receber informações do consumidor. Na dé-

cada de 60, com o movimento dos consumi-

dores americanos, começou a haver mudan-

ças, pois o consumidor não pedia informações,

e sim exigia. Ele não queria somente um pro-

duto de menor preço, e sim, também, com

maior qualidade. Na década de 70, não são

poucas as empresas que publicam endereços

para atendimento ao cliente e, até mesmo, te-

lefones. Entretanto, caso fosse interurbano, o

cliente deveria arcar com esta despesa. Além

disso, começa, principalmente nos EUA e Eu- '<

ropa, uma maior preocupação com a opinião do consumidor final,

demonstrada por caixas de sugestões, quadro de avisos, carta de

avaliação, pesquisa de atendimento. No Brasil, destaca- se a Nestlé

em 1978, e a Rhodia em 1981. A primeira por ter criado um depar-

tamento de economia doméstica,com o intuito de prestar informa-

ções; já a segunda por ser a primeira a adotar o atendimento ao

cliente consumidor, lançando a campanha "Você fala, a Rhodia escu-

ta". No Brasil, inicialmente os órgãos de defesa do consumidor como

a Sunab, o Procon.o ldec,o Ipem.e posteriormente à promulgação

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, geraram uma

profunda mudança na relação entre empresa e consumidor, estimu-

lando as empresas a adotarem os serviços de atendimento ao clien-

te, através de linhas toll-free, ombudsman e, mais recentemente,

pela Internet. Com o mote de que "sua opinião é muito importan-

te", viu-se a proliferação do SAC (Serviço de Atendimento ao Con-

sumidor), não somente para ouvir reclamações e sugestões, mas

também mais voltados para planejamentos mercadológicos e pes-

quisas de opinião, além de pretenderem passar a imagem de quali-

dade para o cliente, sem contar o fato de que para a empresa é

melhor ela mesma checar a reclamação do que esperar a notifica-

ção do Procon ou outro órgão de defesa.

BQ - Qual são as funções do SAC e como ele se encon-

tra no momento atual?

VR - No mesmo trabalho, um panorama atual apresenta um

cenário constituído por transformações em muitos campos. Só

para exemplificar, podemos reforçar o grande destaque que vem

sendo dado à globalização, ao mercado mais competitivo, à pre-

ocupação com a qualidade total, ao crescente avanço da tecno-

logia, à ampliação do conhecimento e da informação,aos proces-

sos de flexibilização das organizações, a evolução da responsabi-

lidade social. É uma tendência e uma necessidade torná-lo cada

vez mais estratégico, até porque "o atendimento ao cliente está

constituindo-se, na era da informação, no

principal fator de vantagem competitiva

entre as organizações". O serviço de

atendimento ao consumidor evolui e

transforma-se a todo momento, visando

melhor desempenho e maior transparên-

cia, e amparo ao consumidor; ele atua de

diferentes formas: telefone, Internet, car-

tas, entre outros, sendo responsável di-

reto pela mediação entre consumidor e

empresa, como também pelo encaminha-

mento de informações para o departa-

mento de marketing, comunicação, sen-

do utilizado até como pesquisa de mer-

cado. O SAC, mais do que um controle

de qualidade da empresa, é uma fonte di-

reta de informações dos consumidores,

pois a partir de sugestões, reclamações e

elogios, é possível traçar um perfil do público e analisar o grau

de satisfação. Vale lembrar que a qualidade do atendimento no

SAC pode representar a fidelização do consumidor. O mercado

para o profissional dessa área cresceu com o lançamento do

Código de Defesa do Consumidor (CDC) em 1992. As empre-

sas reagiram rapidamente ao CDC, fortalecendo seus SACs e

outras foram além, criando suas ouvidorias, para prevenir-se. O

SAC é uma ótima ferramenta de respostas rápidas, para superar

dúvidas e atuar em casos pontuais. Mas a equipe tem de ser pre-

parada adequadamente e os scripts devem permitir certa auto-

nomia. Isto evita que apenas agravem a insatisfação do cliente,

obrigando a buscar amparo em entidades de defesa do consumi-

dor e justiça. Já a ouvidoria é um complemento ao serviço dos

SACs. Quando esses canais não funcionam, o problema é levado

ao ombudsman ou ouvidor, que tem mais autonomia e indepen-

dência para atuar.

"A equipe tem de
ser preparada

adequadamente e os
scripts devem
permitir certa

autonomia. Isto evita
que apenas agravem

a insatisfação do
cliente"
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BQ - Quais são as perspectivas de mudanças nessa área?

VR - Creio que as organizações mais avançadas vão continuar a

investir no SAC (agora chamado de contact center) para ações de

marketing, e na Ouvidoria, do ponto de vista do consumidor e da

gestão de qualidade. Precisa haver maior fortalecimento desses ca-

nais e acho que as empresas caminham para isso, mas por exigência

do mercado. Para fidelizar o consumidor, atendendo-o melhor, e ofe-

recendo-lhe mais serviços, há o SAC. Para solucionar problemas de-

correntes do atendimento do consumidor, reforçar ou instalar a ou-

vidoria, como uma espécie de última instância. O atendente do con-

tact center atende o consumidor para não o perder, a fim de que sua

empresa tenha mais clientes, mais mercado, mais lucro. O (a) ouvidor

(a) ouve o consumidor para cobrar, das instâncias responsáveis, a

solução de problemas e, mais do que isso, apoiar a gestão de qualida-

de, no sentido de aperfeiçoar produtos, serviços e atendimento.

BQ - Dê uma visão geral sobre as ouvidorias.

VR - Muitas empresas do País (a maioria ainda da área pública)

têm o serviço de ombudsman, ou ouvidor, um canal direto com a

instância máxima da empresa e leva à ela d ú vidas, sugestões e recla-

mações. Esse profissional ( passam de mil os vinculados à ABO)

pode ajudar o cliente a solucionar seus problemas e é uma impor-

tante ferramenta de gestão. Identifica oportunidades, sugere mu-

danças e previne conflitos. O ombudsman ou ouvidor pensa na

mudança da estrutura da empresa em favor do cliente e deve apon-

tar os caminhos para se chegar a tal objetivo. O ouvidor ou ombu-

dsman, precisa interagir com a empresa para que ela assuma um

compromisso com o consumidor. O ouvidor é o termómetro da

atuação da empresa no mercado, pois ouvindo e respeitando os

clientes, poderá sugerir melhorias nos processos, sempre visando à

redução de custos, focando necessidades futuras, conciliando inte-

resses mútuos e, principalmente, agindo como defensor dos consu-

midores dentro da empresa. A Ouvidoria é o setor responsável por

resolver problemas que mexem com a gestão e o andamento da

empresa. O ideal para o bom andamento das organizações é dispor

das duas ferramentas: contact center e ouvidoria. A principal função

da ouvidoria é defender direitos dos clientes na relação com as em-

presas, no esclarecimento quanto aos seus direitos e deveres e na

prevenção e solução de conflitos. É um processo que permite a opor-

tunidade de corrigir procedimentos internos,estreitar o contato junto

ao cliente, minimizar o número de denúncias nos órgãos de defesa

do consumidor e reforçar a imagem e a credibilidade junto aos clien-

tes e ao mercado. Q

Contato

(l l) 5573-3595 r. 202 - imprensa@proteste.org.br
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