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O comércio eletrônico no Brasil regis-
trou índices grandiosos no período natali-
no: 9,5 mil compradores gastaram mais de
Rf l bilhão, um aumento de 55% no movi-
mento de novembro a 24 de dezembro de
2007 em relação ao ano anterior, segundo
pesquisas da e-bit. O que poucos sabem é
que muitas das empresas que vendem atra-
vés da internet não têm conseguido acom-
panhar os pedidos e, em alguns casos, os
consumidores não recebem o produto de-
pois de 60 dias do prazo, apesar de o valor
ter sido debitado da conta.

Segundo a Proteste, nos primeiros 15
dias de janeiro de 2008, o número de re-
clamação por descumprimento no prazo
da entrega foi cinco vezes maior do que o
registrado em 2007. Este incômodo não é
a única razão dos relatos de consumidores
insatisfeitos, uma lista que demonstra o
despreparo das empresas para este modelo
de comércio. O que as tradicionais lojas e
empresas mais recentes estão descobrindo
é que este público não fica em casa cho-
ramingando sozinho, ele coloca a boca no
trombone e espalha as suas experiências,
geralmente más, pela internet.

Fóruns para trocar idéias sobre deter-
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minadas empresas - desde atendimento
no balcão ou facilidade do site até relacio-
namento pós-venda e assistência técnica
- se tornaram comuns, seja para adicionar
comentários, seja para pesquisar antes de
efetuar a compra. "Não temos dados con-
cretos, mas relatos diários mostram que as
reclamações geram reflexos negativos para
as empresas", afirma Maurício Vargas, cria-
dor do Reclame Aqui.

O site nasceu de uma brincadeira da
empresa de Vargas, que se vê cada vez mais
envolvido e está sendo obrigado a inter-
romper contratos com clientes para se de-
dicar ao fórum on-line. No ar desde 2002,
o Reclame Aqui tem 195 mil reclamantes
cadastrados e registra um milhão de visitas
por mês, numa média de 328 mil reclama-
ções mensais. "O consumidor está, sim,

reclamando, e é um movimento sem volta.
O canal está crescendo geometricamente,
porém as empresas reagem a isto muito
lentamente. Elas estão perdendo vendas
por não resolver esses problemas", opina
Vargas.

"É irreversível, é o novo caminho da cida-
dania", confirma Alexandre Diogo, presiden-
te do Instituto Brasileiro de Relações com o
Cliente (IBRC). De acordo com pesquisas do
Instituto, até 2015 o Brasil será o país com
maior volume de pessoas que se relaciona
com empresas pela internet. "Apesar disso,
uma grande parcela das organizações não
está levando em conta este canal", lamenta.
Segundo Diogo, comparado a outros países,
o Brasil apresenta um nível baixo de empre-
sas que se preocupam com isso, "mas os
formadores de opinião estão num patamar



T E N D Ê N C I A

bem elevado, participando e opinando em
comunidades, sites e fóruns".

A internet não é o primeiro canal dos
clientes, mas já se caracteriza como uma
importante opção. Os insatisfeitos ligam
para as empresas, tentam o Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC), buscam
o Procon. Se nenhuma dessas opções dá
certo, ou enquanto isso, ele recorre à rede
mundial e se junta a outros reclamantes,
propagando as deficiências da empresa na
velocidade da luz. As grandes companhias já
perceberam este impacto, mas as médias e
pequenas começam a despertar agora para
o reflexo do relacionamento virtual com os
clientes. "O interessante é que o comércio
local passou a ser alvo das reclamações pela
internet. As respostas levam mais tempo, às
vezes, a empresa não tem e-mail ou site. Só
que, quando o empresário sabe da reclama-
ção e que o problema está na internet, ele
resolve com mais agilidade do que as gran-
des empresas", constata Vargas.

Preocupação

Diogo, do IBRC, exemplifica a preocu-
pação das grandes companhias: "empresas
como Claro e Bradesco contratam pessoas
para monitorar o que sai sobre a empresa
na internet, especialistas em relacionamen-
to virtual que fazem cotação no mercado de
reclamações". Ele alerta que as piores rea-
ções que uma empresa pode ter são hos-
tilizar, ignorar, e desqualificar as reclama-
ções e seus autores. "A organização precisa
entender e ouvir o cliente, participar das
comunidades e conhecer o problema para
tentar reverter o quadro negativo", afirma.

O que deveria ser simples ficou compli-
cado, desestimula o uso do produto, e quem
pagou por isso se sente tão decepcionado que
tem vontade de alertar outros. Comprar um
home theater, mas ter dificuldade em inserir o
DVD no leitor; um adesivo colado na casca da
fruta gera desperdício; o site do restaurante
não informa o telefone para fazer a reserva.
Esses são exemplos da realidade que motiva
sites e blogs, e estão sendo usados por consu-
midores para balizar futuras compras.

Os casos relatados no blog Tá Difícil,
idealizado e gerenciado pela consultora Mer-

cedes Sanchez, não chegam diretamente à
caixa de e-mail das empresas, mas elas estão
acompanhando e corrigindo os problemas.
A usabilidade - facilidade de uso - ganhou
o site em 2006 para alertar empresários a
pensar no usuário. "Existem casos quase
absurdos sendo relatados. Um exemplo é
o quanto as torneiras de locais públicos se
tornaram tão complicadas que precisam de
instrução de uso. Uma coisa simples que foi
recebendo mudanças no design e se tornou
difícil de usar", conta Mercedes.

Desde quando o consumidor descobre o
produto, busca informações, compra e leva
para casa, interage e usa, como são feitos o
suporte ou conserto e o descarte, todas es-
sas são etapas analisadas pela usabilidade,
fazem parte da experiência do usuário, que
precisa ser satisfatória para ele voltar a con-
sumir o produto. De acordo com a especia-
lista em usabilidade, as empresas devem
acompanhar as reclamações que surgem
na internet e procurar facilitar os produtos.
"Isso realmente pesa na decisão de compra
das pessoas", justifica Mercedes.

Para evitar reclamações, algumas com-
panhias investem em testes antes de lançar
o produto. "Com um pequeno número de
pessoas cadastradas, fazemos os testes,
composto por tarefas corriqueiras de um
usuário. Com isso, conseguimos detectar
90% dos problemas. O retorno é imediato,
não envolve grandes custos", explica Mer-
cedes. Perto da imagem negativa produzida
na internet, o custo de fazer testes práticos
antes de lançar o produto é mínimo. l
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