
O que o cliente valoriza
Pesquisa mostra que 51% acham responsabilidade social da empresa muito importante /
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• Preço e qualidade são importan-
tes, sim. Mas não são mais os úni-
cos — algumas vezes, sequer os
mais importantes — critérios ado-
tados pelo consumidor na hora de
avaliar e optar por um produto ou
serviço. Essa evolução dos valores
por parte dos consumidores está
diretamente ligada ao Código de
Defesa do Consumidor (CDC), que
hoje comemora 16 anos em vigor.
Para os especialistas, o CDC cor-
responde a uma virada de mesa,
que salvou o consumidor do poder
opressor dos fornecedores.

Com o instrumental de cobrança
de seus direitos ,.
nas mãos, os con-
sumidores pude-
rem perceber que,
muitas vezes, o va-
lor maior não está
expresso em reais.
Pelo menos, é isso
que aponta pesqui-
sa realizada pelo
instituto de pesqui-
sas TNS InterScien-
ce, com mil pes-
soas , em São Paulo,
Rio de Janeiro, Por-
to Alegre e Recife.
Com o título "Em-
presas que Respeitam os Consu-
midores", o levantamento realizado
a pedido da revista "Consumidor
Moderno" revelou, por exemplo,
que 51% dos entrevistados con-
sideram muito importante na hora
da compra ou da contratação o fato
de as empresas realizarem ações de
responsabilidade sócio-ambiental.

— O marketing social forte das
empresas e o boom de informações
sobre temas como aquecimento
global despertaram a consciência
do consumidor sobre a importân-
cia da responsabilidade social —
avalia Roberto Meir, presidente da
Associação Brasileira das Relações

"Na avaliação de
produtos e serviços,
São Paulo é a mais

evoluída. Prova disso
é que 21% consideram

o preço indiferente"
ROBERTO MEIR

Presidente da Abrarec

Empresa-Cliente (Abrarec) e um
dos coordenadores da pesquisa.

A globalização é a outra ver-
tente dessa nova visão do con-
sumidor, na avaliação de Aron
Belinky, gerente de Projetos Es-
peciais do Instituto Akatu — Pelo
consumo consciente:

— Isto porque preço e qualidade
são cada dia mais parecidos, são
commoditíes, o que torna a respon-
sabilidade social e ambiental cada
vez mais um critério de desempate
mais relevante. E isso não significa
que a empresa deve ter apenas ati-
vidades assistencialistas, mas ofere-
cer um mix que inclui de transpa-
rência no processo a qualidade de

atendimento.
Do consumidor

que nos anos 90 só
avaliava preço — e
mal, pois a inflação
desenfreada não lhe
permitia ter muitos
parâmetros — para
o de 2007, que já se
interessa pelas con-
seqüências sociais e
ambientais do seu
consumo, muita coi-
sa mudou. Mas ain-
da há muito a ama-

^ durecer, destaca
Alexandre Diogo,

presidente do Instituto Brasileiro de
Relações com o Cliente flBRC):

— Dentro desta nova onda, o
consumidor vai aprender ainda a
distinguir o que é uma ação de
responsabilidade social de simples
marketing. E passará a dar mais
atenção à ecologia, ainda uma ques-
tão secundária quando se fala em
responsabilidade social. A evolu-
ção dessa tendência será a era das
certificações quando, antes de
comprar, o consumidor se preo-
cupará em saber se o produto tem
selo de sustentabilidade, de pro-
teção ambiental, social, assim co-
mo aconteceu com a ISO.

ciai: 90% conside-
ram esse um crité-
rio importante ou
muito importante.

— Na minha ava-
liação, esse resul-
tado reflete a gran-
de disparidade so-

^ ciai dessa região.
E se o código deu

ao consumidor o instrumental, os
juizados especiais, a possibilidade
real de execução de seus direitos.
Agora, diz Diogo, a revolução virá
das ouvidorias:

— O ouvidor é a voz do con-
sumidor dentro da empresa. O que
significa dizer que as companhias
passarão a não só ouvir queixas e
resolvê-las, mas pensar seus pro-
cessos a partir do que o consu-
midor pensa e deseja. Isto é, o
business plan, o faturamento dei-
xam de ser o ponto de partida de
tudo, para se tornarem a conse-
qüência de um trabalho feito para
satisfazer o cliente. •

Pela pesquisa, a qualidade ainda
seria o critério preponderante en-
tre os brasileiros entrevistados pa-
ra avaliar uma empresa como res-
peitadora de seus direitos: 61 % con-
sideram o item muito importante.
Em segundo lugar vem atendimen-
to, com 58%; seguido por respon-
sabilidade social (51%); monitora-
mento da satisfação do cliente
(48%); preço (46%) e propaganda
ética e comprometida (45%).

Na avaliação de Diogo, no en-
tanto, esse ranking de critérios
apresenta uma distorção. Pela sua
análise do levantamento, assim co-
mo por pesquisas realizadas pelo
IBRC, o atendimento está semore
em primeiro lugar:

— Para boa parte
das pessoas, moni-
toramento de satis-
fação do cliente é
atendimento. Isto
significa que soma-
da essas respostas
às de quem atribuiu
mais importância
ao critério atendi-
mento, o item es-
taria no topo do
ranking de priori-
dades dos consu-
midores.

Ao destrinchar o
levantamento da InterScience, fi-
cam claras as diferenças de per-
cepção de valores dos consumi-
dores de acordo com a região do
país, como analisa Meir:

— Na avaliação de produtos e
serviços feita pelos consumidores,
São Paulo é a mais evoluída entre as
capitais. Prova disso é que 21%
consideram o preço indiferente e
15%, pouco importante. Outros cri-
térios ganham mais peso, como
atendimento, considerado muito
importante por 61%, e responsa-
bilidade social, com 58%.

Já o Rio, continua o presidente da
Abrarec, é uma antítese do que

acontece na capital paulista. Se-
gundo a pesquisa, os cariocas estão
entre os que mais valorizam preço
(47% consideram de suma impor-
tância), só perdendo para os gaú-
chos, com 67%. Os entrevistados de
Porto Alegre, no entanto, dão peso
maior à responsabilidade social
(56% contra 39% dos cariocas) e
atendimento (82% contra 49%).

— Os serviços no Sul ainda são
precários, por isso o atendimento é
tão valorizado. Até porque a tra-
dição de bom atendimento é uma
característica natural de cariocas e
nordestinos, bem treinada entre os
paulistas, mas que ainda não foi
incorporada no Rio Grande do Sul—

avalia Meir.
No Nordeste, re-

presentado por Re-
cife, é onde os con-
sumidores dão
maior peso à res-
ponsabilidade so-
cial: 90% conside-
ram esse um crité-
rio importante ou
muito importante.

— Na minha ava-
liação, esse resul-
tado reflete a gran-
de disparidade so-
cial dessa região.

E se o código deu

"As companhias
passarão a não só

ouvir queixas e resolve
Ias, mas a pensar a

partir do que o
consumidor deseja "

ALEXANDRE DIOGO
Presidente ao ÍBRC
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