


Gerenciando a
satisfação dos
clientes

poder de competitividade de uma empresa

depende principalmente do valor fornecido ao

cliente, sendo que isso é avaliado como a diferença

entre o valor percebido por ele e o preço pago

pelo produto ou serviço. Para o preço pago, deve-se levar em

conta os custos associados a tempo, energia e desgaste

psicológico, incorridos no processo de aquisição. De outro lado, o

valor percebido é formado por quatro fatores: produto, serviço,

pessoal e imagem. O aumento da competitividade pode ser,

portanto, obtido através do aumento do valor percebido e/ou da

diminuição do preço. Com o uso da Internet, os clientes ou

consumidores passaram a dialogar ativa e

explicitamente com fornecedores de bens e

serviços. Este aspecto novo do mercado

estabeleceu que as empresas têm uma

nova fonte de competências, podendo

utilizar o cliente como uma fonte para

alavancar vantagens mercadológicas.

Desta forma, se o cliente é parte

essencial das empresas, nada mais natural

do que despender esforços e aplicar

recursos na manutenção do melhor

relacionamento possível entre as partes,

nos moldes desejados pelo cliente. E isto

significa muito mais do que realizar pesquisas

de satisfação para introduzir eventuais melhorias

em produtos e serviços. Gerenciar o

relacionamento com o cliente significa

sobretudo colocá-lo no foco das estratégias

da empresa, facilitando o seu acesso a

funcionários, informações e produtos da

organização. O objetivo é buscar ao máximo

a fidelização do cliente no segmento de

mercado em que se atua. Em suma, os fatores de
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A ABNT desenvolveu a NBR ISO 10002:2005, que estabelece
as orientações para a implantação de um processo de
tratamento de reclamações, independente do tipo de
atividade da organização, seja ela com ou sem fins lucrativos,
uma grande rede varejista ou um pequeno comércio de bairro,
uma empresa tradicional ou que opere exclusivamente por
meio do comércio eletrônico. Visa ao benefício não-somente a
organização, mas também seus clientes e outras partes
interessadas no desempenho da mesma. A empresa que tem
foco em seu cliente tem a consciência de que o tratamento
das reclamações e sugestões obtidas destes deve levá-la a
melhorar seus produtos e também seus processos. Quando
estas reclamações são tratadas de forma adequada, o
acontecimento (que em muitos casos gera a perda de um
cliente) pode ajudar na melhoria da reputação da organização
e no aumento da satisfação do mesmo. Portanto, a adoção
da norma ganha relevância ao permitir às organizações o
tratamento consistente das reclamações.
A norma tem como propósito ajudar as instituições no
processo de tratamento de reclamações, sendo este um dos
principais processos dos sistemas de gestão da qualidade
das organizações de qualquer setor e de todos os portes. Ela
não se presta à resolução de disputas externas ou a questões
relacionadas a disputas entre empregador e empregado. O
processo de tratamento de reclamações, de acordo com a
norma, inclui: planejamento, projeto, operação, manutenção e
melhorias. Seus princípios:
• Visibilidade: todas as informações necessárias sobre como
e onde reclamar devem estar visíveis para os clientes,
colaboradores e demais partes interessadas;
• Acessibilidade: os processos relacionados a reclamações
devem ser de fácil acesso aos interessados. Além disso,
todos os meios devem ser colocados para que nenhum tipo
de reclamante fique sem o direito de ser ouvido;
• Prontidão nas respostas: o retorno sobre a reclamação
recebida deve ser de imediato ao cliente, assim como o
encaminhamento da mesma aos responsáveis pela sua
resolução. O reclamante deve ser informado sobre todos os
passos de sua reclamação durante o tratamento da mesma;
• Objetividade: prevê que cada reclamação seja tratada de
forma igual, objetiva e imparcial;
• Ônus: o acesso ao processo de tratamento de reclamação
deve ser sem ônus ao reclamante;
• Confidencialidade: deve-se preservar a confidencialidade do
processo de tratamento de reclamações, buscando preservar
a identidade do reclamante de modo que a mesma somente
esteja disponível onde extremamente necessário;
• Abordagem com foco no cliente: a organização que tem foco
no cliente, é aberta ao retorno do mesmo, seja por meio de
reclamações ou sugestões, demonstrando comprometimento,
por meio de suas ações, na resolução das reclamações;
• Responsabilidade: a organização define e estabelece as
atribuições e responsabilidades pelas ações e decisões
relacionadas ao tratamento das reclamações;
• Melhoria contínua: a organização deve ter como objetivo
melhorar continuamente o seu processo de tratamento de
reclamações e a qualidade de seus produtos

fidelização a serem considerados por um fabricante de parafusos

ou por uma prestadora de serviços de limpeza são os mesmos,

mudando-se no entanto a ênfase: os serviços pós-vendas podem

contar muito mais que o fator custo na escala de valores de um

cliente consumidor dos produtos ou serviços.

Para ouvir um cliente chateado ou que está reclamando do

atendimento dentre milhares de outros satisfeitos, as

organizações adotaram o denominado Customer Relationship

Management (CRM) ou soluções para o gerenciamento do

relacionamento com o cliente. O diretor da MDJ Assessoria &

Engenharia Consultiva, Eduardo Daniel, acredita que um

gerenciamento de clientes deve trabalhar dentro da perspectiva

do Balanced Score Card (BSC) e atender em primeiro lugar o

acionista, depois os clientes, gerenciar os processos operacionais,

as pessoas e os seus conhecimentos."Para melhor atender os

clientes posso agregar qualidade de maneira genérica em meus

processos, definir qual a maneira mais eficaz e eficiente de que o

meu cliente está enxergando os valores que estou agregando aos

meus atendimentos. O que existem são os momentos mágicos de

relação com o cliente: negociação, venda, entrega do produto ou

serviço, mapeamento do processo e pós-venda. Posso citar o caso

de uma empresa que atua em TV a cabo. Quando o técnico vai

instalar a os cabos, o cliente abre a sua casa para ele, que

representa a empresa, e se não um houver um relacionamento

bom, imagina o que pode acontecer nas próximas relações".

No fundo, muitos clientes valorizam os tempos de reposta,

a confiabilidade e a entrega dos pedidos realizados.

Geralmente garantir qualidade nos processos de produção e

processamento dos pedidos, agilidade e zero defeito são

pontos críticos a serem tratados. Muitas empresas lançaram

iniciativas e programas para a qualidade. A medição é uma

parte essencial de qualquer programa desse tipo, de modo que

as empresas já estão familiarizadas com uma série de

indicadores da qualidade dos processos. As empresas de

serviços, principalmente, devem identificar os defeitos de seus

processos internos que possam afetar negativamente os

custos, a capacidade de resposta ou em nível de satisfação dos

clientes. Com isso, poderão desenvolver medidas customizadas

de deficiências na qualidade.

Daniel explica que, em termos simples, o gerenciamento da

satisfação dos clientes pode ser entendido como uma estratégia

que permite à empresa como um todo ter uma visão única de seu

cliente e, a partir daí, saber explorar as oportunidades de negócio.

Para isso é necessário aproveitar todas as interações que a

corporação tem com o cliente no sentido de captar dados e

transformá-los em informações que possam ser disseminadas pela

organização, permitindo que todos os departamentos vejam o

cliente da mesma forma, ou seja, saibam quem ele é, seus gostos e

preferências, quantas vezes ligou, reclamações que fez, sugestões

que deu, quanto traz de valor para a empresa, entre outras.

Para alguns especialistas, todas as informações relativas a esse

relacionamento do cliente com a empresa precisam ser

compiladas ou recuperadas no momento em que está ocorrendo

o contato, ou seja, quando o cliente liga, para que ele seja

reconhecido e a empresa possa aproveitar esse momento para

obter mais informações e também para oferecer novos produtos

e serviços que se afinem com o perfil daquela pessoa em

particular. Para isso é preciso fazer uso intensivo da tecnologia da

informação. Mas não apenas isso.Também é necessário mudar a

cultura da organização, através de treinamento de funcionários.

Implementar tecnologias sem fazer o redesenho dos processos

internos da empresa e sem criar um modelo de relacionamento e
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de atendimento ao cliente, poderá ser apenas um projeto de

informatização do call center ou da área de vendas, não

conduzindo aos resultados esperados pela organização.

Para Eduardo Daniel, as declarações de missão e visão,

comumente afirmam que a meta da organização é ser o

principal fornecedor dos clientes, havendo um esquecimento da

impossibilidade evidente de que todos as outras organizações

também queiram ser o fornecedor número um de seus clientes.

Não se pode contestar a validade de declarações inspiradoras

que estimulam todos os colaboradores a satisfazer as

necessidades dos clientes.Traduzir as declarações de missão e

visão em objetivos específicos, baseados no mercado e clientes,

é a aspiração da perspectiva de relacionamento com clientes,

normalmente empresas que tentam ser tudo para todo mundo,

normalmente acabam não sendo nada para ninguém. Portanto, a

perspectiva dos clientes traduz a missão e a visão em objetivos

específicos, focalizados em segmentos de clientes e mercados

que podem ser comunicados facilmente à toda organização.

Geralmente o grupo de medidas essenciais, possui indicadores

como: participação de mercado; retenção de clientes; captação

de clientes; satisfação de clientes; e lucratividade de clientes. A

princípio, genéricas para todos os tipos de organizações, as

medidas devem ser customizadas para grupos específicos de

clientes, com os quais a organização espera obter seus

resultados."Cito um caso ocorrido comigo. Levei meu

automóvel em um mecânico para uma revisão de freios e outras

coisas. Fui buscar o carro e ele disse: troquei os quatro pneus.

Fiquei surpreso e aborrecido! Contudo, depois dos argumentos

do mecânico que, no fundo, preocupado com a minha segurança,

fez um gesto que achava correto, cedi aos seus apelos. E

continuei cliente", diz.

Os diretores da Peppers & Rogers Group, Don Peppers e

Martha Rogers , defendem o uso da Internet para que as empresas

prestem atenção ao valor dos clientes, pois ela possui uma enorme

capacidade de endereçar alvos e medir resultados, ajudando as

empresas a criar relações com cada um de seus clientes, criando

valor e benefícios para ambos. Para eles, reprojetar o marketing, as

comunicações e as operações em torno da Internet faz sentido para

quem deseja adotar um ponto de vista mais centrado no cliente.

"Há muitas coisas positivas a se aproveitar no atual cenário de

marketing na Internet. A evolução foi rápida: desde os banners que

interrompiam nossa navegação e não tinham nenhuma importância,

passando por banners sofisticadíssimos que consumiam muito

tempo para carregar e banda larga para funcionar, depois anúncios

mais relevantes e agora o marketing sofisticado dos serviços de

busca. Nesse meio tempo, as empresas desenvolveram formas para

equilibrar o uso da Internet com diferentes objetivos: adquirir

clientes, mante-los ou reduzir o custo de atendê-los. Quantas vezes

você já ouviu dizer, por exemplo, que o marketing por e-mail pode

entregar a mensagem certa ao cliente certo na hora certa? Além da

relevância e da mecânica de criar relacionamentos, o uso

inteligente da Internet pode trazer benefícios significativos para o

aumento de valor da base de clientes. Considere, por exemplo, uma

montadora automobilística que investe tempo e esforço para se

sintonizar às necessidades individuais e enviar mensagens que

tenham cada vez mais interesse para ele (ou ela). Durante esse

processo, a empresa ganha algo do cliente. Conquista sua confiança

e, como consequência, a permissão para futuras interações que ele

provavelmente vai considerar significativas. Isso se traduz

claramente em uma estratégia sustentável de retenção e

crescimento de clientes. É marketing inteligente", explica Peppers.

"O marketing de busca é eficiente em contribuir para

estabelecer relações individuais com os clientes porque é um

passo na direção de ser realmente significativo para o cliente",

acrescenta Martha Rogers. "Como ferramenta de aquisição, não

apenas é mais significativo e menos intrusivo como também

possibilita avaliar e gerir melhor o valor do cliente do que

outras formas de marketing de conquista. A premissa é que,

quando os clientes vêm em busca de certas palavras-chave

relativas a um produto ou serviço que sua empresa vende, você

quer estar lá. Portanto, sua mensagem é lançada como resposta

a uma iniciativa do próprio cliente. Em outras palavras, com

marketing de busca você compra algumas palavras-chave em

vários sites de busca e, então, fica ali esperando os clientes

aparecerem nesses sites, um a um, quando eles buscam por

aquelas palavras. Se o marketing de aquisição tradicional é como

caçar, o marketing de busca é mais como espalhar armadilhas.

Gostamos de marketing de busca como ferramenta de aquisição

porque, em vez de interromper o cliente em potencial, espera

que ele esteja pensando naquelas coisas que são importantes

para sua oferta e, então, pega uma carona na própria busca por

informações ou ideias. Achamos que é realmente uma boa

estratégia. É o tipo de esforço de aquisição com maior

probabilidade de ter significado para o cliente e, como resultado,

ser menos intrusivo e mais amigável. A única coisa que

preocupa é uma crescente obsessão dos marqueteiros com o

marketing de busca. De acordo com o Internet Advertising

Bureau, essa modalidade será responsável por 51% dos 24

bilhões de dólares gastos globalmente em marketing na Internet

neste ano. E isso é, com certeza, motivo de preocupação. Esses

números mostram que as empresas agora estão gastando

metade de seu orçamento online, ou até mais, apenas para se

apropriar de palavras-chave e se colocar no topo da lista de

resultados quando os clientes fizerem suas buscas. Mesmo

considerando que o marketing de busca é mais amigável para o

cliente, esses números mostram que já há armadilhas demais

espalhadas por aí. O marketing de busca ainda não é uma

ferramenta muito útil para reter seus clientes atuais, comunicar-

se com eles ou aumentar o valor de sua experiência. Nossa

recomendação: use-o como parte de seu plano, mas não deixe

que ele tome conta de todo o seu esforço. Há muitas outras

formas de aumentar o valor para os consumidores e de

valorizar a base da clientela".

Uma das mudanças importantes promovidas pelo gerenciamento

da satisfação dos clientes diz respeito ao tipo de informação sobre o

cliente que é possível coletar. Até agora, um dos principais

instrumentos utilizados pela área de marketing para obter dados

eram as pesquisas de mercado. Mas o curioso é que essas pesquisas
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criam um ambiente artificial que interfere nas respostas dadas. Outro

detalhe interessante é que as pessoas, em geral, não dizem

necessariamente o que querem, mas o que acham que querem. E

muitas vezes não sabem expressar o que de fato desejam.

Nesse sentido, as pesquisas são boas para apoiar as

estratégias de participação de mercado, mas ineficazes para

apoiar estratégias de criação de mercados. Os sistemas podem

captar um outro tipo de informação porque são capazes de

registrar o comportamento das pessoas nos momentos de

interação real com a empresa. Esses sistemas registram e

monitoram as navegações em sites e as chamadas telefónicas. E

as pessoas, com o tempo, passarão a exigir essa monitoração

para que, quando ligarem ou acessarem o site da empresa,

possam ser reconhecidos e, dessa forma, não tenham que

fornecer seus dados novamente. Esses clientes irão querer que a

companhia saiba dos seus hábitos e preferências para que o site

possa ser personalizado para sua navegação ou para que o

atendimento telefónico possa ser abreviado, com a solução

rápida para o problema.

Clientes insatisfeitos
E como recuperar clientes insatisfeitos? Para o diretor da

Propar Gestão Empresarial, Claudius D'Artagnan C. Barros, o

tratamento a ser dispensado ao cliente insatisfeito deve ter

condições especiais, na tentativa de amenizar ao máximo os

efeitos e sequelas nas relações de negócio, provocadas pela falha

no produto ou serviço."Todos sabem que não existe um método

que num passe de mágica faça o cliente mudar de opinião ou

esquecer a insatisfação. A tarefa pode ser trabalhosa, porém,

algumas estratégias podem ser adotadas na expectativa de

recuperar a confiança, diminuir o sentimento de logro e atenuar

os ânimos nas negociações", ensina.

Barros desenvolveu um passo a passo para a reconquistar

clientes:

• passo l - pedir desculpas - Antes de qualquer ação

justificatória, o ato de desculpar-se estabelece uma condição

positiva, de humildade, tendendo o diálogo a uma condição

mais amena. Um pedido de desculpas demonstrado com

sinceridade, dissipa e atenua a magoa do cliente. Entretanto, só

isso não basta, é preciso inserir no diálogo a convergência da

responsabilidade pela falha, de modo que o cliente tenha a

nítida sensação de que seu problema é importante e que o

fornecedor tomará providências. Uma postura não

recomendada neste momento é apresentar culpado, tentando

eximir-se do problema. O cliente não aceita, nem perdoa

justificativas como:"Peço desculpas senhor, mas a culpa é do

fulano do outro setor!". O melhor a fazer neste momento, é

utilizar o pronome "nós", dizendo:"Senhor, peço desculpas em

nome de toda equipe, nós erramos, mas vamos estar atentos

para não repetir a falha".

• passo 2 - identifique a causa do problema - Problemas

cujas causas não foram tratadas com ações corretivas, tendem a

reaparecer. A prática de ações ineficientes, também conhecidas

como ações "quebra-galho", provocam o reaparecimento da falha

e uma nova condição de aborrecimento ao cliente. Desculpar-se

apenas pode ser uma medida aceita momentaneamente, mas o

reaparecimento da falha é injustificável até para o mais passivo

dos clientes. O fornecedor deve assegurar-se que a ação corretiva

foi eficaz e o problema não mais ocorrerá. Quando possível, o

cliente deve ser informado sobre as ações tomadas. Isto vai

demonstrar uma postura de preocupação com o problema e suas

queixas, numa intenção efetiva de eliminação total da causa.

• passo 3 - empatia na comunicação - O cliente deve

sentir através do diálogo que você está comprometido com a

solução do problema. A comunicação deve ser objetiva, clara,

sem rodeios. O cliente tem de perceber sinceridade e seriedade

nas respostas e entender que você realmente sabe como ele se

sente.Tentar apaziguá-lo ou agir em tom superior nesta hora, só

complicará o processo de empatia. É bom lembrar que uma boa

comunicação interpessoal atua apenas como um instrumento e

não como uma solução da insatisfação. Algumas frases são

recomendadas neste momento como:"Eu sei como se sente ...",

O (a) senhor (a) tem razão ...","Eu realmente entendo porque

está aborrecido (a) ...!"".

• passo 4 - surpreenda além da devolução - Esta é a

oportunidade de superação das expectativas do cliente na

tentativa de reconquistá-lo.Trata-se do momento apropriado

para compensá-lo com algo que o surpreenda e amenize sua

inquietude, indo além de ações triviais como efetuar a troca de

um produto ou estornar um débito indevido, ou simplesmente,

devolver o dinheiro da compra. É importante pensar em

alguma forma de compensação adicional, para fazer com que o

cliente se surpreenda positivamente. Ofereça-lhe uma

condição especial compensatória, como por exemplo, um

preço especial para compra de outro item, a extensão da

garantia do produto em questão ou a ampliação da carência do

prazo para efeito de pagamento. Caso a origem da reclamação

esteja no âmbito dos serviços, envie um brinde acompanhado

de uma carta ou de um telefonema. Seja qual for à condição,

pense na solução como um valor agregado e não esqueça, aja

com rapidez.

• passo 5 - acompanhe o processo - A falta de

monitoramento da situação pode comprometer todo o

esforço de reconquista de um cliente. Certifique-se de que a

insatisfação foi controlada e se possível eliminada. Retome o

contato com o cliente após alguns dias da aplicação do passo

4. Algumas perguntas são importantes nesta fase do

processo, como: "Nós conseguimos resolver sua reclamação a

contento?","O que mais podemos fazer para compensar

nossa falha de atendimento?" "Podemos contar com sua

compreensão?".

"Enfim", complementa o consultor," o acompanhamento

do processo é um passo de fechamento do ciclo da

reconquista do cliente.Todo esse esforço tem uma importante

justificativa, com base em pesquisas de mercado que apontam

os seguintes dados: um cliente satisfeito conta para outros cinco

clientes potenciais; um cliente cuja insatisfação foi tratada com

descaso, contará para mais 20".
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Um case de atendimento ao cliente
Eduardo Daniel revela que somente os
nomes são fictícios, porém o setor, as
empresas e os depoimentos são,
infelizmente, verídicos

VENDEDOR
Eu sou vendedor de folhas para embalagens há muitos

anos. Um de meus maiores clientes é a Multi Foods. Eles

compram folhas de alumínio na liga l 145, têmpera H 14, com

algumas larguras diferentes. O preço não é lá essas coisas, mas

prejuízo não dá! Nas reuniões mensais toda a equipe de

vendas tem alertado a produção e a nossa gerência sobre a

margem de lucro estreita e acredito que eles estejam tomando

alguma ação para diminuir o custo de transformação, já que a

matéria-prima é uma commodity.Aliás, para não confiar

totalmente nos números da produção, eu mantenho uma

planilha minha com os custos principais e é essa que eu uso de

verdade. Nós não temos muitos problemas com a Multi Foods.

Algumas vezes eles reclamam de variação de têmpera, mas não

rejeitam muito.Também, nós somos os únicos fornecedores

disponíveis no mercado. Na verdade, existe um pequeno

fornecedor tentando entrar no mercado, mas eles não têm o

nosso know how, a nossa experiência e história com a Multi

Foods. Nem ISO 9000 eles têm. Com certeza, não são uma

ameaça. Conversando com o pessoal da Multi Foods, eles me
preveniram que o outro fornecedor tem fornecido amostras e,

aparentemente, a têmpera do material deles foi mais

homogénea. Deve ter sido um esforço deles em tentar, pelo

menos, entrar na empresa, mas eu vou alertar nossa fábrica na

próxima reunião mensal. Paralelamente, a Multi Foods me

avisou que eles têm agora um novo cliente e que, para atender

seus requisitos mais exigentes, eles vão especificar uma

tolerância de corte mais apertada já para o próximo pedido.
Dei um toque ao gerente da qualidade e ele confirmou que é

possível produzir com a nova tolerância. Baseado nisso, passei

um memorando interno ao controle de produção. Realmente
não temos muitos problemas com a Multi Foods.

Nossos Serviços
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Segundo o consultor do Sebrae-SP, Júlio Alencar, todos os
dias as empresas se deparam com novos problemas, seja a
inflação, a alta do dólar, as greves nas indústrias, falta de
clientes, baixas vendas, elevação da taxa de juros, etc. E
como crescer e sobreviver a esse caos?
"Muitas empresas descobriram o quanto pesa ou representa
suas compras em seu custo total, e que a habilidade de
realizar melhorias na base de fornecimento está entre as
maiores oportunidades para aumentar sua lucratividade e sua
competitividade. Para tanto, conhecer e relacionar-se com
seu fornecedor é imprescindível. Uma forma de conhecer seu
fornecedor é através de sua avaliação, que pode ser feita de
várias formas. De modo geral, deve se eleger itens para a
mensuração do desempenho, tais como:
• qualidade do produto recebido: lotes aprovados, em relação
ao total de lotes recebidos;
• prazo de entrega ou pontualidade: lotes recebidos na hora
certa, sobre o total de lotes recebidos;
• quantidade: lotes recebidos na quantidade certa, sobre o
total de lotes recebidos;
• preço: competitividade, em relação aos preços praticados
no mercado;
• custo: montante de redução de custo apresentado, sobre o
custo total envolvido;
• serviço ou flexibilidade: agilidade e adaptação às
necessidades do mercado;
• burocracia: facilidade de comunicação, e rapidez na solução
de problemas.
Antes do processo de avaliação, estabeleça um quadro com
os limites de aceitação de um fornecedor, como por exemplo:
• de 0,0 a 7,0 - reprovado;
• de 7,1 a 8,0 - segunda chance;
• de 8,1 a 10 - aprovado.
Em seguida, aplicam-se pesos para cada item escolhido. Eles
vão variar de acordo com a importância do item, e o resultado
é uma média ponderada. A graduação deste resultado, ao
final de um período, vai, então, mostrar se o fornecedor
continuará ou não com seu fornecimento. Apenas como
ilustração, suponha que fora escolhido os seguintes itens e
seus pesos:
• qualidade do produto recebido: peso 3;
• prazo de entrega ou pontualidade: peso 3;
• quantidade: peso 2;
• preço: peso 2;
• resultando num total de: peso 10.
Ao final de um ano, o desempenho do fornecedor ABC foi o
seguinte:
• qualidade: 98% de lotes aprovados x peso 3 = "2,94";
• prazo de entrega: 95% de lotes na hora certa x peso 3 =
"2,85" ;
• quantidade: 100% de lotes na quantidade certa x peso 2 =
"2,00" ;
• preço: 95% das vezes competitivo x peso 2 = "1,90" ;
• resultando num total de: 9,69.
Portanto, em relação ao quadro limite de aceitação, o fornecedor
ABC continuaria como fornecedor", ensina o consultor.

GERENTE DA QUALIDADE
A Multi Foods é um bom cliente. Nós temos tido algumas

rejeições, mas meus registros mostram que, ao longo dos anos, a

quantidade rejeitada gira em torno de 0,5 % do total enviado e

geralmente por causa da têmpera. Acredito que eles reclamam

um pouco ao receber os lotes, porém acabam utilizando o

material. Realmente, alguns de seus produtos são difíceis de

fabricar, mas creio que seu maior problema são suas ferramentas

inadequadas. Afinal de contas, nós fazemos um teste de tração

em todas as bobinas para verificar a têmpera e nossas

especificações definem claramente os limites de aceitação. Nós

fugimos só um pouquinho desses limites. Não tenho nenhum

conhecimento sobre tolerâncias especiais mais apertadas para a

Multi Foods.Todos conhecem suas tolerâncias, pois trabalhamos

com eles há anos. Para garantir isso, eu mantenho um clima de

total transparência com meus funcionários, principalmente com

os Inspetores do CQ. Se algo estivesse acontecendo, certamente

eu saberia. Não temos muitos problemas com a Multi Foods.

INSPETOR DO CONTROLE DA
QUALIDADE DE FOLHAS

Eu tenho atuado na inspeção final de folhas nos últimos três

meses. Faço apenas um teste de tração para cada lote de bobinas

de folhas retiradas no forno, para verificar a têmpera. Creio que

antigamente fazíamos um teste por bobina, mas a pessoa que

realizava os teste antes de mim disse que os resultados sempre

foram bons e assim reduzimos os testes para apenas um por lote

tratado. Acho que a instrução de inspeção deveria ser atualizada.

Na semana passada eu vi um lote para a Multi Foods com as

tolerâncias de corte erradas. Alguém deve ter errado e confundido

com as tolerâncias da Latas Santa Rita. Mas eu corrigi. Se não for o

controle de qualidade, não sei o que seria dessa empresa. Já falei

com o meu chefe, mas para mim, parece que ele está olhando para

a parede. Não temos muitos problemas com a Multi Foods.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DE
FOLHAS

Na semana passada eu vi uma folha de produção do

laminador com material da Multi Foods com tolerâncias de corte

erradas. Alguém riscou os valores novos que alguém de vendas

passou ao PCR mas acho que o material foi produzido

corretamente. Não pude encontrar quem foi, mas deve ter sido

por engano. Se tivesse problema, era só jogar no monte de sucata,

prensar e jogar no forno de novo. As sugestões para melhorar os

processos eu nem aguento mais ouvir. Na hora eu concordo, mas

não adianta nada levar o assunto para frente: o chefe não ouve e a

turma do RH nem sabe o que fazer com as pessoas que sugerem

muito, porque no passado parece que teve até roubo de ideias

para ganhar a tal da bicicleta de prémio. Não temos muitos

problemas com a Multi Foods.

OPERADOR DO FORNO DE
TRATAMENTO TÉRMICO

Na semana passada lembro de ter tido um lote de bobinas da

Multi alguma coisa para tratar no meu forno. A carga atingiu a

temperatura da especificação muito mais rápido do que eu estou

acostumado a ver, mas o registrador, apesar de meio velho, estava

em ordem. Como custo não é problema, se alguma coisa saísse

errado era só fazer de novo, já que nesse ramo, a sucata é zero,

tudo se reaproveita.Vi o inspetor tirar a amostra de uma das

bobinas para testar e nada mais soube sobre isso. Parece que

temos algumas variações no processo, mas para falar a verdade,

nem sei quem é esse cliente e nem o que ele faz com o nosso

material. Será que pode causar problemas?
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CAPA

• entrevista pessoal
• escolha das áreas pesquisadas no cliente (comprador,
usuário final, especificador, almoxarifado)
• telefónico agendado
• meio eletrônico
• Internet
Mecanismos de pesquisa a serem utilizados:
• Questionário (meio físico e eletrônico)
• Página especial em site
• Roteiro para entrevistador (questões e critérios de respostas
• Esquema de brindes e eventos especiais
Análise dos gaps entre visões
• Participação da equipe multidisciplinar original
• Análise dos pontos divergentes:
• conteúdo
• grau de importância
• Validação pela Direção
• Planejamento de ações para correção da visão interna

OPERADOR DA PRENSA E DO
FORNO DE SUCATA

Esse mês nós prensamos 88 toneladas de sucata, mas a

nossa capacidade, brincando, é de mais de 100 por mês.

Outro dia o gerente-geral veio ver a nossa área pela

primeira vez desde que eu trabalho aqui. Para variar, criou

caso com a bagunça e sujeira, mas eu disse a ele que ou eu

trabalho ou deixo a área em ordem. Se Deus quiser, no mês

que vem nós batemos o recorde de produção e chegamos

nas 100 toneladas. Quem sabe assim ele olha mais para esse

fim de mundo.

GERENTE-GERAL
A Multi Foods Embalagens - Divisão Brasil é para nós um

cliente vital. Cerca de 60 % de nosso faturamento estão

concentrados nela e em suas demais divisões, aqui e no exterior.

Lembro-me sempre das perguntas do nosso CEO durante sua

última visita ao Brasil. Nossa matriz fechou o negócio há muitos

anos atrás, principalmente por causa dos nossos padrões de

qualidade. Creio que a qualidade é um aspecto importante ao

nosso negócio e estou certo que todo o nosso pessoal entende

isso. O resultado da nossa unidade de negócio não conseguiu

atingir o resultado planejado, mas o mercado não pode ser

controlado. Não sei como nossos concorrentes conseguem, já

que não têm a nossa equipe.

CONCLUSÃO: ONTEM A MULTI FOODS REJEITOU MAIS

UM LOTE DE FOLHAS, POR DIMENSÕES DE CORTE FORA

DA TOLERÂNCIA ETÊMPERA FORA DA ESPECIFICAÇÃO. AO

MESMO TEMPO, ESTÁ ENVIANDO ALGUNSTÉCNICOS PARA

AUXILIAR UM NOVO FORNECEDORA DESENVOLVER SEUS

PROCESSOS.TALVEZ SEJA UMA BOA HORA PARA A MULTI

FOODS TER DOIS FORNECEDORES.
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O que os
compradores
querem

Já aprendemos que tecnicamente todos somos vendedores.

Afinal, estamos sempre vendendo algo, não necessariamente

produtos ou serviços, mas nossa imagem pessoal, a satisfação por

nossa companhia, a reflexão proporcionada por nossas ideias.

Todavia, no mundo corporativo, estive a maior parte do

tempo sentado do outro lado da mesa em relação aos

profissionais de vendas, portando o crachá de comprador. Por

isso, gostaria de compartilhar com vocês, à luz de minha

experiência, as respostas que jutgo adequadas à seguinte questão:

"O que os compradores querem?"

l. Prestatividade: os compradores querem ser atendidos

conforme sua agenda - e não a do vendedor - permite. Isso

lembra um pouco aquele chefe com problemas de fuso-horário:

solicita tudo com atraso e deseja respostas e resultados para

ontem.Também somos assim. Retardamos ao máximo a compra

de determinado produto ou contratação de um serviço seja por

má administração do tempo, por falhas de gerenciamento ou até

mesmo porque a requisição chegou de fato tardiamente ao nosso

departamento. Nesta hora, o vendedor prestativo larga o páreo

com uma cabeça de vantagem.

l.Atenção: queremos ser ouvidos.Talvez Freud explique o

motivo, mas o fato é que convém ao bom vendedor sentar-se

diante de seu cliente e simplesmente ouvi-lo. Guarde seus

argumentos para um segundo momento. No final, você

conseguirá demonstrar que técnica e comercialmente sua

solução é a mais adequada. Lembre-se de uma máxima da

neurolingiiística: concorde 100% com 1% do que seu cliente

disser. E conquiste-o.

3. Simpatia: compradores vivem sob pressão de todos os

tipos. Precisam comprar tudo pelo menor preço, com o prazo de

pagamento mais dilatado, com a qualidade mais elevada. Devem

desenvolver novos fornecedores e são responsabilizados quando

algum suprimento não atende às expectativas ou às

conformidades. Em outras palavras, o dia-a-dia é duro. Por isso,

guarde consigo seus rancores, insatisfações e frustrações. Um

vendedor com presença de espírito, semblante sereno e

naturalidade transmite segurança e confiabilidade.

4. Sinceridade e honestidade: esperamos encontrar pessoas

sinceras, capazes de dizer a verdade ainda que, ao fazê-lo, corram

o risco de perder a venda. Não há nada pior do que o vendedor

que promete tudo e não cumpre nada. Aquele típico

"tiranossauro-tirador de pedido", que vende o que não pode

- Necessidades (qualitativas) e expectativas (quantitativa ou
com critério) do cliente
- Discussão interna e resultados anteriores
- Grau de importância para as visões interna e do cliente:
- Crítico - 5
- Importante - 3
- Desejável -1
- Atendimento (por área da empresa)
- Comunicação telefónica
- Tempo de retorno
- Atendimento comercial qualificado
- Presença direta no cliente
- Propostas
- Retorno / entrega
- Contendo características completas
- Condições comerciais
- Preço
- Relacionamento comercial
- Possibilidade de parcerias
- Prazo de entrega
- Estoque
- Programação
- Consumo para reposição de estoque
- Material/serviço de emergência
Materiais/serviços especiais
- Conformidade do produto/serviço
- Atende as especificações do cliente
- Documentação técnica (se existir)
- Entrega
- Conforme Nota Fiscal
- Qualidade na entrega
- Tolerância nas quantidades
- Alterações de quantidades e prazo

entregar. Isso se transforma em fonte de ressentimentos, tempo

desperdiçado, angústia e frustração. Seja honesto e ganhe seu

cliente não para um negócio, mas para muitos.

5. Preço e prazo compatíveis: é certo que alguns setores

como o supermercadista, por exemplo, ainda se utilizam de

práticas leoninas, onde as condições são impostas pela

empresa, cabendo ao fornecedor acatá-las ou não.Todavia, há

um consenso no mercado quanto às vantagens das relações de

ganho mútuo. Fala-se inclusive em "ganha-ganha-ganha", ou seja,

cliente, fornecedor e sociedade são beneficiados por práticas

comerciais éticas e responsáveis. O fato é que temos nossas

condições de fornecimento, mas sempre é possível flexibilizá-

las dependendo mais do "como" do que do "quanto" o

vendedor precisa.

A regra de ouro da qualidade ensina que sai mais barato fazer

certo da primeira vez. Analogamente, quando compramos errado,

da empresa errada, ou do profissional errado, estamos não apenas

assumindo os riscos do retrabalho. Estamos colhendo espinhos,

assinando nosso próprio atestado de incompetência.

Tom Coelho é palestrante e autor de artigos sobre Qualidade de Vida, diretor da

Infinity Consulting e diretor estadual do NJE/Ciesp -

amanda@materiaprimma.com
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Foco no cliente e inovação

No meio a tanta confusão estava lá eu no meio dela. Era mais

uma das pessoas envolvidas no drama da aviação. Observem os

fatos, a forma de pensamento no que tange a situações de caos

pelas quais o Brasil vem passando e nós é que estamos sendo

vítimas: falta de foco no cliente; ausência de flexibilidade e

criatividade das pessoas na solução de problemas;... manutenção

da Lei de Gerson.

O que vou relatar aconteceu tudo na mesma semana.

Desculpem-me pelo texto longo."No dia 29 de março, terminei

um treinamento em São Paulo. Em seguida, fui a Brasília. Peguei o

voo em Congonhas com IhISmin de atraso.Tinha um

treinamento de 'LiderançaTransformadora' na sexta, sábado e

domingo (não se assustem, pois a empresa é de Logística e faz

parte do cotidiano trabalhar aos domingos, sendo que as agendas

durante a semana não se ajustam).

No sábado, à noite, estava no hotel, cansada. Resolvi tomar

uma canja de galinha. É... palestrante também gosta de sopa! Ao

solicitar que fosse servida no quarto, o atendente respondeu:'A

senhora não gostaria de descer e verificar nosso fantástico bofe

de salada, doces, comidas quentes. Poderá servir-se à vontade'.

De tanto insistir, resolvi descer. Quando estava entrando no

restaurante, perguntou-me:'A senhora está viajando por que

companhia aérea?'. Respondi. Ele disse:'Ah! Aproveite e coma a

vontade que ela paga quando enviarmos a fatura". Respondi:

'Como assim? Eu não estou com problemas com o voo (esta

situação ocorreu no auge daquela confusão aérea). Estou

trabalhando esses dias. Não faço parte - por enquanto - das

pessoas que estão com problemas para voar'. Ele insistiu

reforçando que poderia comer a canja e que ele encaminharia a

nota fiscal para a empresa como o custo de um buffet.

Vejam que potencial criativo desperdiçado, prevalecendo a lei

de Gerson. Sem contar que o conceito de criatividade e inovação

não é para essa postura, apesar de ver muitos 'profissionais'

fazendo mau uso desta capacidade.

Dando prosseguimento 'àquela conversa', ele percebeu que eu

não estava gostando da atitude dele e de suas intenções. Em

seguida, ele disse:'Levarei pessoalmente no seu quarto com

torradas,,, etc.'

Tudo isso aconteceu no sábado à noite depois de um dia de

trabalho, sabendo que o domingo seria mais um dia de
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treinamento. No domingo, ministrei o treinamento e meu vôo

estava marcado para as vinte horas. Cheguei ao aeroporto às I8h

e fui informada que haveria um vôo para Guarulhos confirmado

para as I9h e o vôo das 20h não estava confirmado. Contrariada,

resolvi não arriscar. Resolvi pegar o vôo das I9h para Guarulhos:

fato este que me causaria transtornos. Às 18h30, fizeram a

chamada. Às I9h, mudaram a porta de embarque. Às I9h30,

avisaram de um novo reposicionamento. Às 20h, anunciaram o

vôo para Congonhas (àquele para o qual não haveria previsão).

Quando percebi que era o vôo em que anteriormente

estava incluída, esperei que todos embarcassem e solicitei a

transferência, começando mais um desgaste. Desculpas sem

justificativas da não-autorização, tais como: teria de retornar ao

balcão para a troca do bilhete (e eles anunciavam

insistentemente a última chamada) que talvez tivesse ainda de

pagar a diferença (eu já estava com o valor máximo da tarifa),

que o supervisor não autorizava. Fui falar com ele,

respondendo-me da seguinte forma:'Porque eu não quero'.

Novamente, fiquei sem explicação. Ressaltei que eles estavam

com foco no processo e não no cliente e que a empresa X

surgiu e permaneceu até agora com foco no processo e na

concorrente no cliente. Salientei que, no meio de tanta crise, a

empresa aérea estava dificultando todo o processo,

desconsiderando a necessidade dos clientes, transferindo as

responsabilidades para os controladores de vôos. Destaquei,

ainda, que teriam de ser mais flexíveis, criativos na solução do

caos instalado, que bastaria pegar o meu cartão de embarque e

fazer a transferência. Caso estivessem com algum receio em

relação à segurança, ou busca de outro sistema de controle de

passageiros, já que isso era o mais importante para a empresa.

Depois de tantas discussões, fui autorizada a voar.A aeronave

dispunha de 30% dos seus assentos vazios e, no aeroporto de

Brasília, um grupo de pessoas - cansadas - esperavam os vôos.

Finalmente, consegui chegar a São Paulo no domingo à noite. Na

segunda-feira, à tarde, viajei para o Rio de Janeiro. Ao pegar um

táxi, a tradicional pergunta:'A senhora está voando por que

companhia'. Respondi. Então, a conversa continuou: 'A senhora

não gostaria de fazer um tour pelas praias de Copacabana, às

que estão próximas ao hotel? A empresa aérea paga, basta

apresentar o comprovante e pedir reembolso'. Novamente, a

criatividade mal utilizada a serviço dos interesses pessoais e não

coletivos era esboçada.

Na terça-feira, realizei o treinamento e estava mais do que

cansada. Após o evento, resolvi jantar no quarto. Fiz o pedido por

telefone e fui informada que haveria uma demora de

aproximadamente ISmin para entregarem o meu pedido.

Aproveitei, portanto, para organizar todo o meu material e,

passados cerca de 45min, liguei, perguntando se havia ocorrido

algum problema. O jovem alegou: Tocaram a campainha e a

senhora não abriu.Voltamos com o pedido para a cozinha.

Pensamos que a senhora poderia ter dado o número do quarto

errado e que certamente iria ligar cobrando o pedido. Mas agora já

sabendo o número correto, iremos esquentar e levar novamente, já

que a senhora nos informou o número do quarto errado'.

Vejam o absurdo! Um cliente com cinco diárias,

(independentemente disso), mais o valor absurdo da refeição,

teria de comer requentada a refeição e, acima de tudo, de ser

punida por tal falha. Isso porque era um hotel de uma rede

famosa de cinco estrelas. No dia seguinte, ao tomar o café, escuto

o seguinte diálogo:

X: E aí você continua com o notebook velho?

Y: Continuo.

X: Por que não joga no mato e fala que foi assaltado no

aeroporto?

'Meu Deus!', penso. E questiono-me mais uma vez:'Onde

está o foco no cliente? Onde está a honestidade?';'Quando será

que as empresas estarão prontas para administrar crises?';'E os

nossos funcionários, em relação ao comportamento repetitivo?'

Olham somente o processo ou a solução criativa de problemas

com os clientes?'.

Vivemos no mundo que cada vez mais a inovação fará a

diferença, no atendimento ao cliente, nas soluções de problemas,

nas crises, nas melhorias e na otimização dos processos, na

criação de diferenciais em produtos e serviços, para que a meta

seja o fortalecimento da imagem.Tenho trabalhado muito com

Gestão de Inovação e percebo que o brasileiro é altamente

criativo, note-se o relato acima. Entretanto, teremos de canalizar

esse potencial para o desenvolvimento pessoal da empresa e da

sociedade. Leve a inovação para o bem da sua empresa e para o

benefício de nossa nação.

Cliente interno
Muito se fala sobre o escutar o cliente, pois é ele quem

adquire os produtos e ou serviços. Escutando-o você poderá

detectar necessidades e adequar seus produtos e serviços. A

empresa moderna lança mão de pesquisa voltada ao consumidor

para identificar e avaliar aceitação do produto etc.

Resultados dessas pesquisas: o cliente tem sempre razão,

escute o cliente externo objetivando melhorias dos produtos e

serviços prestados; escute quem ainda não é seu cliente, pois

você poderá identificar suas necessidades e adequar-se a eles,

tornando-o seu novo cliente; manter o cliente é mais difícil que

adquirir um novo; adquirindo um novo torna-se mais difícil

manter o Velho".

Enfim, ditados não faltam sobre o cliente externo, mas parte

deles podem ser adaptados ao ciente interno. Da mesma forma que

devemos escutar o cliente externo devemos escutar o interno.

Escutando-os ,se sentirão comprometidos com a empresa, sem

contar que eles irão assinalar necessidades, aspectos a serem

melhorados, que poderão se diferenciar do concorrentes, assim

como a criação de novos produtos e serviços, tendo como

referencial queixas e pedidos do consumidor.

Sabemos que o que rege o comportamento dos indivíduos

são mais os aspectos inconscientes do que os conscientes e que

grande parte dos comportamento estão inerentes aos valores,

preconceitos etc.Tudo isso não é visível, porém rege o

comportamento.

Escutar o cliente interno é uma estratégia para identificar as
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possíveis causas dos comportamentos que não são expressados e

que muito interfere nos relacionamentos interpessoais. Para isso

fazemos um diagnóstico do ambiente de trabalho, que identifica estes

aspectos que muitas vezes são podados de serem expressados.

Muitos programas de treinamento começam correios, com a

mensuração de satisfação dos consumidores, conhecimento do

produto, análise da concorrência, perguntas para os funcionários

buscando identificar onde se pode melhorar para satisfazer o

consumidor etc. No entanto, muito pouco, ou nada, é perguntado

para o cliente interno, sobre o ambiente psicológico da

organização, quais as suas necessidades, impressões etc.

Cabe ressaltar da importância no funcionário para o

sucesso de todo o esforço direcionado ao consumidor e à

qualidade. Sendo assim, podemos perceber que está faltando

escutar e satisfazer , na medida do possível, o cliente interno.

Podemos identificar, na prática, que as pessoas se tornam mais

envolvidas , interessadas em contribuir com o trabalho, assim

passam a perceber o interesse que a empresa está tendo em

relação à sua opinião.

As organizações desenvolvem uma estrutura formal de

relacionamento ente seus membros, fixam objetivos e cobram

resultados através de processos de comunicação à medida que a

empresa cresce, os processos se tornam mais complexos.

Normalmente, a comunicação interna nas organizações é

realizada de cima para baixo, através de normas, quadros de

avisos, boletins informativos, jornais, etc. As impressões dos

funcionários sobre a organização muitas vezes, atingem somente

campo informal das organizações de maneira verbal, através das

fofocas.

A pesquisa de clima organizacional, obviamente, não busca

as fofocas, boatos, mas as informações "informais", feitas

através das impressões dos funcionários de maneira formal.

Busca a compreensão e entendimento, estabelecendo um plano

de ação e buscando soluções para problemas reais no campo

das relações de trabalho. Ela é um canal de comunicação

importante, onde ouvir os funcionários, de diversos níveis

hierárquicos, permite avaliar as impressões gerais que eles têm

frente à organização.

Muitas organizações, considerando sua cultura e prática

administrativa, dificultam o posicionamento dos funcionários a

respeito de suas impressões e sugestões, algo que acontece até

mesmo por medo de punição etc. Outras organizações evitam

a pesquisa, principalmente por temerem as novas ideias,

desejos e valores.

Empresas inteligentes trabalham com o maior número de

informações, visando conciliar diversas opiniões, impressões

expectativas tendo dos funcionários como do empregadores e

seus clientes. Cabe aos gerentes chefes, profissionais de RH

possibilitarem um canal de comunicação e informações.

Somente podemos realizar a pesquisa, quando a empresa

estiver disposta a propiciar processos de mudanças, desde as mais

simples até as mais complexas. Este cuidado é sempre reforçado

no início dos trabalhos da consultoria, para posteriormente

desencadear ações de intervenções. Muita vezes são realizadas

várias sessões, com o empresário ou o contratante, identificando

sua percepção quanto aos problemas da sua empresa, assim como

as possíveis soluções.

Até certo ponto, a consultoria deve antecipar informações,

considerando os resultados obtidos nas práticas habituais, assim

como possíveis soluções. Para solucionar problemas é necessário,

diagnosticar corretamente o que é imprescindível.

Maria Inês Feltppe é palestrante, psicóloga, especialista em adm. de recursos

humanos e mestre em desenvolvimento do potencial criativo pela Universidade de

Educação de Santiago de Compostela - mariaines@mariainesfelippe.com.br
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O cliente sempre tem razão
Um atendimento de qualidade é o grande diferencial das

organizações no novo milénio. Os profissionais dessa área,

independentemente do segmento para o qual trabalham, sejam

empresas prestadoras de serviços, varejo ou indústria, têm de ter

como prioridade a conquista da fidelidade e a satisfação do

cliente. Um dos principais requisitos, além da qualificação, é saber

lidar com os diferentes comportamentos que apresentam os

clientes. Aqui se aplica o eterno jargão utilizado nos treinamentos

aos operadores de call center:"O cliente sempre tem razão".

A responsabilidade aumenta quando trata-se do atendimento

ao consumidor por serviços prestados, pois o produto

propriamente dito, muitas vezes, é uma commodity, logo, a

recepção é fatalmente o diferencial nessa relação comercial.

Cortesia, boa educação e paciência são comportamentos exigidos

e importantíssimos, porém, a agilidade, a eficácia e o poder de

negociação são aspectos técnicos que também precisam ser

dominados pelo atendente, a fim de alcançar a excelência no

relacionamento.

Hoje, no mercado, o que ocorre é a total desqualificação dos

atendentes, decorrente da falta de treinamento e

comprometimento com a missão, visão e valores da empresa.

Quando falamos de treinamento, não estamos nos referindo ao

adestramento ou automatização nas respostas, mas, sim, à

percepção que o atendente deve ter quanto às diferentes

necessidades apresentadas por cada cliente.

Para que realmente se estabeleça uma relação eficaz, as

organizações devem buscar profissionais com perfis capazes de

representar tanto a entidade como o cliente. Para explicar

melhor, representar o cliente significa colocar-se em seu lugar. O

consumidor deseja ser tratado com respeito e amigavelmente,

pois ele gosta de ser atendido por alguém que se esforce em

entender sua situação e necessidades específicas. Deseja que o

prestador de serviço o escute, explique as opções e as soluções

com termos claros e que lhe seja assegurada a resolução dos

problemas. Em contrapartida, também é importante para a

empresa que este mesmo atendente seja capaz de transmitir

sugestões e reclamações para a melhoria dos processos.

Adriana Ferreira atua na área de atendimento ao cliente há aproximadamente

20 anos. Atualmente é gestora dfí call center da Contmatic Pboenix, empresa

desenvolvedora de softwares administrativos e contábeis -

paloma@versatilcomunicacao.com.br
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