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"Nos sentimos valorizadas", fala. Mas
o que mais encantou a mãe foi um pe-
queno detalhe. "Nos exames já vinha
escrito o nome da minha filha, Isa-
bella, e os médicos se referiam a ela
pelo nome ao dar detalhes dos exames
quando estavam sendo feitos", lembra.

O respeito ao próximo não vale só
para o cliente externo. A cultura cons-
truída durante os 80 anos de história
da empresa está calcada no respeito
aos colaboradores e à diversidade. Um
dos- jornalistas da Padrão Editorial,
que foi recentemente ao Fleury rea-
lizar um exame, comentou que cha-
mou a atenção dele um rapaz com sín-
drome de Down, compenetrado no
trabalho e um senhor que atendia sor-
ridente um cliente.

Além do atendimento in loco,
outros recursos são utilizados pelo
Fleury para proporcionar a melhor
experiência possível a quem freqüen-
ta o centro de medicina diagnostica.
Entre eles a videoconferência que
permite ao cliente ter um contato vi-
sual ao se comunicar com a central
de atendimento, aproximando mais
as pessoas. Outro diferencial da em-
presa foi a criação do serviço de
drive-thru nas unidades para a en-
trega de materiais para exames e
retirada de resultados.

Experiência tipo exportação
Quem já viu um desfile de

escola de samba ao vivo e em
cores ou participou de algum
ensaio sabe da emoção que é
ouvir o som da bateria. Se
para urn brasileiro isso já é
uma experiência indescritível,
que dirá para o gringo que
visita nosso País. Pena que
isso só pode ser vivenciado
na época do Carnaval, certo?
Não mais. O mágico mundo
do Carnaval já está acessível
o ano inteiro para quem visita
o Rio de Janeiro. É a Cidade
do Samba, situada na zona portuária da capital carioca, que reúne os centros
de produção de carros alegóricos e fantasias das maiores escolas de samba do
Brasil. O espaço é fruto de um sonho que Paulo da Portela, Cartola e Ismael
Silva tinham desde a década de 30 e foi inaugurado em setembro de 2005 com
a ajuda da prefeitura do Rio de Janeiro. Na Cidade do Samba o visitante interage
com o ritmo por meio das oficinas de dança, escultura em isopor, confecção de
fantasias e afinação de instrumentos de percussão e do acesso à passarela.
Depois das oficinas, os participantes conferem uma apresentação de intérpretes,
relembrando sambas-enredo que fazem parte da história do Carnaval carioca,
aquecendo de vez o coração de quem está por lá.

Experiência marcante também têm aqueles que assistem ao espetáculo
"Cidadão Samba", que acontece às quintas-feiras às 22 horas. Com direção
artística assinada pelo coreógrafo Carlinhos de Jesus, o show reúne no palco
passistas, ritmistas, casais de mestres-salas e porta-bandeiras, baianas e
destaques. No final, a platéia é convidada para participar de um pequeno desfile,
com direito a fogos de artifício.

Na HP, a questão da experiência
tem tal relevância que a empresa tem
até uma vice-presidente mundial de
Total Customer Experience (TCE).
"Estamos atentos ao cliente não só no
momento da venda, mas sempre que
ele pode interagir com a HP", co-
menta Rubem Duek, diretor de Total
Consumer Experience da HP Brasil.

A partir da análise do ciclo de vida
do cliente, que inclui fases como a es-
colha de produtos e serviços mais ade-
quados às necessidades dele e a en-
trega do que foi combinado, é que são
definidos os objetivos de TCE e tam-
bém as ferramentas usadas para medir
o avanço da companhia em relação à
experiência do cliente. "Isso é de tal
importância que nas métricas dos exe-
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cutivos da companhia estão objetivos
relacionados à satisfação de cliente",
aponta Duek. O executivo ressalta que
toda a preocupação da empresa com o
cliente só é válida se os feedbacks re-
cebidos se transformarem em ações.
"Esse é um desafio, temos de colocar
em andamento projetos de qualidade
que permitam que as mudanças sejam
implementadas e gerem resultados
perceptíveis por nossos clientes",
aponta. Tratando-se de experiência do
cliente, outro desafio, segundo ele, é
manter permanentemente uma cultura
voltada para o cliente. "Numa empresa
tão grande como a HP, é muito fácil se
esconder atrás de organização, norma
ou procedimento. O fato é que temos
de manter nossos funcionários enga-
jados e motivados a resolver os proble-
mas que surgem, encarando-os e sem-
pre se perguntando 'por que estou fa-
zendo isso dessa forma? Posso fazer
melhor? Meu cliente ficará satisfeito?'.
Se as pessoas estão motivadas e cons-
cientes da importância de sua atitude
para satisfazer a necessidade do cliente
e, mais ainda, encantá-lo, todos os ou-
tros problemas que temos de resolver,
como mudar processos e sistemas, fi-
cam mais fáceis", finaliza.

Outra empresa que está sempre
atenta a oferecer uma experiência
marcante ao cliente é a American
Express. Entre os elementos que con-
tribuem para isso estão o programa
"Membership Rewards", que tem
pontos que não expiram, e ações como
o "Dining Program", válido para as-
sociados dos cartões American Ex-
press Platinum e Gold. Pelo progra-
ma, os clientes têm uma série de res-
taurantes em São Paulo, no Rio de Ja-
neiro, em Salvador, em Brasília e em
Belo Horizonte nos quais, na presença
de um acompanhante pagante, o prato
principal e a sobremesa são cortesia.

Recentemente a American Express
fechou também uma parceria com o
Hotel Gran Melia Mofarrej para ofe-
recer benefícios exclusivos aos associa-
dos à bandeira. Os diferenciais vão
desde check-out express até hospeda-
gem em um dos quatro andares exclu-

sivos Amex Floor (do 16° ao 19° an-
dar), com 52 apartamentos, de todas as
categorias. Entre os benefícios, o
cliente Amex terá prioridade na con-
firmação das reservas, carta de boas-
vindas, upgrade de andar, além de um
brinde exclusivo para os primeiros 500
clientes que efetuarem as reservas.

"A diferença está na proposta de
valor. A American Express tem uma
série de benefícios exclusivos", co-
menta o superintendente de planeja-
mento em inteligência de negócios da
empresa, Alexandre Rappaport. "Há,
por exemplo, serviço de concierge que
atende aos pedidos especiais, como
conseguir ingressos para um show
disputado". A preocupação com a
vivência do cliente está logo no início
da relação. "A primeira experiência é
muito importante e temos uma série
de ações de comunicação e engaja-
mento", comenta o executivo.

WILSON
PEDREIRA JÚNIOR
"TRATAMOS
CLIENTES COM
INDIVIDUALIDADE'

Foi justamente a primeira impres-
são que marcou a biomédica Marina
Mitani Garcia. "Quando o pessoal do
American Express entrou em contato
comigo, não pretendia adquirir mais
um cartão de crédito, mas como na
época minha filha estava indo morar
nos Estados Unidos, me interessei na
hora em que ofereceram um cartão
internacional", relembra. A previsão
de chegada do cartão era de uma
semana, mas a filha de Marina viajaria
em dois dias. "Quase desisti, se não
fosse uma funcionária supersimpática
que prometeu achar uma forma de
resolver o problema", conta. E resol-
veu. "Em menos de dez minutos ela
entrou em contato dizendo que na-
quele mesmo dia enviaria o cartão
para um banco na Avenida Paulista,
em São Paulo, local de fácil acesso pra
nós", fala. A filha de Marina viajou
com o cartão e "hoje, três anos depois,
o Amex é um dos cartões mais usados
em casa", completa.

No final do ano passado, outra
ação que chamou a atenção foi reali-
zada por 30 dias no lounge do Shop-
ping Iguatemi, em São Paulo. No lo-
cal, entre os mimos, clientes Amex
podiam apreciar um capuccino e a cada

500 reais em com-
pras levavam uma
lata de alfajor Ha-
vanna. Mas não foi
só a bandeira de
cartões que aque-
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céu a vivência dos clientes na época do
Natal. O próprio Shopping Iguatemi
se preparou para oferecer boas ex-
periências aos clientes, como a Cen-
tral do Natal, que ofereceu guarda-
volumes e carregadores para os que
gastaram mais de mil reais em com-
pras ou que faziam parte do programa
de fidelização do shopping chamado

"Special Member". Também no Shop-
ping Iguatemi, no qual endinheirados
da capital paulista fazem compras,
uma outra proposta de experiência,
dessa vez com a rede de cinemas Ci-
nemark. Segundo a diretora de mar-
keting da rede, Adriana Cacace, entre
os principais diferenciais das salas do
Iguatemi estão o sistema de lugares

marcados e poltronas em formato love
seats, reclináveis e com 23 polegadas.
"O complexo tem um lounge diferen-
ciado, projetado especialmente pelo
arquiteto João Armentano. São usadas
TVs de plasma para exibição de trai-
lers e demais informações. A bonbon-
nière oferece, além dos produtos tradi-
cionais da Cinemark e pipoca da casa,

Como conquistar clientes devotados
Segundo Chip Bell, autor de livros relacionados à área de serviços a clientes, marcas como Harley-Davidson, Starbucks e

Virgin Atlantic não se tornaram cultuadas apenas por causa dos produtos que oferecem. Para essas empresas, a devoção do

cliente está relacionada com a experiência que elas oferecem. "As pessoas não são devotas a produtos, elas são devotas a uma

experiência", disse Bell, durante sua palestra na IMorth American Conference on Customer Management (NACCM). De acordo

com ele, para proporcionar uma ótima experiência não basta conhecer as necessidades e expectativas dos clientes; também é

necessário conhecer suas esperanças e aspirações. Como? O autor sugere sete passos:

1. Engajamento
Escute para entender

As empresas precisam escutar os clientes de uma maneira

que demonstre que eles são valorizados. Isso é especialmente

importante porque as expectativas dos clientes mudam a cada

momento. "Os clientes julgam você conforme o que eles
pensam que deveria acontecer e não de acordo com a

maneira que você os 'treinou'", diz Bell.

2.
Faça. com que os clientes se sintam parceiros

É imperativo que as empresas incluam os clientes de uma
maneira que eles se sintam parceiros da organização. Um jeito

de fazer isso é por meio de feedbacks."As empresas deveriam

implorar por feedback e festejar pelo presente que isso é",
aponta. "Podemos nos tornar'cegos' para os detalhes da

experiência que oferecemos aos clientes, a não ser que
escutemos o que eles nos dizem".

3. Aprendizado
Integre serviço e aprendizado

De acordo com Bell, os clientes são devotos a empresas

que os ajudam a aprender e os tornam mais bem informados.
Para acrescentar aprendizado à experiência do cliente, as

empresas podem provê-los com informações que eles não
tinham, mas valorizariam.

4. Poder
Ajude os clientes a se sentirem confiantes e seguros

A oferta de uma experiência consistente e confortável
ajuda os clientes a se sentirem mais no controle. Na Disney,
os funcionários e manobristas do estacionamento dizem aos

clientes três vezes o nome da área em que estacionaram, para

assegurar que eles se lembrem de onde está o carro, evitando

que terminem o dia com a experiência negativa de não achar

o automóvel.

5. Encantamento
Crie uma experiência mágica

Uma ótima experiência também está relacionada com o

fato de ser única. "As empresas precisam personalizar a
experiência de modo que surpreendam os clientes", disse Bell.

Ele compartilhou, como exemplo, sua experiência durante

uma estadia recente no Four Seasons, que incluiu ele, sua
mulher e seu gato,Taco Bell. A equipe do hotel perguntou o

nome do gato e foi extremamente atenciosa, mandando

brinquedos e tigelas de água e de comida no serviço de

quarto daquela noite. Mas o momento mágico foi na manhã
seguinte, quando a funcionária que prestou o serviço de

quarto trouxe o café da manhã. Ela entrou no quarto dizendo:
"Taco! Bom-dia,Taco Bell".

6. Confiança
Afirme que existe confiança no relacionamento

De acordo com Bell, alguma coisa no relacionamento

muda quando se mostra confiança. "Toda confiança começa
com um passo de fé", disse Bell. "Se você confiar primeiro

nos clientes eles responderão de maneira amigável."

7. Afetto
Trabalhe com paixão

As empresas precisam mostrar aos clientes que eles

são especiais e para isso precisam ter funcionários

comprometidos. "Eles gostam muito mais de negociar com

funcionários que demonstram paixão". Bell chama a atenção
das empresas para que não direcionem todos os seus

esforços para os custos transacionais e percam o valor
do relacionamento.
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Relacionamento em alta
Dia Io de fevereiro foi uma data especial para aTecnisa, dia

em que abriu seu capital no Novo Mercado da Bolsa de Valores

de São Paulo, coroando a jornada traçada pelo fundador da

empresa, Meyer Nígri, ao longo de 30 anos e mais de l ,6 milhões

de metros quadrados construídos. O representante da Bovespa,

no discurso de boas-vindas, ressaltou como fator diferencial o

foco daTecnisa no relacionamento com clientes, comprovando o

acerto da execução de toda a estratégia alicerçada em valores

sólidos.A emoção de Nigri ao comentar sobre tudo o que

passou pára fincar as estacas e pilares, e se destacar no mundo

empresarial representa a alma da empresa traduzida em

sensibilidade e preocupação social. Com o objetivo de

proporcionar ao cliente uma vivência única, o trabalho daTecnisa

começa logo nos canteiros de obra, por meio de projetos de

educação para os colaboradores, passa por ações sociais e chega

à abertura de novos nichos, como o GLS. A empresa também

tem estratégias focadas na web, tanto para a interação com os

clientes como para aquisição de novos prospects.

EQUIPE DA TECNISA
COMEMORA A
ABERTURA DO
CAPITAL DE VALOR
NA BOVESPA

um café gourmet", diz. Segundo
Adriana, em 2006 a rede remodelou
muitos cinemas para atender o pú-
blico diferenciado, como o Cinemark
Villa Lobos e Tamboré, e há planos
para o ano que vem. "Para 2008
teremos dois cinemas em São Paulo,
Pátio Paulista e Cidade Jardim, que
contarão com salas VIPs e atendi-
mento diferenciado, como garçons,
poltronas tipo primeira classe etc.".
Tudo em nome de uma experiência
marcante.

ESTÁ NO SANGUE

Há um detalhe básico por trás de
uma empresa que prima por oferecer
uma experiência única ao seu cliente:
a cultura corporativa. Cultura essa que
parte da alta direção e permeia toda a
empresa, e se traduz aos olhos dos
clientes por meio de atitudes. Afinal,
o cliente não é bobo e identifica per-
feitamente quando aquilo que deter-
minada empresa comunica é balela ou
se realmente faz parte da cultura.

Um desses exemplos de atitude
corporativa é o do Banco Real, que há
algum tempo colocou a questão da
sustentabilidade no cerne do negócio.
A política sustentável da empresa

chama a atenção do engenheiro Rei-
naldo Matushima, cliente do Banco
Real. "Ela é superválida, principal-
mente no contexto bancário/financei-
ro em que existe uma imagem de pura
especulação financeira e alienação às
realidades sociais", afirma.

rã agência bancária do Brasil com
construção ambientalmente correta.
Entre os materiais usados pela equipe
de arquitetos e engenheiros estão
tijolos reciclados, tinta sem solventes e
assoalho e móveis de madeira certifi-
cada. A agência foi planejada para
aproveitar ao máximo a luz natural,
utiliza energia solar para iluminação
das áreas de auto-atendimento e tem
um sistema de ar condicionado que
não emprega gases nocivos à camada

Quando permeada dentro da empresa, a
cultura corporativa se traduz aos olhos dos
clientes por meio de atitudes

Além disso, para Matushima, o
banco também prima por manter uma
relação de confiança, respeito e valo-
rização. "Procurava informações rela-
cionadas a investimentos e meu ge-
rente não só me retornou o contato
rapidamente, como veio até meu local
de trabalho para conversar mais deta-
lhadamente sobre isso", conta. "Isso me
transmitiu respeito e preocupação para
com o cliente", completa.

Seguindo a estratégia de susten-
tabilidade, no começo do ano a em-
presa inaugurou em Cotia, na região
metropolitana de São Paulo, a primei-

de ozônio. Foram instalados também
sistemas para o aproveitamento da
água das chuvas e tratamento do es-
goto, com reúso da água nas descargas
dos sanitários e na irrigação do jardim.
"Procuramos equacionar, da melhor
forma possível, questões como quali-
dade ambiental interna, racionalização
do uso da água, eficiência energética,
sustentabilidade do espaço e dos
materiais", aponta o superintendente
de engenharia e arquitetura do Banco
Real, Carlos Henrique Tonon.

Para chamar a atenção de todos os
envolvidos no projeto para a consciência
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ambiental, engenheiros e arquitetos se
empenharam em difundir o conhe-
cimento adquirido e as práticas ado-
tadas para todos os trabalhadores. O
objetivo era conscientizar sobre a im-
portância da busca por materiais e
soluções ambientalmente corretos e
eficientes. "Muitas das coisas apren-
demos juntos. Todos se empenharam
e provaram que é possível fazer a
diferença", completou Tonon. A edu-
cação ambiental também se estende a
clientes e usuários: quem visita a
agência encontra, em displays espa-
lhados pelo prédio, a explicação sobre
cada diferencial.

NA PONTA DO LÁPIS

Um estudo do Strativity Group
chamado "Tornando a experiência
do consumidor uma realidade" apon-
ta que se as empresas não entende-
rem o valor do cliente e as impli-
cações financeiras das estratégias de
clientes, não conseguirão entregar
experiências e relacionamentos que
permitam maximizar esse valor. As-
sim, serão sacrificados os lu-
cros de longo prazo pela renda
de curto prazo, baixando o pa-
drão dos serviços oferecidos.
Esse tipo de decisão faz com
que as companhias criem um
mundo de constante insatis-
fação e frustração por parte
dos clientes e sejam forçadas a
compensá-los de alguma for-
ma, seja com descontos ou
caras campanhas de marke-
ting. Ou seja, os gastos irão
aumentar e as margens cairão.
A qualidade da marca e a con-
sideração do cliente na hora da
compra também irão sofrer
com isso.

Segundo a avaliação do
Strativity Group, a economia de
relacionamento com o cliente
pode ser dividida em dois gru-
pos. A economia de relacionamento
de longo prazo, que mede o impacto
financeiro da lucratividade de longo
prazo e inclui fatores como taxas de
atrito com consumidor, valor anual do

consumidor, lifetime value e custo de
consumidores não lucrativos; e a eco-
nomia da experiência com o cliente,
que mensura o impacto financeiro de
curto prazo e que normalmente in-
clui custo da reclamação, da reso-
lução e da falta de empenho para
resolver no primeiro contato, e os
verdadeiros custos e valor do serviço
ao cliente.

Ainda de acordo com a empresa,
um fator crítico para a criação de uma
experiência de consumo positiva é eli-
minar a insatisfação. Muitas com-
panhias têm uma estrutura organi-
zacional e processos centralizados em
produtos, modelos que precisam ser
mudados para que se chegue mais
perto do consumidor. Um exemplo é
quando o cliente entra em contato
com o contact center, que não tem as
informações centralizadas, e precisa
esperar longos minutos até que o

atendente encontre seus dados. A eli-
minação de fatores que geram insa-
tisfação pode fazer com que melhore a
experiência do cliente e se reduza o
número de churn. Entre os elemen-
tos-chave de experiência do consu-
midor que podem ter impactos
mensuráveis estão o desenho de pro-
cessos, regras coorporativas, infra-
estrutura e tecnologia, e treinamento
de funcionários. O estudo do Stra-
tivity Group também aponta a im-
portância de "realizar e reinventar",
monitorando e dando-se conta das
recompensas financeiras associadas
a uma empresa centrada no cliente.
Repassando os resultados para a em-
presa, todos perceberão os bene-
fícios da estratégia de experiência do
cliente. E dá a dica: é preciso sempre
inovar para manter o diferencial
competitivo e assegurar a preferên-
cia dos consumidores.
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 11, p. 28-35, fev. 2007.




