




empresa para que haja um canal para o
diálogo entre as partes. Ele não quer ser
apenas um número na estatística da com-
panhia com a qual se relaciona", fala
Ruy Águas, gerente de atendimento a
clientes da Citroen do Brasil. "Ele não
espera que as empresas sejam perfeitas,
mas que sejam conscientes de falhas e
pontos a melhorar, e estejam abertas ao
diálogo", completa.

Com foco nesses consumidores, a
Citroen há algum tempo monitora
blogs e comunidades de relacionamen-
to para resolver a insatisfação do cliente
antes mesmo de formalizar uma recla-
mação junto ao serviço de atendimento
ao consumidor (SAC), e agradece elo-
gios de consumidores (clientes ou não),
convidando-os a participar de eventos

promovidos pela marca. "A preocupa-
ção é entendê-los a partir de um aten-
dimento proativo, mais humanizado e
menos formatado, fazendo-o sentir-se
especial, tratando cada caso de forma
individualizada, e melhorando os pro-
cessos de atendimento", conta Águas.

Além disso, o contato com consu-
midores de percepção mais crítica e
tempo de reação praticamente instantâ-
nea às ações das empresas pode con-
tribuir para ajustes rápidos e necessários
em serviços ou produtos, a fim de aten-
der ou até superar as ex-
pectativas de muitos outros
clientes. "Os consumidores
são grandes formadores de
opinião e podem colaborar
ainda mais com as marcas,



trazendo rapidamente suas necessida-
des e expectativas, além de críticas, que
só colaboram para aprimorar nosso
trabalho", afirma Rosemary Bosco,
gerente de atendimento ao consumi-
dor da Sadia. "A empresa que souber ,
aproveitar a disponibilidade do cliente
em participar, opinar e interagir, terá
um consultor para ajudá-la a encontrar
caminhos novos para velhas ou novas
situações", completa Edmilson Gama
da Silva, superintendente nacional de
atendimento e distribuição da Caixa
Econômica Federal.

DESAFIOS
O consumidor 2.0 é um desafio

para as empresas. "Entretanto quem
enxergar esse cliente como uma amea-
ça terá certamente um problema pela
frente", comenta Ana Fontes, gerente
de marketing de relacionamento da
Volkswagen. "Por isso, mais importan-
te do que monitorar o comportamento
desse novo perfil, é saber como lidar
com cada situação", enfatiza.

Um grande ponto a pesar é: a em-
presa está pronta para atender da for-
ma que o consumidor espera, segundo
as características que busca no mundo
digital, ou seja, com instantaneidade e

rapidez? "Recentes pes-
quisas mostram que
65°4> dos internautas já
possuem acesso à in-
ternet via banda larga

em casa. Já são 8,95 milhões
versus 4,33 milhões que têm
acesso discado. Só essa infor-
mação nos faz parar e rever a
estrutura de atendimento, o
tempo de resposta, o formato
da interação, entre tantos
aspectos", diz Rita Vieira, co-
ordenadora de telemarketing
da Cia. Hering.

Segundo Betania Bordoni
Gattai, gerente de serviço de
atendimento ao consumidor
da Unilever, de 2006 para
2007 a empresa notou o cres-
cente aumento de contatos
por e-mails e internet. "E uma
tendência que vem se repetin-
do em relação aos últimos
anos", comenta. "O novo consumidor
está cada vez mais disposto a interagir,
porém, nem sempre pelos canais
tradicionais", afirma Alice Hirose,
gerente de relacionamento com o
consumidor da Nestlé. Por isso a
empresa suíça tem concentrado es-
forços em duas frentes: na integração
de diversos dados, para permitir uma
visão integral do cliente no momento
do atendimento, e na oferta de
informações e serviços de forma a
permitir a interação em canais de
contato diferentes do atendimento
clássico, tais como internet, SMS,
eventos e pontos-de-venda, respeitan-
do as características de cada meio e

promovendo a integração
entre eles. "Ao trabalhar a
comunicação e o relaciona-
mento de maneira integra-
da, com mensagens claras,
agrega-se serviço ao consu-
midor, fazendo com que não
precise entrar em contato
com o atendimento para es-
clarecer sua dúvida", comen-
ta Alice.

O atendimento ao con-
sumidor tem evoluído para
um modelo mais complexo
em que a empresa deve ofe-
recer ferramentas e opções
para que cada cliente encon-
tre as melhores soluções

para suas necessidades ou dificulda-
des. "As novas tecnologias de internet
desempenham um papel fundamental
nesse processo e devem ser aliadas ao
melhor preparo dos recursos humanos
na empresa", afirma Daisy Souza,
gerente do "Fale com o Presidente" da
TAM.

Cada vez mais, será a relação de
cumplicidade entre empresa e cliente
que definirá o sucesso dos negócios.
"Agilidade, criatividade e coerência
serão cada vez mais determinantes
para o futuro das companhias, e as
informações obtidas por meio da
interação com os consumidores devem
determinar não somente os processos
de atendimento, mas toda a sua es-
tratégia, posicionamento e ajuste de
rotas", comenta Paulo Pompílio, di-
retor de relações corporativas do Pão
de Açúcar.

A professora Denise Von Poser diz
que se uma organização quer conquis-
tar o consumidor, tem de antecipar-se
a desejos e necessidades, além de dar
atenção. Isso, em outras palavras, sig-
nifica olhar, hoje, para o futuro. "Toda
vez que uma empresa se acomoda e
acha que tem respostas para todas as
perguntas, vem o consumidor e muda
a pergunta. Se a companhia estiver
atenta, vai saber qual é a resposta antes
mesmo que o consumidor pergunte",
completa a consultora.
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