
A
té pouco tempo atrás, era
difícil encontrar um site
de comércio eletrônico de
uma pequena ou média
empresa que contasse com

algo mais do que um e-mail como princi-
pal forma de comunicação online com seus
consumidores. Quando queriam esclare-
cer dúvidas sobre algum produto, os usuá-
rios mais interessados tinham de telefo-
nar. Se fossem recebidos por alguma da-
quelas musiquinhas de espera insuportá-
veis, eram grandes as chances de que eles
desistissem da compra. Para desatar esse
nó no relacionamento virtual com os clien-
tes, um número cada vez maior de em-
preendedores está adotando em seus sites
o webcallcenter, um sistema de comuni-
cação instantânea que funciona na forma
de chats ou com voz.

Para seus usuários, essa tecnologia é
muito parecida com a de um desses pro-
gramas de mensagens instantâneas, como
o Messenger, da Microsoft. De um lado, o
consumidor escreve suas perguntas. Do

outro, o atendente responde em tempo real.
Isso permite que as dúvidas sejam esclare-
cidas sem que o cliente precise sair do site
da empresa (e, muitas vezes, nunca mais
voltar para fechar aquela compra). Em for-
matações mais avançadas, o sistema pos-
sibilita atendimento por voz ou que os fun-
cionários ofereçam promoções, cupons-
desconto e alertas sonoros adequados a ca-
da demanda, incentivando compras e evi-
tando desistências.

"Desde que adotamos o webcallcenter,
o número de abandonos das compras di-
minuiu muito", diz Eduardo Casarini, só-
cio do Flores Online, site de venda e en-
trega de flores que fatura anualmente 10
milhões de reais. No caso do Flores On-
line, a opção para bate-papo está dispo-
nível em todas as páginas. Na tela em que
o cliente visualiza o valor do frete ou o
prazo de entrega, por exemplo, o chat es-
tá especialmente destacado, porque é nes-
sa etapa que ocorre boa parte das desis-
tências. "Nossos funcionários são orien-
tados a se esforçar ao máximo para tirar



todas as dúvidas e, se for o caso, sugerir
produtos mais baratos e promoções", afir-
ma Casarini.

O webcallcenter também tende a au-
mentar a produtividade em relação ao sis-
tema convencional de telefonia, já que
num chat cada empregado pode conver-
sar, simultaneamente, com várias pessoas.
Foi essa característica do sistema que per-
mitiu que a imobiliária goiana Adão Imó-
veis disponibilizasse, diariamente, um fun-
cionário de plantão para o atendimento
noturno. "Se fosse por telefone, precisa-
ríamos de mais gente e um plantão fica-
ria muito caro", diz Michelly Mancinelli,
gerente de marketing da imobiliária. A
nova tecnologia permitiu, também, que
esse trabalho fosse realizado da forma mais
conveniente possível para a equipe de
Michelly — em casa.

O fato de boa parte da troca de infor-
mações ser feita por texto permite criar
um banco de dados e, a partir dele, com-
preender melhor as demandas dos con-
sumidores. Com o webcallcenter, é pos-
sível, por exemplo, compilar as perguntas
mais freqüentes e alimentar uma seção es-
pecífica do site, o que evita retrabalho na
empresa e facilita a vida do comprador. A
fabricante de lingeries Dilady, de Fortale-
za, que fatura 30 milhões de reais por ano,
conseguiu identificar um desejo simples
de suas consumidoras — elas sentiam fal-
ta de um modelo de sutiã com alças re-
movíveis. Ao analisar o banco de dados
alimentado pelo chat, a empresa perce-
beu que muitas clientes perguntavam se
a marca tinha um modelo assim. "Foi por

isso que resolvemos desenvolvê-lo aqui
na empresa", diz Márcio Pereira, diretor
de vendas da Dilady.

Embora a maior parte das conversas
nos sites de comércio eletrônico aconteça
por texto, já existem pequenas e médias
empresas brasileiras utilizando o VoIP (voz
pela internet) acoplado ao mecanismo
"click-to-talk" (clique para falar). Nesse
caso, o usuário clica no ícone de bate-pa-
po e diz o que quer. A Ápice, distribuido-
ra de equipamentos para condicionamen-
to de energia elétrica de Campinas, que fa-
tura 19 milhões de reais por ano, adotou
o sistema. Com isso, a conta telefônica da
empresa caiu 15%. No caso da Ápice, o
consumidor pode informar o telefone de
sua casa pelo chat do webcallcenter para,
momentos depois, receber uma ligação da
empresa. "Naquele instante, sabemos qual
o caminho feito pelo usuário para chegar
a nosso site e exatamente em que página
ele está", diz Bárbara Pizzolatto, diretora
de marketing da Ápice. "O atendimento
por telefone continua de onde parou, sem
que seja necessário explicar tudo nova-
mente." Percebendo que boa parte de seus
clientes utiliza a internet, a empresa criou,
no ano passado, um departamento intei-
ramente dedicado ao atendimento onli-
ne. Nele foram alocados apenas três fun-
cionários — um no suporte, um na pros-
pecção de clientes e um supervisor para
monitorar todas as 150 consultas diárias
ao chat. "Achamos que cada vez mais pes-
soas vão preferir usar a internet para falar
conosco", diz Bárbara. "É um investimen-
to que está valendo a pena." •
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