
customer service

Pergunte como
seu cliente quer
Empresas brasileiras ouvem o que o cliente tem a dizer a

respeito de sua logística, através de pesquisas sobre o nível

de serviço

A
s EMPRESAS BRASILEIRAS AINDA TÊM

sérias dificuldades em saber o que o

cliente efe-tivamente pensa de sua

logística. Da mesma forma, não sabem

identificar suas necessidades e desejos quanto aos

níveis de serviço esperado.

As poucas empresas que têm um sistema de

aval iação de desempenho das suas operações,

medem somente a eficiência, mensurando em seus

indicadores a qualidade e o prazo das entregas.

Todavia, essas empresas dificilmente têm infor-

mações adicionais, vindas do próprio cliente. Ou

seja: mede-se somente o desempenho da entrega,

mas não a satisfação do cliente.

Considerando a definição resumida de logística

como sendo "o processo de planejamento,

implementação e controle do fluxo e armazenagem

eficientes de matérias-primas, estoque em processo,

produto acabado e informações relacionadas,

desde o ponto de origem até o ponto de consumo,

com objetivo de atender aos requisitos do cliente,

em uma mesma organização" (Dicionário de

Logística: INSTITUTO IMAM), as empresas têm a

necessidade de ouvir a opinião e as expectativas
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de seus clientes em relação aos serviços

logísticos oferecidos, não só pela

empresa, como também pelo mercado

que atua.

Recentemente, algumas empresas,

principalmente em segmentos muito

competitivos, estão buscando ampliar a

sua carteira de clientes através de

diferenciais no serviço. No exterior, tem

sido cada vez mais comum o uso de

pesquisas sobre o "customer service" em

logística, para conhecer os anseios dos

clientes, e assim, encontrar os dife-

renciais que podem promover uma

vantagem competitiva efetiva.

Tais pesquisas de nível de serviço

logístico podem ser real izadas pela

própria empresa, porém também é

comum que se contrate uma empresa

especializada em consultoria logística,

com maior experiência e know-how

técnico, e o mais importante, v isão

completamente isenta e imparcial, o que

possibilita um conhecimento mais

aprofundado das verdadeiras neces-

sidades e opiniões do cliente.

Para a realização destas pesquisas,

áreas-chave da empresa, como mar-

keting e vendas, além da logística, devem

ser chamadas a colaborar. Não é pos-

sível realizar uma pesquisa de "customer

service", sem o envolvimento e o

conhecimento detido por estas áreas.

Objetivos

O objetivo de uma pesquisa de nível

de serviço logístico é a obtenção de

informações em uma amostra repre-

sentativa de clientes, a ser definida pela

empresa, e segmentada normalmente,

por tipo de cliente e região geográfica;

considerando:

Visão geral da atuação da empresa

no mercado.

• Nível de satisfação geral do cliente

(custos, atendimento, qualidade,

embalagens, prazos, transportes,

outros serviços associados, etc.).

Serviço desejado pelo cliente (e não

apenas os fornecidos atualmente).

Pontos fortes e diferenciais no serviço

atual da empresa e do mercado.

Fraquezas e vulnerabil idades no

serviço atual da empresa e do

mercado.

Avaliação pelo cliente, da adequação

ou não de modificações nos serviços

a serem propostas.

Sugestões dos clientes (espontâneas).

Real izadas de forma periódica e

disciplinada, essas pesquisas constituem-

se em um monitoramento contínuo da opi-

nião dos clientes, sendo um ótimo ins-

trumento para a definição de estratégias e

implementação de ações logísticas.

Metodologia
É importante que a pesquisa do nível

de serviço logístico tenha uma meto-

dologia para sua realização. Este é um

ponto crítico no caso de uma pesquisa

realizada pela própria empresa, dada a

falta de experiência na execução, o que

ocasiona muitas vezes, um trabalho com

resultados aquém das expectativas.

Deve-se considerar também que, uma

vez realizada a pesquisa com os clientes,

estes passarão a ter expectativas maiores

quanto à solução dos eventuais problemas

existentes. "O tiro pode sair pela culatra"

se a empresa não estiver disposta a realizar

as ações sugeridas pelos clientes, ou ao

menos, dar uma satisfação convincente.

A metodologia a seguir, é utilizada

pela IMAM Consultoria e constitui-se na

base para uma pesquisa séria, isenta, e

com garantia de resultados confiáveis.

Devem ser consideradas para a

realização da pesquisa as seguintes etapas,

em ordem seqüencial:

Definição da forma de aplicação (pode

ser presencial, por telefone, via

internet, por correspondência).
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Definição da forma da pesquisa (a

pesquisa pode ser dividida ou não em

duas etapas - qualitativa e quantitativa

- que podem ser aplicadas no mesmo

momento ou em momentos diferentes).

Definição da amostra a ser pesquisada

(identificar os segmentos de clientes, tipos

ou famílias de produtos, tamanho da

amostra, clientes a serem entrevistados).

Elaboração do questionário (definição

sobre as perguntas a serem aplicadas

aos clientes, envolvendo aspectos da

operação atual, bem como propostas

de melhoria e ações para obter

avaliação e opinião do cliente).

Definição da equipe de acompa-

nhamento (é fundamental que, mesmo

aplicadas por consultores especialistas,

colaboradores da empresa também

acompanhem as pesquisas em cada

entrevista).

• Agendamento das entrevistas.

Entrevistas com os clientes se-

lecionados (recomendamos no máximo

uma hora por cliente).

• Compilação das informações e elabo-

ração do relatório técnico.

Apresentação do relatório final com

resultados e conclusões das pesquisas.

Para definir corretamente o escopo da

pesquisa de nível de serviço logístico, será

necessário avaliar a sua amplitude consi-

derando número de entrevistas, locais de

aplicação, quantidade de questões a

aplicar, entre outros assuntos.

Em relação à definição da amostra,

podem ser aplicadas ou não abordagens

estatísticas. O mais freqüente é um dire-

cionamento e definição da quantidade e

local ização dos clientes, realizada por

critérios não estatísticos, considerando

que o universo de clientes das empresas é

normalmente pequeno. Neste caso, deve-

se considerar o conhecimento das áreas

envolvidas na pesquisa (vendas, marketing

e logística) na definição dos pesquisados.

Cuidados na elaboração da pesquisa

Na elaboração da entrevista, é neces-

sário que a empresa questione alguns

aspectos para efeito de direcionamento,

como por exemplo:

• Qual o valor agregado do produto?

Ocorre limitação no nível de serviço

logístico pelo custo ?

A empresa está disposta a melhorar o

nível de serviço, ainda que com

adicional de custo?

O cliente aceitaria pagar mais pelo

produto em troca de um melhor

serviço logístico?

É importante que a realização das

pesquisas de nível de serviço logístico seja

feita de forma periódica e estruturada. O

acompanhamento por meio de indi-

cadores, dos efeitos das ações logísticas,

sob o ponto de vista do cliente, é fun-

damental. É necessário também acom-

panhar a evolução dos serviços oferecidos

pelo mercado. Uma pesquisa isolada, terá

efeito pontual com contribuição limitada,

enquanto pesquisas periódicas contri-

buirão para um processo de contínua

melhoria nas ações logísticas da empresas.

Aplicação da pesquisa

Sendo ainda no Brasil uma nova

modalidade de abordagem ao cliente,
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algumas empresas estão começando a

realizar este tipo de pesquisa. A maioria

delas ainda está vinculada ou faz parte de

pesquisas de opinião ou mercadológicas.

Empresas que atuam no mercado

atacadista e de distribuição estão utilizando

pesquisas de opinião para identificar "gaps"

em seus serviços logísticos.

Nestas pesquisas, além do questio-

namento sobre os serviços prestados, as

empresas buscam conhecer particu-

laridades do cliente, como janelas (horários)

de recebimento, tipos de veículos que

podem ser recebidos, capacidade diária de

descarregamento, envio de cargas

paletizadas ou estivadas, entre outros, de

forma a evitar transtornos que hoje são

comuns e geram forte "stress" entre

fornecedor e cliente.

Há no Brasil alguns casos de empresas

que atuam no ramo do agronegócio, que

estão real izando pesquisas com seus

clientes finais, no sentido de identificar

possíve is me lhor ias que podem ser

desenvolvidas em conjunto, como a

disponibil ização de serv iços de arma-

zenagem te rce i r i zada , ou mesmo o

oferec imento de suporte técn ico na

edificação ou reforma de um armazém.

Da mesma forma, o cliente tem sido

ouvido na e laboração de polí t icas de

distribuição, considerando a sua opinião

quanto à localização mais adequada de

um Centro de Distr ibuição, quanto a

forma de enviar e receber os itens, e

mesmo no desenvolvimento de pro-

cessos de entrega programada vinculada

à utilização do produto considerando a

safra e a sazonalidade, com suporte de

s is temas VMl ("vendor managed

inventory", estoque gerenciado pelo

fornecedor).

Conclusão

Uma pesquisa de nível de serviço não

deve ser apenas uma prospecção, pois

desta fo rma ser ia inconc lus iva , não

atingindo aos seus reais objetivos. Da

mesma forma, deve ser estruturada, de

preferência realizada com a metodologia

acima descrita e também utilizada pela

IMAM Consultoria em seus serviços. A

pesquisa deve ser assertiva, identificar

oportunidades reais de melhoria, e

recomendar ações no sentido da efetiva

melhoria nos níveis de serviço logístico

ao cl iente. Somente desta forma, a

pesquisa estará atendendo aos seus

objetivos.
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