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As grandes companhias brasi-
leiras ainda negligenciam a relação 
com seus consumidores pela 
internet, segundo pesquisa reali-
zada pelo professor Rodrigo Taf-
ner, diretor acadêmico da Escola 
de Administração, Marketing e 
Comunicação de Santos (Esamc). 
Em seu trabalho de mestrado, Taf-
ner realizou uma análise compara-
tiva entre sites de 17 corporações 
dos setores de telecomunicações, 
bancos e eletroeletrônicos que 
atuam no País. “As empresas 
reconhecem que a internet é um 
canal importante, mas ainda não 
sabem aproveitá-la bem. O uso é 
muito incipiente, embora existam 
coisas interessantes sendo feitas”, 
diz o professor.

Segundo o estudo, as empre-
sas pecam, principalmente, por 
não realizarem o processo de 
atendimento do início ao fi m. “Em 
geral, elas possuem catálogos de 
seus produtos e serviços, mas 
não vendem online. O consumi-
dor é orientado a procurar uma 
loja física”, afi rma. A inspiração 
para o estudo, aliás, partiu de 
uma experiência pessoal. Tafner 
estava interessado em comprar 
um celular, quando o site de uma 
operadora o recomendou a bus-
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Meio & Mensagem procu-
rou as 17 empresas que foram 
objeto da pesquisa, para que 
comentassem suas políticas de 
relacionamento com a clientela 
na internet. Destas, sete res-
ponderam.

No setor de telefonia, a Vivo 
informou que o site da empresa 
“é um dos principais canais de co-
municação com seus públicos” e 
que, além de realizar transações, 
a página tem a função de ajudar 
no “fortalecimento da marca”. A 
companhia também listou uma 
série de canais de relaciona-
mento eletrônicos que mantém, 
como o Fale Conosco, a Sala de 
Imprensa, o Portal do Fornece-
dor e a Sala do Estudante.

Em relação a uma crítica 
específica feita pela pesquisa 
— a ausência, no site, de infor-
mações para localizar postos de 
assistência técnica —, a Vivo diz 
que a relação de prestadores de 
serviço, que é extensa, é entre-
gue para o consumidor no ato da 
compra do aparelho.

Já a Claro informou que “acre-
dita muito no canal internet como 
complemento de comunicação 

dos demais canais de mídia”. Tanto 
que “a Claro é uma das maiores 
anunciantes de mídia online do Bra-
sil”. A empresa informou também 
que possui dois sites: o da própria 
Claro, que serve como página ins-
titucional com foco na aquisição de 
clientes, e o Claro Idéias, “site de 
serviços de valor agregado para o 
cliente da Claro”.

A empresa diz ainda que esses 
sites passam por atualizações 
constantes, baseadas em testes de 
usabilidade. E que os clientes são, 
sim, orientados a procurar uma 
loja física quando “não existem 
dados sufi cientes para identifi ca-
ção de um possível problema” em 
mensagens eletrônicas. Oi, TIM e 
Brasil Telecom não responderam 
ao pedido de entrevista.

Entre os bancos, o HSBC infor-
mou apenas que utiliza ferramentas 
de CRM somente para clientes, 
enquanto a pesquisa de Tafner se 
restringiu às páginas das institui-
ções que ficam disponíveis para 
qualquer pessoa.

Já o Bradesco informou que 
“todos os segmentos e nichos 
existentes no banco estão pre-
sentes na internet com ambiente 

institucional e transacional”. E 
que cada produto novo já nasce 
disponível na rede. “Cada site do 
banco é desenhado para atender 
às necessidades do público a quem 
se destina.” O banco informou 
também que, se o cliente não se 
satisfizer com as informações 
disponíveis virtualmente, pode 
manter contato via central de 
atendimento. O Bradesco também 
lembrou que o primeiro endereço 
eletrônico da internet brasileira 
comercial foi o seu, em 1995. E 
que oferece serviço de internet 
banking desde 1996.

O Unibanco disse que “provê, 
para toda sua base de correntistas, 
um conjunto de produtos e servi-
ços que podem ser contratados e 
utilizados pela internet”. A institui-
ção informou também que, apenas 
nos seis primeiros meses do ano, 
realizou 100 milhões de transações 
em seu site. “Há alguns anos a 
internet vem desempenhando um 
papel fundamental nos negócios do 
Unibanco.” Disse ainda que a inter-
net é um meio indispensável para 
a construção da atual identidade 
corporativa, baseada no conceito 
“Nem parece banco”. Itaú, Santan-

em três estágios: no momento da 
aquisição de produtos e serviços; 
no desenvolvimento do relacio-
namento, um estágio em que é 
possível realizar ofertas a partir do 
perfi l do consumidor em questão; 
e na retenção da clientela.

Na primeira parte, o professor 
perscrutou os sites em busca 
de respostas para uma série de 
questões, tais como: há lista de 
produtos? As especifi cações téc-
nicas estão listadas? Há compa-
rativos com produtos similares? 
Há explicações de como comprar 

pela internet? Para testar o canal 
de comunicação, Tafner também 
enviou uma questão para as em-
presas — sempre relacionada à 
aquisição de produtos e serviços.

No setor de telecomunica-
ções, as empresas saíram-se 
bem nesse ponto, com falhas pon-
tuais. Mas pecaram na resposta 
ao consumidor. “O padrão segue 
a linha de encaminhar o cliente 
para uma loja física e as infor-
mações são, em geral, pobres e 
incompletas”, diz Tafner. Outro 
problema: as empresas informa-
ram ao suposto cliente potencial 
que as ofertas estariam sujeitas 
à região de origem da pessoa. 
“Elas não captam informações 
sufi cientes no preenchimento do 
formulário de e-mail.”

As empresas de eletroeletrô-
nicos também fi zeram um bom 
papel nesse item, mas em geral 
não costumam fazer a venda do 
produto em seus próprios domí-
nios. Também falharam, segundo 
Tafner, nas respostas. “Elas man-
dam informações sem grande 
utilidade e remetem o consumi-
dor novamente ao site.”

Entre os bancos, a avaliação 
geral também é positiva em rela-
ção à fase de aquisição. Só falta 
às instituições fi nanceiras dei-
xarem mais visíveis os prazos e 
as condições de fi nanciamentos 
e investimentos, segundo o pro-
fessor. Em relação às respostas à 
solicitação do cliente fi ctício, não 
houve homogeneidade. “Algu-
mas respostas demoraram horas, 
outras levaram cinco dias. Algu-
mas eram úteis, outras não.”

A fase de desenvolvimento da 
relação com a clientela levou em 
conta a existência de um espaço 
para cadastro dos clientes e de 
uma pesquisa de satisfação con-
tínua. “Os resultados mostram 
que há uma preocupação, mas a 
percepção das empresas ainda 
é difusa no que diz respeito ao 
valor desses clientes para a com-
panhia”, diz o professor.

Tafner afirma que muitas 
empresas se preocupam em criar 
páginas com visual high tech, 
mas que isso tem pouco valor 
para o consumidor. “O impor-
tante é o high-touch. Ou seja: 
o consumidor perceber que há 
alguém da empresa interagindo 
com ele. Isso, defi nitivamente, 
não ocorre no País.”

Os procedimentos para re-
tenção da clientela são ainda 
mais incipientes, segundo a 
pesquisa. O trabalho avaliou se 
as companhias mantêm espaços 
para ex-clientes contarem por 
que deixaram de ser clientes 
e fazerem suas sugestões e 
reclamações. Das 17 empresas 
pesquisadas, 15 apresentaram a 
possibilidade. “O problema é que 
os consumidores simplesmente 
encaminham uma mensagem 
eletrônica. Nada mais”, diz Taf-
ner. E as respostas obtidas são 
protocolares, sem nenhuma 
interação humana.

der, Banco do Brasil e Real ABN 
AMRO Bank também foram pro-
curados, mas não responderam 
em tempo hábil.

A Samsung informou que 
“mantém um cuidado especial” 
com a internet, pois “se trata 
da única ferramenta maleável, 
interativa e que permite uma 
comunicação de duas mãos”. É 
por isso, disse a empresa, que a 
rede “se tornou uma ferramenta 
crítica e fundamental para o de-
senvolvimento das estratégias de 
comunicação da Samsung”.

Já a LG disse que “considera 
importante ter um website para 
cada país em que está presente”, 
já que o canal permite que “o 
cliente, o consumidor e o forne-
cedor conheçam a empresa”. Em 
relação à ausência de resposta 
notada pelo professor Tafner, a 
empresa informou que, no perí-
odo da realização da pesquisa, 
ocorreram falhas técnicas nos 
servidores, o que impediu o re-
cebimento da mensagem. O pro-
blema já foi sanado e o sistema, 
aprimorado, segundo a empresa. 
Philips, Gradiente e Sony não 
responderam.                    (JPN)

Para as empresas, internet é fundamental
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Via de mão dupla
Como as empresas se relacionam com seus clientes pela internet

car um ponto-de-venda real. “Só 
que eu não consegui encontrar 
no site, com facilidade, a lista de 
lojas da empresa.”

Tafner chegou à conclusão, 
após realizar o trabalho, de que 
não falta tecnologia para as 
empresas de grande porte. “A 
questão é saber se é inteligente 
deixar esse canal sem a correta 
utilização das ferramentas de 
CRM (Customer Relationship 
Management, ou Gestão de 
Relação com o Cliente).” O 
professor lembra que as pessoas 

que têm acesso à internet hoje, 
no Brasil, formam a elite do 
consumo. “É um público muito 
importante para ficar desas-
sistido.” Ele cita uma pesquisa 
recente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) para comprovar a baixa 
adesão das companhias ao co-
mércio eletrônico. “Apenas 26% 
das empresas no Estado fazem 
negociações virtuais”, diz.

O trabalho de Tafner tentou 
medir a efi ciência das companhias 
no trato com o consumidor virtual 
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