
prar por R$ 50 mil um carro importado com 10 mil

quilômetros rodados. Passados três meses, o câm-

bio apresentou problema e o automóvel acabou fi-

cando 11 meses na oficina. O caso não parou por

aí. Depois de três meses, o mesmo problema voltou

a aparecer e, para encurtar a história, Vargas ven-

deu seu sonho de consumo por R$ 5 mil para uma

oficina mecânica. Foi a partir dessa experiência in-

feliz que ele decidiu criar, em 2002, o Reclame Aqui

(www.reclameaqui.net), em parceria com os amigos

analistas de sistemas Diego Souza Campos e Gabriel

Novaes.

"Quase todo mundo já viveu, pelo menos uma

vez na vida, a frustração de ser lesado e, além de

tudo, sumariamente ignorado por um fornecedor.

A proposta do Reclame Aqui é ser um canal de co-

municação entre a empresa e o consumidor", afir-

ma Vargas, diretor executivo do site. Com cinco anos

de vida, o Reclame Aqui soma 130 mil reclamantes

m 2001, o empresário Maurício Vargas pensou

ter realizado um sonho de consumo ao com-
cadastrados e cerca de 6 mil empresas reclamadas.

Todos os dias, em média 300 pessoas entram no

site para contar seus problemas. Segundo Vargas,

pelo menos 70% resolvem suas pendências com as

lojas e os fornecedores.

Revista do Varejo - Como funciona o canal de re-

clamação do reclameaqui.net?

Maurício Vargas - O sistema funciona da seguinte

maneira: o consumidor se cadastra no site, infor-

mando obrigatoriamente dados como nome, CPF, RG,

cidade e estado. É obrigatório porque do contrário

não conseguimos dar credibilidade ao canal. Depois

de feito o cadastro, ele está autorizado a iniciar sua

reclamação. O primeiro passo é escolher a empresa

por segmento ou simplesmente digitar o nome da

empresa no campo Busca. Caso a empresa ainda não

esteja cadastrada, basta o consumidor solicitar este

cadastramento via formulário disponível no site. Em

no máximo 24 horas o cadastro estará pronto. Hoje,

temos cadastrado quase 6 mil empresas em nosso



banco de dados. Ao finalizar sua queixa, o sistema

do Reclame Aqui envia um aviso para a empresa re-

clamada informando que existe uma queixa contra

ela. Este aviso chega ao SAC de atendimento da

empresa ou no correio eletrônico do responsável,

onde o mesmo tem a possibilidade de responder à

reclamação no corpo do próprio aviso. Mas o gran-

de negócio de tudo isso é que todas as reclamações

e respostas das empresas vão diretamente para a

capa do site, fazendo com que as empresas se apres-

sem em responder.

RV - Vocês consideram o caso solucionado quando

a empresa responde ao reclamante? Qual é o índice
de "soluções" do site?

Existem empresas que ainda respondem

com resposta padrão e automática, por isso, ape-

nas o consumidor tem condições de dar como solu-

cionado ou não o caso. O índice de resposta é de

88%, mas o índice de solução real chega aos 72%.

Esse número cresce à medida que o site vai ficando

conhecido. Todos os dias são incluídas cerca de 300

reclamações e o número de visitas ao site chega a

250 mil por mês.

RV - Esse não seria um papel a ser feito pelas uni-

dades do Procon? O que o cliente espera ao fazer a

reclamação para, o Reclame Aqui? Resolver o pro-

blema ou pelo menos se vingar da empresa com a

divulgação do caso?

O Procon tem um papel fundamental na

sociedade brasileira, mas ainda conta com uma es-

trutura morosa e burocrática. Sabemos que de cada

mil pessoas que têm problemas com empresas e for-

necedores de serviços, apenas duas recorrem ao

nosso serviço. Isso é muito pouco porque hoje te-

mos apenas 130 mil cadastrados em nosso site. Mas

consideramos este grupo de consumidores como

130 mil formadores de opinião, e isso com certeza

está chamando a atenção das grandes empresas.

Todos procuram resolver seus problemas, mas exis-

tem aqueles consumidores que realmente querem

se vingar de um mau atendimento. Às vezes o Re-

clame Aqui é uma válvula de escape para desabafos

de pessoas que ficam indignadas com o tratamento

recebido.

RV - Quais são os principais motivos de reclamação

no site referentes ao varejo de loja?

Em primeiro lugar disparado vem o aten-

dimento. Em quase todas as reclamações, a indig-

nação é muito grande com o tratamento dado du-

rante e depois de uma compra. Fica claro que os

varejistas investem pesado no esforço de venda e

quase nada no pós-venda. Na grande maioria das

vezes, 90% do investimento é direcionado ao es-

forço da venda do produto ou do serviço, ficando o

pós-venda relegado a um atendimento precário, sem

investimento, com sistemas antigos e atendentes

terceirizados e mal treinados. Ou treinados para sim-

plesmente enrolar o cliente, tratando aquele que foi

encantado com uma grande campanha de venda

como se fosse um lixo do mercado.



RV - Considerando as reclamações recebidas pelo

Reclame Aqui, quais são os principais pontos que

os lojistas precisam corrigir para deixar o cliente

mais satisfeito?

Vargas - Atendimento, apenas atendimento. Várias

empresas já descobriram que esse é o grande pulo-

do-gato. Treinamento é fundamental. Um bom aten-

dimento com sinceridade e verdade sobre os fatos

é muito importante.

RV - Em cinco anos, você percebeu alguma melhora

no comportamento dos lojistas em relação às recla-

mações dos consumidores?

Vargas - Existe a preocupação crescente por parte dos

lojistas em resolver as reclamações dos consumido-

res. Este índice cresce em torno de 400% ao ano em

nosso site. Mas, por incrível que possa parecer, os pe-

quenos lojistas respondem com maior velocidade às

reclamações e o índice de solução é superior ao das

grandes empresas. Muitas corporações ainda não se

atentaram que, com a internet, as verdades passa-

ram a ser instantâneas e, em segundos, todas as nos-

sas alegrias, angústias, temores, insatisfações são

conhecidos por milhares de pessoas. É bom lembrar

que o esforço para uma empresa colocar sua marca

no mercado é extremamente custoso e envolve es-

tratégias de marketing milionárias para a manuten-

ção da mesma.

RV - Muitas reclamações não são resultado de falta

de orientação das lojas aos consumidores? Como as

lojas que "escondem" o real custo do produto ao

anunciar compras parceladas, por exemplo?

Vargas - Essa prática no comércio varejista é cultu-

ral, e o consumidor também tem kua parcela de cul-

pa. Ele só faz a conta para calcular se a prestação

cabe no seu orçamento, não se preocupa com a taxa

de juros. O governo de São Paulo criou uma lei que



obriga as Lojas a exibirem a taxa de juros com o

mesmo tamanho do valor da prestação. É o fim dos

cartazes que anunciam o valor das parcelas e 'es-

condem' em letras minúsculas o número de presta-

ções. Eu acho que, antes de comprar, o consumidor

deve avaliar se o valor da prestação cabe no seu

orçamento.

RV - Você acha que a origem de muitas reclama-

ções é a falta de treinamento e motivação dos fun-

cionários das lojas?

Vargas - Costumo dizer que prefiro pagar mais caro

e ser bem atendido do que pagar barato e não ter

um bom atendimento. Comprar é um prazer. No úl-

timo mês de outubro resolvi fazer pessoalmente uma

pesquisa com os serviços de atendimentos de gran-

des empresas. Primeiro fui obter informações de

como adquirir um produto ou serviço. Em 90% dos

casos fui muito bem atendido e o tempo de espera

no telefone não passou de três minutos, apesar de

encontrar pessoas despreparadas para vender. Com

essa experiência, pude chegar à conclusão de que

as grandes empresas não estão preparadas para

atender o consumidor brasileiro.

RV - O que falta para reconhecer essa deficiência?

Vargas - A verdade é que muitas empresas ainda se

valem do poder econômico, da falta de concorrên-

cia e da morosidade da Justiça para ignorar e des-

respeitar o consumidor. Na hora da compra, o aten-

dimento é rápido e simpático, mas é só aparecer

um problema no pós-venda que tudo muda de fi-

gura. O que muitas delas não percebem é que os

fatos já não ficam mais entre o reclamante e a em-

presa. Os relatos estão sendo divulgados com ri-

quezas de detalhes e se multiplicam geometrica-

mente pela internet. Podemos dizer que a relação

de consumo entre clientes e empresas está sofren-

do uma mudança drástica nos dias de hoje. Não exis-

te mais o consumidor passivo, existe uma nova clas-

se de formadores de opinião em consumo de pro-

dutos e serviços. Só que, infelizmente, muitas em-

presas ainda insistem no antigo modelo de atendi-

mento, em que o cliente "sempre tem razão", mas

nunca é atendido.

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, a. 4, n. 43, p. 12-16, nov. 2007.




