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Davene

OSMÉTICOS

Com base nas manifestações recebidas
no OAV (Davene Atende Você), entre julho
de 2002 e junho do ano passado, a empre-
sa de cosméticos fez algumas modificações
em produtos. A companhia substituiu, por
exemplo, a tampa do óleo corporal Corpo a
Corpo, modificou o cartucho do sabonete
de aveia e trocou a válvula dos sabonetes
líquidos. De acordo com a Davene, sempre
que a empresa realiza alguma melhoria em
seus produtos envia um exemplar ao con-
sumidor que sugeriu tal mudança. É uma
maneira de valorizá-lo por ter contribuído
para o sucesso da empresa.

Nívea

O 5AC da Nívea atende em média a dez
mil ligações por mês. Entre elas, dúvidas
sobre produtos, cuidados com a pele, e tam-
bém reclamações, pedidos de trocas e reem-
bolso. Quando necessário, a central contata
um dermatologista de plantão para atender
a casos mais específicos de alergia.

Para Gabriel Aleixo, gerente de CRM e
Internet, o SAC é o ponto de contato único
e aquele faz interface com marketing, qua-
lidade, logística, médicos e laboratórios ex-
ternos. Por meio dessa troca de informa-
ções, que acontece quinzenalmente, é pos-
sível entender o perfil do cliente, incremen-
tar ações de marketing de relacionamento
com os mais de 270 mil participantes do
programa de relacionamento da empresa e
acompanhar o desenvolvimento das ações
de marketing.

Mensalmente, todos os diretores, vice-
presidente e presidente de O Boticário re-
cebem um relatório com o resumo das ma-
nifestações trazidas pelos clientes e os re-
sultados dos indicadores de desempenho
da área de relacionamento com o cliente,
que engloba o call center. "Com a área de
relacionamento com o cliente, O Boticário
deu um grande passo em direção à moder-
nização e à qualidade dos serviços ofere-
cidos a seus clientes", diz Sérgio Valeixo,
gerente de relacionamento com o cliente.
A área também analisa sugestões que
chegam todos os dias pelo SAC. "Certa
vez, após descontinuarmos a fabricação
de um desodorante, imediatamente come-
çamos a receber manifestações de con-
sumidores reclamando de sua falta nas
lojas", conta Valeixo. A empresa estudou a
viabilidade do retorno do produto e quan-
do decidiu pela volta, enviou, para os
consumidores que haviam reclamado, uma
carta informando que o produto já podia
ser encontrado nas lojas. "Enviamos tam-
bém uma unidade do produto como corte-
sia", lembra o gerente.

O programa "Fidelidade O Boticário",
em que o consumidor troca pontos acu-
mulados por produtos, também gera
dividendos para a empresa. É estudando o
comportamento de compra dos clientes,
registrado no banco de dados que a área
de relacionamento cruza dados e dá os
primeiros passos em direção à personali-
zação.
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A Electrolux aposta na sintonia entre
os departamentos para entregar ao consu-
midor final, produtos e serviços de quali-
dade. Além das reuniões mensais com a di-
retoria, a área de atendimento da empresa
também mantém uma linha direta com os
outros departamentos. "Devemos ouvir
nossos consumidores para que possamos
desenvolver produtos certos e ter a certeza
de que ficarão encantados", comenta o
presidente da empresa, Rui Hirschheimer.

Além de atender os consumidores, o
call center Multibrás tem a incumbência de
agendar serviços de assistência técnica e
acompanhar o andamento dos mesmos,
isto é, confirmar se o trabalho foi feito a
contento e a necessidade de reagendar um
novo horário. "Nossa maior atribuição é
dar o melhor atendimento a cada consu-
midor que nos contata", diz Marco Aurélio
Vello, gerente do call center. Semanal-
mente, as informações colhidas na central
circulam via intranet para todas as áreas
da empresa. Essas informações já moti-
varam mudanças. Uma delas foi a adaptação
na placa da lavadora Brastemp que ficou
mais informativa, e outra foi uma alte-
ração no processo de acompanhamento
da ordem de serviço.

"O principal objetivo da Philips é me-
lhorar a vida das pessoas por meio de
produtos de alta tecnologia. Para isso é
necessário 'ouvir' o consumidor, conhecer
suas expectativas e necessidades. O call
center é uma das nossas principais fer-
ramentas para a obtenção deste indispen-
sável conhecimento", diz Paulo Ferraz, vi-
ce-presidente da Philips.

Terceirizado desde 1999 com a Sitel,
o call center Philips é mais um a se in-
tegrar ao projeto global da multinacional,
que visa a otimizar custos e alcançar a ex-
celência no atendimento. O fato de não
ser interno, não impede que as informa-

ções colhidas no atendimento percorram
todas as áreas da empresa. "Nossa meta
é aproveitar as informações provenientes
dos contatos com o consumidor, aprender
e entender melhor suas necessidades, pa-
ra assim, repassar esses conhecimento
para toda a empresa", diz Sérgio Scardini,
chefe de serviços a cliente.

ÁRMACOS

Bayer

Em 1987, quando houve o lançamento
do protetor solar Delial Baby, foi instituído o
serviço de atendimento ao consumidor. Uma
linha telefônica direta foi colocada à dispo-
sição para atender médicos e mães, fornecer
informações sobre o uso dos produtos e
estreitar o relacionamento com os consumi-
dores. Hoje, esse continua sendo o objetivo
do SAC da empresa, que orienta seus aten-
dentes a não tentar mudar a necessidade do
consumidor, mas descobrir o que ele quer e
atendê-lo. Por ser uma empresa do setor
fármaco, o departamento se reporta à área
médica. Também cabe ao atendimento o
envio da revista Por Você, criada especial-
mente para o consumidor final.

C O N S U M I D O R M O D E R N O N ° 7 5 42

LETROELETRONICOS

E ELETRODOMÉSTICOS

Philips

Electrolux

Multibrás



Biosintética

O Serviço de Atendimento Biosintética
busca atender pacientes e médicos da melhor
forma possível: para o primeiro, há programas
voltados à adesão e manutenção de trata-
mentos, melhoria de qualidade de vida e infor-
mações específicas sobre a patologia; e para o
segundo, canais abertos para atualização
científica. As campanhas de adesão aos
tratamentos vêm demonstrando bons resul-
tados. Dentre 2005 pacientes cadastrados
com hipertensão, 87% continuam com a te-
rapia após quatro meses; e de 500 pacientes
com problemas cardíacos, 94% afirmam que
as informações enviadas pelo laboratório aju-
dam a cuidar da saúde. "O objetivo é estreitar
a relação médico-padente", diz Cláudia Eche-
verria, líder-executiva de marketing.

Organon

O laboratório Organon organiza, com
freqüência, palestras para educadores e
adolescentes sobre sexualidade, e ações
publicitárias ressaltando a importância da
contracepção e proteção. Sempre que es-
sas ações estão em curso, os 15 funcio-
nários do SAC da empresa vêem o nível de
ligações aumentar. "Acontece também
quando lançamos um novo produto", con-
ta Eloisa Jubram, gerente de atendimento
ao cliente. O turn over da área é baixís-
simo: 1 %. Talvez as ações que o laborató-
rio desenvolve para baixar os níveis de
estresse e aumentar a motivação expli-
quem a baixa porcentagem, "Organiza-
mos ginástica laborai, exercícios vocais e
de canto, treinamento anti-estresse com
psicóloga e aulas de dança", diz a geren-
te. A empresa também mantém plano de
carreira e monitoramento interno feito pe-
la própria equipe,

Eli Lilly

A interação da área de atendimento do
Eli Lilly com os outros setores da empresa
vai além dos encontros nas reuniões de
diretoria. Os diretores de todos os depar-
tamentos, vez ou outra, sentam nas posi-
ções de atendimento para ouvir ligações.
Quem teve essa idéia? O presidente da
empresa, Philippe Prufer. "Ele fala com os
clientes como se fosse um atendente. Isso
é importante, pois, além de entender o que
o cliente precisa, ele também pode avaliar
a qualidade do nosso trabalho", comenta a

gerente de relacionamento com clientes,
Vânia Gomes. "A área de relacionamento
com o cliente é crucial para a companhia e
orienta nossas ações", comenta Pruffer.

No quesito responsabilidade social, o
laboratório criou o programa "Lilly em Ação",
que estimula o voluntariado entre os fun-
cionários. Entre as atividades desenvolvi-
das pelo programa estão o treinamento de
voluntários para atuar em projetos volta-
dos à saúde e à higiene em comunidades
carentes, a inclusão sociocultural de comu-
nidades, asilos e creches, e o suporte
administrativo-financeiro para ONGs que
atuam em locais carentes.

Novartis

O SIC (Serviço de Informações ao
Cliente) esclarece dúvidas, trata de recla-
mações, sugestões e solicitações sobre os
produtos e os serviços da empresa. No
SIC, são atendidos tanto os clientes exter-
nos (consumidores finais, instituições, ór-
gãos públicos e parceiros comerciais),
quanto os internos (vendedores e funcio-
nários regionais).

Várias das manifestações recebidas no
call center resultaram em mudanças in-
ternas. Entre elas, alterações e melhorias em
embalagens e a prorrogação do horário de
atendimento até às 18 horas. As manifes-
tações também auxiliam a área de marke-
ting a definir as ações estratégicas e dá
inputs quanto à receptividade dos clientes
às ações implementadas.
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Schering-Plough

Os consumidores diretos são formados
por médicos, farmacêuticos e distribuido-
res e, indiretamente, pelo público em geral.
Para tratar com diferentes segmentos, a
empresa não abre mão da realização de
pesquisas e nem das informações geradas
pelo banco de dados. Assim, a qualidade
do atendimento é avaliada e a companhia
pode, entre outras ações, identificar proble-
mas de produtos e rapidamente saná-los.

AST FOOD

McDonald's

Em maio de 2002, o McDonald's insti-
tuiu seu call center para atender à cres-
cente demanda de clientes que entravam
no site para registrar suas manifestações,
mas que não encontravam um canal
adequado. Atualmente, 12% dos contatos
dizem respeito a dúvidas e solicitação de
informações. Já 39% correspondem a re-
clamações, 32% a solicitações diversas, 5%
são elogios e 8%, sugestões. Entre as
ações desenvolvidas em função do diálogo
entre empresa e consumidor, pode-se des-
tacar o desenvolvimento de novos produ-
tos, como as embalagens térmicas e entre-
ga de PET's, e a criação da campanha de
"Acessibilidade", com preços reduzidos em
dias e horários específicos. "Procuramos
antecipar as necessidades do cliente. Não
adianta criar PAs e ter muita gente para
atender se não existir um carinho com o
cliente e tampouco vontade de resolver seu
problema", diz José Vidal, ombudsman do
McDonald's. "Aqui tem de vestir a camisa e
jogar no mesmo time", completa.

A empresa também é conhecida por
seu envolvimento em campanhas sociais,
como o McDia Feliz, o programa " Bom Vizi-
nho", premiando as iniciativas de volunta-
riado locais, a "Campanha de Vacinação",
o Saber em Movimento e por fim, o Institu-
to Ronald McDonald.

Sob o comando de Alberto Saraiva, a
rede de fast-food Habib's vem mostrando

que o relacionamento e busca pela sa-
tisfação dos consumidores fazem parte do
DNA da empresa. Não é para menos. A
função estratégica do setor de atendi-
mento, segundo o próprio presidente da
companhia, é garantir a execução da filo-
sofia da rede, ou seja, servir bons produtos,
da maneira mais rápida possível, sempre
com muita atenção, com os menores pre-
ços possíveis em um ambiente agradável e
limpo. E os processos vêm melhorando a
cada dia. Do ano passado para cá, o por-
centual de contatos resolvidos na primeira
ligação subiu de 85% para 90%. O mesmo
aconteceu com as chamadas atendidas em
menos de 30 segundos. Em 2002, 70%
das ligações eram atendidas nesse tempo,
hoje esse índice chega a 80%. A voz do
cliente também se faz presente na orga-
nização. No Rio de Janeiro, a entrega de
pizzas passou a ser acompanhada de ket-
chup em virtude do consumo do produto
de ser um hábito forte na região.

A função estratégica do SAC Ceras
Johnson é a de ser um termômetro para a
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empresa. O impacto das manifestações re-
cebidas motivou mudanças e novas ações
da companhia, como alterações em rótulos
de produtos e em filmes publicitários. Além
disso, os dados gerados pelo departamento
ajudam a compreender o perfil do con-
sumidor, identificar novas oportunidades de
negócios e informações que melhorem a
performance de vendas.

A principal atribuição do SAC da Gillette
é contribuir e garantir a satisfação do consu-
midor. Em média, a empresa recebe por mês
79 mil ligações. De todas as manifestações re-
cebidas, 62% se referem a dúvidas e informa-
ções, 33% são reclamações, 3%, elogios, 1 %,
sugestões e 1% são solicitações diversas.

Para superar as expectivas e neces-
sidades dos clientes em relação aos
produtos e serviços da Reckitt Benckiser, o
Serviço de Atendimento ao Consumidor é
um departamento estratégico em função
das opiniões de consumidores, sempre
valiosas para fazer melhorias. Dentre elas,
a própria comunicação da empresa com
seu público, como no caso do Harpic Ativo
Limpador Sanitário. A revisão dos dizeres
de rotulagem e a inclusão de informações
mais detalhadas para o correto encaixe do
refil foi originada pelas reclamações
recebidas no SAC. Depois de uma investi-
gação da empresa, descobriu-se o motivo
de tanto alarde: o encaixe do refil era fei-
to de forma errada, já que sua colocação
não era explicitada na embalagem.

Além disso, o monitoramento da qua-
lidade do trabalho desenvolvido pela
equipe de atendimento tem dado frutos. E
mesmo com um porcentual relativamente
alto de contatos resolvidos na primeira
ligação - em 2002 era de 82% - ele
continua avançando. Em 2003, a média
foi de 85%.

OTELARIA

Accor

Em 2001, a rede de hotéis Accor Brasil
implantou uma central para atender espe-
cialmente os portadores do cartão de fide-
lidade "Compliments From Accor Hotels".
No call center, o cliente consegue, por
exemplo, ter informações sobre o saldo de
pontos no programa, os prêmios e tam-
bém sobre as promoções. O programa foi
criado para retribuir a fidelidade àqueles
que escolhem os hotéis e flats da rede
para se hospedarem. Com o cartão, as
diárias se transformam em pontos que
mais tarde podem ser revertidos em hos-
pedagens grátis nas redes Sofitel, Novo-
tel, Mercure, Ibis e Parthenon.

Equifax

NFORMATICA E
TECNOLOGIA

Ganhadora do Prêmio Consumidor Mo-
derno de Excelência em Serviços ao Cliente
por três anos consecutivos, a Equifax aposta
no potencial humano para o sucesso da
empresa. Entre as atividades promovidas
em prol dos funcionários estão palestras
sobre qualidade de vida e cuidados com a
voz, dramatizações, dinâmicas em grupo,
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massagem, sessões de relaxamento e apre-
sentações teatrais. Há ainda os eventos
temáticos, como o Dia do Pé Descalço, a Se-
mana das Fotos Antigas, Dia do Futebol e
Dia do Operador de Telemarketing.

A Equifax também incentiva seus fun-
cionários a praticarem o voluntariado. Além
de promover campanhas internas para
estimular esse tipo de atividade, a empresa
tem uma operação de telemarketing para a
ONG Doutores da Alegria, para a qual os
atendentes trabalham quatro horas sema-
nais em caráter voluntário. Uma vez por
ano é promovido um evento em que o
presidente da empresa e o comitê executivo
homenageiam os funcionários que mais se
destacaram no trabalho voluntário.

Gtech

O call canter da Gtech surgiu em 1997
para oferecer suporte e atendimento a toda
a rede de casas lotéricas do Brasil, que hoje
somam cerca de 9 mil estabelecimentos,
distribuídos em 70% dos municípios do
País. De acordo com o gerente de atendi-
mento ao cliente, Bjorn Frederick, a missão
da central de atendimento é manter a
máxima disponibilidade de serviços on-line
nas casas lotéricas.

Na busca em melhorar cada vez mais o
relacionamento com os clientes, a empresa
tem uma estratégia de CRM, coordenada
pela gerência de sistemas corporativos, que
está no estágio de integração total. Visando
a oferecer aos funcionários uma alternativa

para a satisfação pessoal, a empresa criou
o "Amigo Gtech". A primeira beneficiada
pelo programa de voluntariado é a Asso-
ciação Educandário Santa Terezinha, em
Carapicuíba, São Paulo. A entidade abriga
crianças provenientes das varas de infân-
cia e juventude, conselhos tutelares e
serviços de saúde da cidade e de outros
municípios próximos.

HP

Para avaliar a satisfação dos clientes, a
HP recorre periodicamente às pesquisas.
Todo mês a empresa faz um levantamento
para identificar o grau de contentamento
em relação aos produtos e serviços pres-
tados aos clientes e também sobre o aten-
dimento. Segundo a companhia, o objetivo
das pesquisas é avaliar a qualidade do
atendimento, dos produtos e serviços e ve-
rificar se a percepção dos clientes em rela-
ção aos serviços prestados está evoluindo.
A idéia é melhorar os serviços a partir do
feedback dos clientes.

Entre as ações da empresa para es-
treitar o relacionamento com os clientes
estão uma newsletter, campanhas, e ações
de marketing direto segmentadas. Sem
contar a estratégia TCE (Total Customer
Experience) que visa a superar as expecta-
tivas dos clientes.

A estratégia de CRM desenvolvida pela
empresa está em fase de integração par-
cial. Já estão integradas as áreas de front
office, administração, marketing e vendas.

Em 1993, o call center IBM foi im-
plantado com o objetivo de alcançar ou-
tros segmentos de mercado por meio de
vendas via telefone. Mas em 2000, a mis-
são do SAC tomou novo rumo e segue,
atualmente, como ponto único de entrada
de clientes e o principal contato entre a
empresa e o consumidor.

Além disso, a área é tida como gera-
dora de satisfação, com a responsabilida-
de de proporcionar a lealdade e a fideliza-
ção do clientes. Como conseqüência, pro-
duz resultados positivos para a empresa.
Com pronto atendimento, a IBM busca
superar as expectativas de quem está do
outro lado do balcão (ou do telefone).

Lucent
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As manifestações recebidas no serviço
de atendimento da Lucent Technologies
são analisadas e muitas geram mudanças
nos produtos e processos da empresa. En-
tre as alterações, que ocorreram em função
de manifestações recebidas entre julho do
ano passado e junho deste ano, estão a
revisão e melhoria de processos internos e
de atendimento do call center. As pesqui-
sas de satisfação realizadas periodicamen-
te com os clientes também trazem bons
resultados. Em função de uma delas, a em-
presa de telecomunicações informatizou o
processo de reparo de placas de produtos
e nacionalização dos serviços de reparos
para diversos itens.

A Central de Atendimento Microsoft es-
tá subordinada à área de marketing, res-
ponsável por tratar e analisar as informa-
ções que chegam do consumidor. Todos os
meses, um documento contendo um su-
mário destes inputs é enviado via intranet a
todas as áreas. Além disso, visitas à central,
reuniões específicas e palestras mensais
são agendadas como forma de fazer a
diretoria perceber a importância estratégica
dessa área. "É importante cada um partici-
par do processo a fim de criar a infra-es-
trutura adequada para agregar valor e trazer
feedback dos clientes para o direciona-
mento dos negócios", diz Emílio Umeoka,
presidente da Microsoft.

DHL

OGÍSTICA

All América

A Central de Atendimento da AH Amé-
rica foi criada em 2002 com o objetivo de
tornar o contato com o cliente mais per-
sonalizado. Antes, o atendimento não era
centralizado o que fazia com que a res-
posta ao cliente não fosse tão eficiente.
Segundo a empresa, hoje a central de
atendimento tornou-se uma área es-
tratégica ao prestar informações confiá-
veis aos clientes.

No SAC, entre as atribuições dos aten-
dentes estão registrar e encaminhar as so-
licitações de novos negócios e acompa-
nhar os processos de indenização. Lá, o
cliente também consegue ter o tracking co-
mpleto das cargas. As informações recebi-
das na central servem para manter atuali-
zado o cadastro dos clientes, entender o
perfil deles, identificar oportunidades de
negócios e fomentar ações de marketing
de relacionamento. A cada seis meses, a
empresa realiza pesquisas que permitem
identificar a satisfação com o atendimen-
to e, uma vez por ano, é feito um levan-
tamento para avaliar todos os serviços
oferecidos. Quem entra em contato com a
AH é atendido na hora e cada ligação
dura, em média, quatro minutos.

Quem entra em contato com o call
center da UPS aguarda, em média, 23
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A DHL considera função estratégica do
departamento de atendimento ser o ouvido
e a voz do cliente. Grande parte dos conta-
tos dos consumidores são dúvidas a respeito
dos serviços, procedimentos de envio ou
simplesmente a cotação de preços, acompa-
nhamento de remessas enviadas e recebi-
das em trânsito. As manifestações recebidas
entre julho de 2002 e julho deste ano
resultaram em desenvolvimento de novos
produtos, melhoria dos processos e ade-
quação de tabelas de preço.
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segundos para ser atendido. Cada ligação
dura cerca de três minutos e meio. Entre os
serviços oferecidos pela central de atendi-
mento estão o registro de coletas, encami-
nhamento de pedidos, informações sobre
importação e exportação, e restrições alfan-
degárias de outros países. A principal atri-
buição do SAC, que se reporta à área de
vendas, é atender o cliente desde a coleta
até a entrega do produto, esclarecendo to-
das as suas dúvidas.

Extra.com.br

"Nosso intuito é valorizar a pessoa
mais importante de nosso negócio, o
cliente", afirma o gerente-geral de comér-
cio eletrônico do site Exira.com.br, Jonas
Ferreira. Na empresa, as ações de marke-
ting são uma rotina, Quem entra na home
page é forte candidato a receber mensa-
gens personalizadas. Mas o Extra jamais
desrespeita a privacidade do cliente, garan-
te Ferreira. "Não fazemos spam. Isso faz
toda a diferença a nosso favor", avalia o exe-
cutivo. A última ação de e-mail marketing
atingiu câmeras digitais. Sob medida para
eles, o Extra lançou uma promoção de aces-

sórios. Em uma semana de campanha, o re-
torno foi de 4% sobre o número de contatos.

Paodeacucarxom.br

"O call center é o nosso grande celeiro
de novas idéias e oportunidades de me-
lhorias", diz o presidente do Grupo Pão de
Açúcar, Augusto Cruz Marques. As me-
lhorias a que Marques se refere são reais.
No último ano, baseado em sugestões dos
consumidores do paodeacucar.com.br, a
rede já incluiu no mix novas linhas de pro-
dutos, ampliou opções de formas de paga-
mento e horários de entrega de pedidos, e
fez alterações no layout do site para facilitar
a navegação.

O SAC do site da livraria Saraiva deve
dar assistência de pré e pós-venda aos
clientes internautas. Cada atendente tem
um papel muito importante, já que muitas
vezes é o único a falar com o consumidor
que compra diretamente no mundo vir-
tual. Pensando nisso, o presidente Ledo
Camargo costuma pregar "vocês podem
fazer a diferença na fidelização de clien-
tes, mostrando a ele que nosso objetivo é
satisfazê-lo". Nesse caminho, as ações de
marketing de relacionamento e segmen-
tação são essenciais. "Relacionamos os
clientes que tenham comprado produtos
com características comuns e informamos
sobre lançamentos de forma que estejam
sempre atualizados", diz Edson Cruz, ge-
rente de atendimento a clientes. Os clien-
tes mais assíduos recebem promoções es-
peciais via e-mail marketing.

Submarino.com.br

É no serviço de atendimento que o
cliente do Submarino obtém informações
sobre produtos, processos e também
fecha os pedidos. Quando é necessário
solicitar a troca ou a devolução de algum
produto, também é ao call center que os
clientes recorrem. Comparando os dados
de 2003 com os do ano passado, percebe-
se que os clientes da loja virtual estão
enviando menos e-mails, ao passo que
têm utilizado mais o chat e o telefone
para entrar em contato com o Submarino.
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Cia. Hering

Entre as atribuições do SAC Hering -
atender, solucionar dúvidas e até dar dicas
de processo correto de lavagem e conser-
vação - está o de encaminhar para a área
responsável dentro da empresa relatos de
consumidores acerca de irregularidades e
"não conformidades" em produtos. "Acredita-
mos que as ações do SAC, principalmente
os casos que envolvem insatisfação, con-
tribuem para a retenção", diz Amélia Ma-
Iheiros, analista de serviços ao consumidor.

Marisol

"A função estratégica de cada fun-
cionário da Marisol é ser um comunicador
entre empresa e cliente, alimentando a or-
ganização com informações, e trabalhando
em prol de ações corretivas e preventivas",
diz o presidente Vicente Donini. É na central
que nascem as ações de marketing de
relacionamento da Lilica Ripilica, uma das
marcas Marisol. "Cada nova integrante do
clube recebe carteirinha de sócia, brindes
em datas comemorativas e cartão de aniver-
sário", conta Márcia Ramos Batista, chefe
do call center.

A Locaweb prove hospedagem de pe-
quenos sites para empresas, e quando foi
criada, em 1998, era o próprio presidente
quem atendia os clientes. Hoje, a central con-
ta com 60 atendentes. Mas há ainda um res-
quício daquela época: quando a fila torna-se
grande, um alerta é acionado no telefone
dos diretores para que entrem também no
atendimento. Segundo Francisco Zapata,
diretor de qualidade, todo o crescimento da
empresa se deveu à atividade de escutar os
clientes.

Terra

Entre as alterações feitas pelo Terra
baseadas nas manifestações de consumidor
está o aperfeiçoamento do "Fale com o
Terra", com links organizados para melhorar
o atendimento a dúvidas, reclamações e
sugestões, incluindo uma linha direta com o
ombudsman. Para estreitar os laços com os
assinantes, a empresa criou o "ClubeTerra",
programa que oferece a compra antecipada
de ingressos com desconto e a participação
em promoções como viagens, sorteios de
computadores e carros. O portal também
tem um programa de pontos que permite
acumular Dotz (moeda virtual) e trocar por
mais de cinco mil produtos e serviços,
como ingressos na rede de cinemas,
assinaturas de revistas, CDs e DVDs.

UOL
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De acordo com o diretor de atendimen-
to do UOL, Fábio Costa Moraes, conhecer
as expectativas e comportamento de uso
da Internet pelos clientes dá resultado. Foi
assim que a Uol conseguiu um resultado
significativo em retenção. "Com essa práti-
ca, melhoramos em 50% o sucesso na re-
tenção de assinantes", comenta. A empre-
sa também tem investido em programas de
fidelização de clientes, como o "Clube UOL",
em que os 50 mil participantes recebem
descontos em diversos produtos e serviços.
No momento, a estratégia de CRM (Custo-
mer Relationship Management), desenvol-
vida pelo corpo diretivo da empresa, está
em fase de implantação da solução. O
projeto é encabeçado pelo diretor de rela-
cionamento, Michael Roubicek.


