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ocê se lembra da época das
cadernetas dos donos de mercearias, nas

quais se anotavam o nome e telefone dos
fregueses para ligar quando chegavam
produtos que não tinham sido encontrados
na loja? Tudo bem, isso faz tempo.
Mas a estratégia era infalível no quesito
fidelização. Hoje, o distanciamento entre
a empresa e o consumidor é enorme,
muito por conta do crescimento das cidades
e das próprias indústrias. Muitas regras
e tecnologias e poucos resultados efetivos.

Poucas são as empresas que têm a
chance de estar cara a cara com seu
comprador. Mas os canais remotos, como o
telefone, e-mail e chat, são bons substitutos
- desde que usados de forma eficiente. Até
porque, numa segunda fase, as informações
que chegam por esses canais - opiniões,
sugestões, dúvidas e reclamações de
consumidores - são muito bem-vindas em

informações contidos no banco de dados de
forma produtiva: analisando-ase
transformando-as em inteligência.
Inteligência que serve de trampolim nos
negócios. Fica mais fácil ganhar dinheiro
num mercado mapeado, no qual seus
consumidores têm hábitos de compra e
perfis que são do entendimento da empresa.
Por outro lado, dá também para economizar.
Em vez de gastar bilhões em campanhas
publicitárias, é possível calibrar a pontaria
anunciando onde a chance de retorno é maior.

Interessante perceber que esse tipo de
preocupação passa a estar cada vez mais na
"consciência" das empresas brasileiras. Foi
o que pudemos apurar analisando os
questionários que chegaram à redação,
enviados por empresas que estão no páreo
do Prêmio Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente. Ao que
tudo indica, o poder que o consumidor
exerce nas empresas é crescente. Muitas,
além de afirmar que os contatos dos
consumidores são capazes de alterar
produtos e processos, também

estratégias para melhorar o
relacionamento empresa-diente.
Mas, ainda são poucas as que
usam esse manancial de



enumeraram exemplos. Os SACs - Serviços
de Atendimento ao Consumidor - assumem
posições estratégicas e já deixaram de
ser considerados centros de custos. Mas

como toda regra, há exceções.
Existem empresas que nada
fazem com os dados e aquelas,
que pressionadas por desafios

econômicos, colocam em risco a
importância do canal, tarifando
a chamada e onerando o

consumidor - os 0300
substituíram 0800 e até linhas

locais - . Mesmo assim, é
reconfortante perceber que a

validação da área de relacionamento
como essencial aos negócios é opinião

da maioria dos presidentes das empresas.
É o mesmo contentamento ao verificar a
proporção que as ações de responsabilidade
social têm tomado.

Confira a seguir um pouco do que as
empresas brasileiras têm feito para satisfazer
e encantar seus clientes.

Nota da redação: Agradecemos a todas as empresas que enviaram seus
questionários dentro do prazo, inclusive àquelas cujas informações não nos
foi possível publicar devido ao imenso número de questionários recebidos



LIMENTOS

Kraft

"Na central de atendimento não existe
script. Os operadores são treinados para
interpretar o que o consumidor deseja e
apresentar-lhes a solução, sem roteiros pré-
programados. Isso faz enorme diferença",
garante o gerente de atendimento ao
consumidor, Vanildo Oliveira.

Quando o consumidor entra em con-
tato com o SAK, Serviço de Atendimento
Kraft, inicia-se um ciclo de relacionamento
por conta de uma série de ações de mar-
keting. Ao contrário do que acontece nas
empresas cujos produtos ou serviços que,
no ato da venda, demandam operação de
cadastramento, a Kraft só pode estabele-
cer relação de proximidade com os consu-
midores quando eles têm a iniciativa de
procurá-la. "Nós podemos ter um consu-
midor fiel à marca há 30 anos e jamais
chegarmos a conhecê-lo. Ao contrário,
acontece de alguém utilizar um produto
nosso uma só vez e mandar diversos e-
mails. Isso significa que, na Kraft, o
conceito de CRM não se aplica em todas
as etapas do processo", diz e e.

Além disso, o SAK está diretamente su-
bordinado à área de pesquisa de mercado
e marketing (Consumer Insights), o que
confere uma ligação estreita com os pro-
jetos estratégicos da empresa.

O Serviço de Atendimento ao Consu-
midor da Nestlé nasceu em 1960 com a
criação da Cozinha Experimental, para sa-
tisfazer àqueles que buscavam inovar nas
receitas com os produtos da empresa. O
objetivo, já naquela época, era o de es-
treitar os laços com os consumidores.
Mais de 40 anos se passaram. Hoje, para
superar as expectativas dos clientes, a
empresa elaborou uma estratégia de CRM,
coordenada pela diretoria de comunica-
ção e serviços de marketing. A empresa
também investe em ações de fidelização.
Envia a revista Nestlé com Você e news-
letters eletrônicas, segmenta clientes pelo
portal de acordo com os produtos e as-
suntos de seu interesse, e agenda visitas
ao SAC.

Contribuir para o aprimoramento dos
produtos e serviços por meio da coleta de
informações e sugestões dos consumidores
e ações que promovam a fidelização do cli-
ente. É dessa forma que a Parmalat encara
os pontos de contato com os consumidores
de seus produtos. Com uma base de 900
mil clientes cadastrados no mailing da
central, a empresa consegue atingir a meta
de 99% das ligações resolvidas já na
primeira chamada. Na gigante da indústria
de alimentos, o consumidor é "ouvido e
considerado um radar do valor e da ima-
gem que a companhia tem perante seus
clientes, dessa forma tornando-se um ins-
trumento de grande valia para monitorar e
medir os passos que a empresa dá.

ANCOS

ABN Amro Bank/
Banco Real

Ligar para o banco mais de uma vez ao
dia só para saber o saldo é prática comum
para muitos correntistas. É também o que
faz o número de ligações parecer absurda,
média de cinco milhões/mês.

No entanto, percebe-se pela distribui-
ção das manifestações, que pedir informa-
ções e tirar dúvidas é o grande serviço que
o call center do Banco Real presta a seus

ND - Não Divulgado

Nestlé

Parmalat



clientes, 84% dos contatos são feitos com
este objetivo. Em segundo lugar vem as
solicitações diversas, com 12%. Por fim,
1 % das ligações são reclamações, 1 %, su-
gestões e outros 2%, elogios.

O Disque Real, canal de atendimento
que funciona 24 horas por dia e sete dias por
semana, foi criado há 20 anos. Em 2003, a
central recebeu 42 milhões de ligações. É
como se toda a população de Campinas
tivesse discado mais de cinco vezes. E mais
de nove milhões falaram diretamente com
os atendimentos assistidos. "Somos a voz
e o coração do Banco Real, somos pessoas
falando com pessoas", diz Carla de Cássia
Vieira, gerente de comunicação.

Em relação a 2002, os contatos rece-
bidos via e-mail na central de atendi-
mento do Banco do Brasil, chamada BB
Responde, diminuíram significativamente.
Em compensação, as manifestações que
chegaram à empresa por telefone subiram
de 500 mi no ano passado para 658 mil
em 2003.

A estratégia de CRM desenvolvida
pelo corpo diretivo do banco está na eta-
pa de planejamento estratégico. O pro-
jeto é coordenado pela gerência da divi-
são de modelos de segmentação de
clientes. Entre as atividades para minimi-
zar o estresse dos atendentes do BB Res-
ponde estão a ergonomia, a sala de des-
compressão e a realização periódica de
eventos de descontração.

"O call center faz parte do posiciona-
mento do BankBoston, de nossa cultura e
está viva dentro dos funcionários", diz Ge-
raldo Carbone, presidente do BankBoston. A
importância estratégica dessa área é reco-
nhecida por todos os diretores que se envol-
vem em reuniões e comitês todos os meses,
para discutir os inputs que chegam pelo
SAC. "Como nosso posicionamento merca-
dológico é de primeira classe, a satisfação
do cliente é nossa principal meta", comple-
menta Carbone. Não à toa, a área de aten-
dimento se reporta diretamente à presidên-
cia. Para fidelizar consumidores, o banco tem
investido na personalização. "As ações têm
como característica aumentar o relaciona-
mento pessoal dos gerentes de conta e
atendentes", conta Mara Negrão, superin-
tendente da área.

Bradesco

O objetivo do Fone Fácil Bradesco é
disponibilizar aos clientes, 24 horas por
dia, serviços e transações financeiras, su-
portados por alta tecnologia e aten-
dimento de qualidade. Também faz parte
da missão da empresa propiciar aos fun-
cionários um processo contínuo de treina-
mento, formando profissionais gabarita-
dos. A instituição financeira também é re-
conhecida por sua atuação na área social,
Na área da educação, a Fundação Bra-
desco, que está presente em todo o País,
atende mais de 105 mil alunos com ensino
gratuito em comunidades carentes. Os
estudantes também recebem gratuitamen-
te uniforme, alimentação e material es-
colar. No quesito meio ambiente, o banco
implantou e mantém um projeto de reflo-
restamento de matas ciliares no Paraná. A
empresa também doa parte da anuidade
dos cartões de Afinidade Bradesco para a
Fundação SOS Mata Atlântica.

O Unibanco possui duas centrais para
o atendimento ao consumidor. A maior,
Unibanco 30 Horas, recebe todas as liga-
ções referentes a serviços financeiros,
como extrato da conta e pedidos de trans-
ferências. A menor, o SAC, é para os aten-
dimentos mais complexos. Conta com 36
PAs que retornam ao consumidor que não
teve sua dúvida sanada no 30 horas. A
empresa investe em marketing de rela-
cionamento e o projeto de CRM está na
fase de integração total. "Temos uma área



específica que avalia o custo de um cliente
para entender melhor seu perfil e gerar
planos de ações internamente visando a
produtos, serviços e atendimento mais
adequados a ele", diz Marcelo Vinícius
Tosto, gerente da central de atendimento.

Ambev

EBIDAS e

Cigarros

No ano passado, apesar da experiência
de quase uma década de estreito rela-
cionamento com o consumidor, a Panamco
passou por um momento delicado, quando
se viu obrigada a modificar o perfil de aten-
dimento, por conta da mudança da sede pa-
ra outra cidade. "O desafio foi enorme, pois
recomeçamos praticamente do zero. Na
corrida contra o tempo, tivemos de contratar
novos operadores, o que obrigou a Panamco
investir pesadamente em treinamento, a fim
de manter o padrão de qualidade. Mas não
foi só isso. O remanejamento incluiu desde
o treinamento básico das equipes até as
visitas a cada filial da companhia", lembra
Adriana Bernardes, coordenadora de
relações externas.

O SAC da Souza Cruz, também cha-
mado de Interaction Center, não atende
só consumidores. Varejistas, acionistas, pro-
dutores agrícolas e fornecedores também
têm canal aberto. "O principal patroci-
nador dessa área é o próprio presidente",
diz Alexandre Stigert, gerente do Interac-
tion Center. Do seu escritório, Flávio de
Andrade, presidente da Souza Cruz, mo-
nitora remotamente os atendimentos do
call center e convoca reuniões ao final de
cada mês para tratar exclusivamente de
assuntos ligados à área. "O consumidor é
o centro das nossas atenções, portanto
devemos atuar no sentido de superar as
suas expectativas, solucionando todo e
qualquer desvio que possa surgir com
nossos produtos, além de garantir que
todas as suas dúvidas e solicitações sejam
sanadas", diz Andrade.

ARROS

DaimlerChrysler

Por meio das informações que chegam
à central de atendimento, marketing e ven-
das da DaimlerChrysler, a empresa conse-
gue personalizar as promoções que faz
junto a seus clientes, segmentar eventos,
e ainda acompanhar a aceitação dos

Souza Cruz

Os dados gerados no serviço de aten-
dimento ao consumidor da Ambev ajudam a
companhia a entender o perfil dos clientes e
a identificar novas oportunidades de negó-
cios. Para avaliar a qualidade do atendimen-
to e também dos produtos e serviços da em-
presa, a companhia de bebidas faz regular-
mente pesquisas de satisfação junto aos
consumidores. A Ambev também apoia pro-
gramas na área social. Entre eles, o "Alfabe-
tização Solidária", um site voltado ao volun-
tariado e também projetos de reciclagem,
como o "Reciclagem Solidária", que tem
como um de seus objetivos minimizar os
impactos ambientais da disposição final
dos resíduos sólidos. A Ambev também
apoia a "Recicloteca", estruturada para ofe-
recer a quem possa interessar informações
sobre meio ambiente. O projeto é fruto de
uma parceria da empresa de bebidas com a
Associação Ecológica Ecomarapendi.



A Central de Relacionamento Fiat é a
voz do cliente, seja interno ou final, empre-
sas do grupo ou a rede de concessionárias,
junto à empresa. Por meio do trabalho que
desenvolve, é possível sanar dúvidas de
consumidores, melhorar os processos, definir
políticas de atendimento e criar novas opor-
tunidades de negócios. Além disso, a em-
presa investe em programas de relaciona-
mento, como o feito com os compradores do
Fiat Stilo. Nesse programa, os clientes são
pesquisados quanto à satisfação com o
produto. Em caso de dúvida ou insatisfação,
a mesma é solucionada no ato ou é pré-
agendada uma visita a uma concessionária.

Ford

No Centro de Atendimento Ford (CAF),
a média mensal de telefonemas recebidos
de clientes e distribuidores permaneceu
estável de 2002 para 2003. Em compen-
sação, aumentou o número de manifesta-
ções on-line. Para atender às necessidades
dos clientes, a montadora criou comitês de
qualidade que se reúnem periodicamente
para discutir os processos abertos junto à
central (e que não foram solucionados no
momento da ligação) e que são tratados
individualmente. A Ford, cujo sistema de
CRM já está totalmente integrado, tem
várias ações de relacionamento com seus
clientes. Um exemplo de marketing de
relacionamento é o Clube do Picapeiro, que
reúne 29 mil sócios.

General Motors

As atividades do CACC (Centro de Aten-
dimento ao Cliente Chevrolet) são acesso-
radas pelo Departamento de Relações com
Clientes, que cuida dos programas de rela-
cionamento. Entre esses, o programa "Adote
um Cliente" procura estreitar os laços com
quem adquire um carro GM. Novos clientes
são escolhidos aleatoriamente e apresenta-
dos a funcionários, que passam a atuar
como padrinhos. Durante o período de ga-
rantia do veículo, o funcionário faz conta-
tos periódicos com o seu afilhado. Além de
dar dicas para desfrutar o produto ao má-
ximo, ele serve de porta-voz, trazendo para
a empresa as opiniões, sugestões e todo
tipo de manifestação do cliente.

Para Bruno Grundeler, presidente da
Peugeot do Brasil, o contact center contri-
bui para a formação de uma boa imagem
da marca. É função da central incrementar
negócios na rede de concessionárias por
meio da conquista de prospects, de acor-
do com uma política de Gestão de Rela-
cionamento com o Cliente, identificar e
mensurar problemas, permitindo a prio-
rização de ações corretivas e preventivas.
Ainda: o "Programa Viva Peugeot" lembra
o proprietário da renovação do óleo, pa-
gamento das contas obrigatórias e itens
referentes à manutenção do carro. O pro-
grama enfatiza o "prazer em ter um veícu-
lo Peugeot e não se preocupar, pois a em-
presa cuida do resto", diz Guillaume
Couzy, diretor de marketing.

produtos. Isso tudo fornece à montadora o
histórico de relacionamento com seus
públicos. Foi daí que surgiu, por exemplo, o
programa de relacionamento "Clube Cami-
nhoneiro" no ano passado.

Várias melhorias já foram feitas com
base nas informações recebidas na central
de atendimento. Entre elas estão a criação
do chat on-line, a alteração do "Programa
de Assistência 24 Horas" e a criação do
procedimento de vendas Sales Support,
que visa a estimular e acompanhar as vendas
feitas pelo call center. Visando a aperfeiçoar
cada vez mais o relacionamento com seus
clientes, a DaimlerChryslerfaz uma pesqui-
sa a cada seis meses para medir o grau de
satisfação com os produtos e serviços pres-
tados. Para avaliar o atendimento, o levan-
tamento é feito mensalmente.

Fiat

Peugeot



Renault

Os dados gerados na central de aten-
dimento ao cliente Renault são utilizados
para manter o cadastro atualizado, entender
o perfil dos compradores de carros, iden-
tificar oportunidades de negócios, gerar in-
formação para otimização de vendas, fomen-
tar ações de marketing de relacionamento e
segmentar grupos de clientes com base em
sua rentabilidade para a empresa. A questão
da responsabilidade social é outro ponto
forte da montadora que investe em projetos
de coleta de alimentos, doa mobílias para
população carente, mantém programas de
preservação da natureza, patrocina eventos
esportivos e ainda oferece donativos a ins-
tituições de caridade. Para 2004, a monta-
dora inicia o processo de implantação de um
novo programa de fidelização de clientes.

O objetivo da Central de Satisfação do
Cliente Volkswagen é maximizar a fideli-
zação dos consumidores por meio de um
elevado padrão de relacionamento.

Mensalmente, a área de atendimento
envia um relatório chamado "Voz do
Cliente" ao presidente, aos diretores e aos
executivos envolvidos nos assuntos abor-
dados no documento. Muitas vezes, não
fica só no relatório: os executivos são
convidados a visitar a operação. Além
disso, no jornal interno da montadora há
espaço para cases da área. A Volkswagen
também investe na área social, entre as
ações apoiadas estão a campanha "Revi-
são Solidária", que arrecada alimentos
para a campanha "Natal sem Fome", o
coral Jovem Baccarelli, que por meio da
música beneficia crianças e adolescentes,
e o projeto "Jovem Cidadão", que oferece
aos estudantes de baixa renda opor-
tunidade de estágio remunerado. A
empresa ainda tem parceria com AACD e
com a AVAPE para a produção de
aparelhos ortopédicos, órteses e próteses,
para pessoas portadoras de necessidades
especiais.

ARTOES
DE CRÉDITO

American Express

Um dos fatores que contribuem para o
bom relacionamento da American Express
com seus associados é o envolvimento do
presidente da companhia, Hélio Magalhães,
com a área de atendimento. A empresa de
cartões tem uma parceria com a ACS, do
grupo Algar, que fornece toda a infra-es-
trutura para o atendimento. Mas os 1,2 mil
funcionários do call center são da American
Express. "O contato com o cliente repre-
senta o core de nossa atividade de serviços.
Dentro desse princípio, nosso call center é
uma unidade operacional com valor estra-
tégico fundamental para nosso sucesso",
afirma Magalhães. Mas a busca da satis-
fação do cliente ultrapassa o contato tele-
fônico na central de atendimento. Uma vez
por semana, o presidente da American
Express responde todas as cartas que rece-
be e, dependendo do caso, liga para o clien-
te para ter mais informações. "Ganho duas
vezes com essa atitude. De um lado apren-
do com a experiência dos nossos clientes,
positivas ou negativas. Por outro, demons-
tra a seriedade com que encaramos seus
comentários", comenta Magalhães.

itaucard

Para atender a todas as solicitações e
reclamações dos consumidores Itaucard, sem
tirar os olhos da excelência no serviço pres-
tado, a empresa busca e investe em treina-
mento. "A visão Itaú enfatiza de forma clara
nosso comprometimento com a qualidade
tota e satisfação de nossos clientes. Para isso,
contamos com equipes capacitadas que
sustentam a nossa performance", afirma

Volkswagen



Hélio de Mendonça Lima, diretor-executivo
da Itaucard. A distribuição dos recursos
dentro do SAC também privilegia o recurso
humano - abrange 65% do custo. Em
seguida, está tecnologia, com 25% dos
recursos e telecomunicações, com 10%. Além
disso, segundo o executivo, o bom atendi-
mento é resultado de um conjunto de fatores
e são motivação e capacitação individual,
empenho contínuo das equipes de atendi-
mento, tecnologia e canais de acesso. O SAC
ainda se reporta à área de qualidade e esta
diretamente à diretoria e vice-presidência.

IAS. AÉREAS

Gol

Independente da área de reservas, que
na verdade é uma central de vendas, a Gol
mantém um 0800 para prestar atendimento
aos passageiros. A expansão da central de
atendimento acompanhou o crescimento da
companhia aérea. No ano passado, a Gol
tinha dez aviões e terminou o ano com 19.
Na área de atendimento, o número de PAs
subiu de 28 para 63. Entre as manifestações
dos passageiros, que se transformaram em
melhorias, estão a introdução do suco no
serviço de bordo e a criação de um banheiro
feminino. "A Gol é a única empresa que tem

toalete só para mulheres", comenta o vice-
presidente de marketing e serviços, Tarcísio
Gargioni.

TAM

Babador entregue a bordo, refeições
mais leves, alteração do tamanho do su-
porte para copo nas mesinhas e mo-
dificações no sistema de auto-atendimento
de check-in. Essas foram algumas das
mudanças realizadas pela TAM, tomando
como base as interações com os usuários.
Para se ter uma idéia do tamanho das
ações que visam a conquistar a lealdade
dos consumidores, o "Programa Fidelida-
de" já distribuiu mais de dois milhões e
meio de passagens grátis, o que reforça a
eficácia do programa.

Superar sempre as expectativas dos
clientes, oferecendo atendimento persona-
lizado e ágil. Foi com esse objetivo que
surgiu, há quase 20 anos, a área de aten-
dimento da Varig que dá suporte aos
clientes de todas as áreas da empresa. Lá,
71% das manifestações são referentes a
reclamações, a maioria delas por atraso nos
vôos da companhia. Para atingir a excelên-
cia no serviço prestado, o SAC passou a
atuar com o conceito de customer care. Isso
fez com que a companhia reduzisse o tem-
po médio de resposta e também o número
de reclamações graças à pró-atividade dos
operadores. Com o objetivo de alinhar as
equipes e mantê-las comprometidas, a dire-
toria de atendimento ao cliente ministra pa-
lestras em todas as áreas de linha de frente
e de interface. Como ninguém é de ferro, a
cada 15 dias a central de atendimento
realiza uma festa. Assim, além de minimizar
o estresse do dia-a-dia, os funcionários co-
memoram os resultados alcançados.

OMÉRCIO
VAREJISTA

BomPreço*

O trabalho realizado pela equipe do
Contact Center BomPreço visa a um atendi-

Varig



mento diferenciado. Todas as informações
que constam do banco de dados são estu-
dadas e avaliadas. Assim, a rede consegue
mapear comportamentos e necessidades
de compras de seus clientes em cada loca-
lidade em que o supermercado atua nos
nove Estados do Nordeste. É atribuição da
área também elaborar materiais sobre se-
gurança alimentar e passar essas informa-
ções para o cliente.

O envolvimento da alta direção fica
claro diante do contato que tem com as
preocupações e sugestões fornecidas. Estas
ajudam a tomar decisões para a melhoria
do atendimento e da operação nas lojas. E
mais: os dados gerados ajudam a identifi-
car novas oportunidades de negócio, bem
como ações de marketing de relaciona-
mento. Tanto que, desde 1995, o BomPreço
tem um programa estruturado de fideliza-
ção chamado BomClube que premia clien-
tes mais assíduos. Dentro do programa,
existem miniclubes de afinidades segmen-
tados, como o Clube do Bebê, o Clube da
Beleza e o Clube do Vinho. Os sócios têm
direito a descontos especiais e informações
atualizadas sobre as áreas de interesse.

ajustes operacionais, colaborando para a
garantia da "satisfação total de nossos
clientes". Para isso, além de oferecer um
atendimento de alto padrão, a rede
também investe em marketing de
relacionamento com eventos culturais,
esportivos, educacionais e ambientais fre-
qüentes. A Casa do Cliente é o nome que a
empresa deu à área de relacionamento. Lá,
em uma casa de verdade, localizada em
frente da sede da empresa, estão 90
pessoas que se revezam no atendimento
dos canais telefone, e-mail e chat. O
espaço guarda salas exclusivas para o
contato cara a cara com o consumidor. "Os
clientes são escolhidos pelos gerentes ou
pela manifestação no SAC e convidados
para uma reunião informal com a direto-
ria", esclarece Cláudia. Nessas reuniões,
tudo é discutido: layout das lojas, sorti-
mento, preparação dos balconistas. "Há
um grande potencial de contribuição",
acredita. A estratégia da casa é uma evo-
lução do conceito de ombudsman, exercido
por Vera Giangrande durante mais de uma
década no grupo. "A Vera é insubstituível",
diz a diretora.

agradecimento e é convidado a comparecer
nas lojas novamente, onde encontrará condi-
ções especiais para novas compras por causa
do bom desempenho. Segundo Nélia, a em-
presa também mantém contatos com clientes
antigos a fim de mantê-los fiéis ao Ponto Frio.
A rede de lojas também investe na área social.
E não é de hoje. Em 1958 foi criada a Funda-
ção Ponto Frio. Segundo a em-presa, a enti-
dade busca, em primeiro lugar, conscientizar
os funcionários quanto à questão"de respon-
sabilidade social para, a partir do envol-
vimento interno, divulgar seus projetos na co-
munidade. Recentemente, o Ponto Frio criou o
projeto "Voluntários Bonzão", em que funcio-
nários da empresa ministram cursos de infor-
mática, inglês, português, literatura e mate-
mática para a comunidade carente.

OMUNICAÇÃO

Editora Abril

"A direção da empresa tem incorpora-
do em seus valores o papel fundamental da
área de atendimento e nos dá todo o apoio
para a execução de nossas atividades", diz
Cláudia Pirani, diretora de relações com o
cliente. Segundo Cláudia, a tarefa da área
é sinalizar à empresa oportunidades de

Distante da mentalidade praticada no
mercado, de entrar em contato só com os ina-
dimplentes, o Ponto Frio reconhece os clientes
que pagam em dia. De acordo com a gerente
nacional de atendimento ao cliente do Ponto
Frio, Nélia Lima, aquele que terminou de qui-
tar seu financiamento recebe uma carta de

Entre os serviços oferecidos pela central
de atendimento da Editora Abril estão re-
novações, regularizações e informações so-
bre assinaturas, reclamações sobre entrega,
alterações de dados cadastrais, informações
e serviços relativos a campanhas promocio-
nais e acompanhamento das assinaturas.

Pão de Açúcar Ponto Frio



Entre as melhorias promovidas no SAC gra-
ças às sugestões de clientes estão a renova-
ção automática por débito em conta (antes
o serviço só era possível via cartão de crédi-
to) e o envio para os assinantes de edições
especiais da revista Veja veiculadas apenas
nas bancas. Visando a aprimorar o relacio-
namento com os clientes, a empresa redese-
nhou a arquitetura do contact center com o
objetivo de segmentar e personalizar o
atendimento. Segundo a diretora de atendi-
mento ao consumidor, Ana Dávalos, ao
observar uma forte tendência dos assi-
nantes em utilizar os canais on-line, em ou-
tubro de 2002 foi lançado o site www.
abrilsac.com . "A página da web é um ser-
viço exclusivo de consultas de assinaturas,
precisão de entrega, troca de cobrança, com-
pra e renovação de assinaturas, entre outros
serviços. Só este ano foram realizadas no
site 56.500 transações", comenta Ana.

IOB
Informações Objetivas Jurídicas

Satisfação é a palavra-chave para a
editora IOB Informações Objetivas Jurídi-
cas. De acordo com a presidência da em-
presa, há valores importantes que devem
ser incorporados na cultura da organiza-
ção. E o principal deles é a satisfação do
cliente. Sempre atenta ao que ele precisa,
a empresa não poupa esforços para aten-
der bem, esclarecer dúvidas, oferecer o su-
porte técnico aos produtos eletrônicos,
atender e solucionar as reclamações, além

de mudar processos, produtos e serviços
ou a comunicação. Um bom exemplo fo-
ram alterações na modalidade de entrega
dos produtos. Em janeiro de 2002 havia
um índice de reclamação de 49%, que caiu
para 26% em setembro deste ano.

ONSTRUTORAS

Cyrela

A área de atendimento da Cyrela exis-
te há mais de cinco anos. Mas agora está
passando por uma reformulação. "É um
momento de inovação", diz Adriane Car-
doso, gerente de relacionamento com o
cliente. O foco é mais estratégico e menos
operacional. Isso significa que a preocu-
pação está em gerar inteligência para a
melhoria dos serviços e não simplesmente
em atender à demanda. Uma das melho-
rias provenientes do estudo dos dados
que chegam pela central foi a implanta-
ção do projeto de personalização da plan-
ta. Com ele, o cliente monta, com o auxí-
lio de um arquiteto, a planta de seu apar-
tamento da forma como preferir. "Foi uma
evolução do que fazíamos, pois percebe-
mos que as pessoas querem apartamen-
tos únicos e com estilo delas", conta
Adriane.

Gafisa

Em um recente lançamento imobiliário,
manifestações de futuros moradores incen-
tivaram a Gafisa a incluir churrasqueira na
área de lazer do condomínio e ar-condicio-
nado nos apartamentos. "A função estraté-
gica de nossa central de relacionamento é
assessorar o cliente em todas as suas neces-
sidades", diz o presidente da construtora Ivo
Alves da Cunha. A empresa espera que o re-
lacionamento se estenda após a entrega das
chaves. E para checar a aceitação dos clien-
tes, a empresa calcula o índice de recompra
- mas não abre o número. Periodicamente,
como forma de reforçar o relacionamento
com os clientes, a construtora envia convites
para eventos sociais e promove reuniões de
confraternização entre os condôminos.

Tecnisa



Para Meyer Joshep Nigri, presidente
da Tecnisa, a central de relacionamento da
empresa deve ser a "embaixada" dos
clientes, além de agir com extrema agiii-
dade, simpatia e eficiência. Para reter e
encantar os clientes, a empresa também
investe em marketing de relacionamento,
com ações freqüentes. Entre elas, há o
envio de presentes e brindes na comemo-
ração de datas especiais após a compra do
apartamento. Incluindo até uma comemo-
ração na entrega das chaves.

Os resultados são colhidos a cada re-
torno que a empresa tem do cliente, como
neste e-mail de um recém-proprietário
enviado a Patrícia Guimarães, gerente de
relacionamento: "Tudo bem Patrícia? Es-
tou enviando este e-mail, em agradeci-
mento ao brinde e à pasta de documentos
que vocês me enviaram. Fico muito satis-
feito em sentir a importância que vocês
dão aos seus clientes por meio dessas sur-
presas e na própria construção do em-
preendimento. Espero conhecer todas as
vantagens de comprar um imóvel Tecnisa e
que vocês continuem a ser um exemplo no
mercado".


