
O desafio de construir
relacionamentos sólidos
A ditadura de produto ficou para trás. O novo grande diferencial da indústria de construção atende pelo nome
de cliente. Cada vez mais exigente, interativo e informado, está muito longe da figura de mero comprador

Ocenário não poderia ser
melhor. O setor de cons-
trução civil, um dos maio-

res empregadores do País, ao lado
do de callcenter, revelou cresci-
mento de 6,3% apenas no segun-
do trimestre de 2007, em relação
ao mesmo período de 2006, o que
dá base à expectativa de cresci-
mento anual do sindicato setorial,
o SindusCon-SP. Se de um lado, a
entidade credita o bom rendimen-
to do segundo trimestre ao aqueci-
mento do segmento imobiliário, fa-
vorecido pelo aumento do volume
de financiamentos para a constru-
ção e a aquisição da casa própria, a
manutenção da rota de crescimen-
to dependente também da imagem
setorial e, na base, das próprias em-
presas e de como elas gerenciam
todo o processo de contato com
seus clientes. Aliás, a apos-
ta é que investir nos proces-
sos de relacionamento com
clientes é vital. Independen-
te dos números, altamente

"Cultivar o
relacionamento só

trará benefícios para
a empresa e para

o consumidor"

favoráveis, os executivos apostam
em inovação - não apenas de co-
municação mas no encantamento
de fato e abrindo processos e inte-
grando canais de comunicação pa-
ra ter visão única de cliente.

A META: SUPERAÇÃO
Por isso, o setor passa por uma fa-

se de transformação em direção ao
cliente, criando políticas e forman-
do cultura em toda sua infra-estru-

tura (pessoal e técnica) de
relacionamento. Romeo Bu-
sarello, diretor de marke-
ting da Tecnisa, recorre a
uma frase que aposta de-
finir seu compromisso com
o cliente: "carinho antes é
interesse, carinho depois

é relacionamento". Para ele,
a prática do mercado é agra-
dar o consumidor para ele
adquirir o produto ou ser-
viço. Depois, o cliente vi-
ra um estorvo para a em-
presa e os SACs acabam
se tornando um "Serviço
de Aborrecimento pa-
ra o Cliente". "O bom
atendimento não po-
de acabar junto com
a venda. O pós-

venda é tão importante como o pré.
Cultivar o relacionamento só trará
benefícios para a empresa e para o
consumidor", aponta Busarello.

"A Rossi entende que assim co-
mo ocorre nos relacionamentos
pessoais, no profissional, a fide-
lidade também não se compra; se
conquista com atitudes como con-
fiança, respeito, cuidado e atenção.
E um processo contínuo", ava-
lia Paula Guimarães, ge-
rente de relacionamen-
to com clientes da
Rossi. O
rente de
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relacionamento da MAC, Lemuel
Cintra, é outro exemplo: "Um aten-
dimento especial, mais personaliza-
do e prolongado, é o que as empre-
sas devem buscar como diferencial
competitivo".

MODELO PRÁTICO
Da teoria, as empresas correm

para por em prática a nova filoso-
fia, transformando em cultura orga-
nizacional. A Tecnisa, com Busa-
rello, desenhou um modelo prático
que envolve toda a cadeia de conta-
to com o cliente, do ato da compra
à entrega do imóvel (além do pós-
venda), para garantir a satisfação e
fidelização. Já a JHSF está desenvol-
vendo um novo projeto de marke-
ting de relacionamento, que chega à
personalização dos serviços. Exem-
plo prático é como a empresa tem se
relacionado com os compradores de
um dos maiores empreendimentos

em andamento
no País com

R$1,5 bi-

CYRELA - A empresa conta com assisten-
tes de atendimento com graduação supe-
rior, parte pós-graduação e bilíngues, que
estão aptas a esclarecer assuntos referentes
aos empreendimentos e às unidades, que,
devido ao longo período de relacionamen-
to, aproximadamente oito anos, torna o
produto complexo exigindo conhecimento
em construção, arquitetura, financeiro, as-
sistência técnica, jurídico, etc.

GAFISA - Realiza treinamentos toda se-
mana, destacando os pontos críticos dos
atendimentos feitos na Central e, além
disso, focamos alguns assuntos em que
os consultores apontaram ter dúvidas ou
que foram percebidas em monitorias.

ITAPLAN - Cada corretor tem um treina-
mento específico sobre o projeto no qual
está trabalhando, além de já obter um amplo
conhecimento sobre a região em questão.

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

Ihão em vendas potenciais, o Par-
que Cidade Jardim. O atendimento
tem sido exclusivo e cuidadosamen-
te conduzido por profissionais trei-
nados e qualificados envolvendo to-
do o ciclo de comercialização.

A transformação, na Cyrela, é de-
monstrada por Lorena Vergara Bra-
vo, gerente de Relacionamento
com o Cliente. Ela reforça que o in-
tuito é estar presente na vi-
da do cliente, não apenas no
ato da compra, mas durante
as obras e no pós entrega,

aumentando o número de
experiências positivas,

para que ele perceba
o quanto é importan-

te para a empresa,
mantendo-o fiel e

transformá-lo em
disseminador da marca.

Assim como na Tec-
nisa e Cyrela, pos-
sibilitar que o clien-
te acompanhe o
andamento das obras
é uma das estratégias
da Itaplan para trans-
formar o relaciona-
mento especial e
exclusivo. O dire-
vor de marketing

JHSF - A empresa recomendou que os lo-
jistas do Shopping Metro Santa Cruz, um
de seus empreendimentos, ensinassem
aos vendedores a usar a linguagem dos
sinais para os portadores de deficiência
(surdo e mudo). Segundo a JHSF, o retor-
no está sendo positivo.

MAC - Periodicamente, são realizados
treinamentos sobre processos, a fim de
padronizar o atendimento.Todos os cola-
boradores que mantêm contato frequen-
te com clientes recebem orientações
quanto à postura, ao comportamento e à
fluência verbal adequados.

ROSSI - Empresa investe no atendimen-
to aos clientes por meio de um programa
interno para conscientização sobre a im-
portância do mesmo nos seus negócios.
Este programa inclui palestras, teatros e
workshops.

Fábio Rossi conta que o estímulo
à visita é com um café da manhã
aos sábados com o cliente, com vi-
sita ao empreendimento. "Acredita-
mos ser importante que ele veja de
perto o que comprou", justifica. E
a relação do corretor com o cliente
tende a ser cada vez mais próxima.
"Como o cliente quer personaliza-
ção no atendimento, o profissio-

nal acaba se tornando um
conselheiro imobiliário. Al-
guém com quem o consumi-
dor queira conversar inúme-
ras vezes até ter certeza que
aquele investimento vale a
pena", justifica Rossi.
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Mas é necessário dar pas-
sos à frente, como aposta a
Gafisa, com tese de manter o
cliente cada vez mais próxi-
mo da empresa, informando novida-
des. Dentro do conceito, a empresa
aposta no Gafisa Decor Experience,
evento que reúne as melhores mar-
cas e produtos para quem está re-
formando, construindo, mobiliando
ou decorando. A aposta de Júlio Pe-
dro, diretor de Marketing e Vendas,
é gerar experiência única e praze-
rosa do cliente com a empresa.

As ferramentas de apoio à gestão
de clientes consolidam-se em em-
presas como a Tecnisa. "A vanta-
gem de utilizar CRM é disponibi-
lizar o histórico das ligações dos
clientes, permitindo identificar ao
certo o que o cliente pediu ou suge-
riu em um contato, trazendo maior

"Estar presente na
vida do cliente,

não apenasnoato
da compra"

LorenaVergara
Bravo, da Cyrela

tranquilidade tanto para este cliente
como para o profissional que faz o
contato", justifica Busarello. Outro
exemplo é a Rossi que, para otimi-
zar os contatos com seus clientes,
utiliza CRM, da SAP, para plane-
jar e gerenciar todas as áreas com
mais agilidade e controle. A Gafisa
também aposta na solução da SAP.
Júlio Pedro lembra que foi criada
recentemente a gerência de CRM
para estruturar ações de prospec-
ção e estratégias de relacionamen-

to. "Queremos consolidar as
estratégias e gerenciar a ba-
se de clientes/prospects, as-
sim como controlar as cam-
panhas de relacionamento
e marketing direto",
explica o executivo.

Para dar um salto à fren-
te da concorrência, Bian-
ca Setin, gerente de rela-
cionamento da Setin, quer
otimizar o suporte das no-
vas tecnologias para o bom
atendimento e relaciona-
mento e utilizá-las de for-
ma inteligente para antecipar-
se aos desejos e necessidades do
cliente. Na Cyrela. Lorena conta
que, com a aquisição de um no-
vo sistema de CRM, a empresa terá
ações segmentadas para cada per-
fil de cliente. "Contamos também
com um sistema de BI customiza-
do exclusivamente para a Cyrela
que hoje também nos ajuda na to-
mada de decisão e a identificar no-
vas necessidades dos clientes."

"Como o cliente
quer personalização

no atendimento,
o profissional

acaba se tornando
um conselheiro

imobiliário"

O FUTURO, VIRTUAL
O relacionamento começa in-

vadir o campo virtual. Que o diga
a Tecnisa, primeira a disponibili-
zar um blog corporativo aberto aos
clientes. Em seguida vieram pod-
cast, vídeo no YouTube, imagens
e fotos no Flickr e apresentações
no Slideshare. Busarello comemo-
ra por exemplo a venda de duas de
unidades de seus empreendimen-
tos através do Second Life. Lorena
da Cyrela, pioneira no Second Life,
avalia esta opção de comércio vir-
tual apenas como uma opção, um
diferencial, não o canal mais im-
portante de relacionamento.

A Rossi já ousou, no Second Life,
criando um empreendimen-
to virtual, o Brooklin to Live,
em São Paulo, que reproduz
fielmente todos os detalhes
do futuro projeto. O objeti-
vo desta ação é oferecer ao

Fábio Rossi, da
Itaplan

CYRELA - "Hoje, na concepção dos
nossos empreendimentos, se não con-
templar área verde, no mínimo, no seu
funcionamento terá instalações com pre-
visão para economia de água e energia."

GAFISA - A Gafisa é uma das âncoras
do "TEAR" no ramo de Construção Civil,
um programa do Instituto Ethos em
parceria com o BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento), que tem
como objetivo implementar práticas de
responsabilidade empresarial.

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

JHSF - A empresa preocupa-se em dotar
seus empreendimentos com infra-estru-
tura para assegurar práticas de proteção
ao meio-ambiente, tais como reutilização
de águas pluviais, coleta seletiva e recicla-
gem de lixo, entre outras.

MAC - No desenvolvimento de produtos,
estuda alternativas de consumo inteligen-
te, como o aproveitamento de energia so-
lar. Além disso, incentivamos a coleta sele-
tiva instalando cestos especiais, em cores
diferentes, para a separação dos materiais.

ROSSI - Se tornou membro funda-
dor do Green Building Council Brasil
e está à frente de ações para mini-
mizar os danos causados ao meio
ambiente.

SETIN - Desenvolve um projeto de-
nominado Mundo Apto, que utiliza
uma série de técnicas construtivas
que minimizam o impacto ambiental,
como por exemplo, reuso de água,
energia solar, fachadas pré molda-
das, dentre outras.
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CYRELA - Em termos de operação, além
da aquisição de um novo sistema de
CRM, a empresa conta também com um
sistema de BI customizado que auxilia na
tomada de decisão e no conhecimento
das novas necessidades dos clientes.

GAFISA - A Gafisa criou recentemente a
gerência de CRM para estruturar ações de
prospecção e as estratégias de relaciona-
mento com o cliente.

MAC - A MAC dispõe de um sistema es-
pecífico para gestão das solicitações dos
clientes e de um sistema telefónico inte-
ligente que distribui as ligações em um

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

cliente uma nova forma de conhe-
cer um produto que ainda não exis-
te. Segundo Rafael Rossi, gerente
de Marketing Institucional, um am-
biente virtual tridimensional .serve
muito bem a este propósito. "Con-
tamos ainda com um corretor virtu-
al de plantão", diz Rafael. A febre
do Orkut é outro exemplo, mas nor-
malmente criada pelos clientes. No
caso da Rossi, Rafael conta que a

tronco de ramais, otimizando a operação
e permitindo uma monitoração constan-
te do fluxo de chamadas.

ROSSI - A empresa utiliza o SAP para
planejar e gerenciar todas as áreas com
mais agilidade e controle, por meio de
um moderno sistema de tecnologia da
informação.

SETIN -Todos os atendimentos são regis-
trados com detalhes no sistema de CRM,
para que a empresa possa, a cada dia, apri-
morar seu atendimento, evitando que em
cada ligação o cliente tenha que explicar
novamente suas dúvidas e/ou solicitações.

empresa já identificou diversas co-
munidades, criadas com a finalida-
de de trocar de experiência.

Apesar da Setin ter o costume
de se relacionar com seus clien-
tes apenas por meio dos ca-
nais formais, a necessidade
de adentrar no mundo virtu-
al falou mais alto e fez com
que a empresa começasse a
supervisionar o comporta-

mento das pessoas nesses meios.
"Encaminhamos as informações
obtidas para as áreas responsáveis
e as transformamos em melhorias
para a empresa e, principalmente,
para o atendimento aos clientes",
conta Bianca.

PERFIL DE CONSUMO
Uma mudança radical. É assim

que se pode definir o perfil do no-
vo cliente setorial. Ele quer aparta-
mento com sacadas enormes, em
um condomínio que disponibilize
lan house, child care, lavanderia,
restaurante e cada vez mais... muito
mais. "Antigamente o cliente exigia

atendimento. Depois, pas-
sou a cobrar relacionamento.
Hoje, quer 'solucionamento'.
Oferecer serviços como lan
house ou pet care, por exem-

JúlioPedro,daGafisa pio, já não é mais um dife-
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O desafio de entender e atender o cliente
COMPANY - Além das pesquisas de
produto com os clientes, a empre-
sa também realiza reuniões internas
com arquitetos para definição de no-
vos produtos.

CYRELA - Realiza pesquisas de satis-
fação nos momento da compra, de en-
trega da unidade e após 18 meses da
entrega. Elas contribuem para orientar
a companhia na tomada de decisão de
revisão de processos ou novas estraté-

Fonte: dados fornecidos pelas empresas

gias que possam aperfeiçoar nossos servi-
ços e produtos.

GAFISA - Está desenvolvendo um estudo
nacional de segmentação do consumidor,
cujo objetivo é entender melhor as necessi-
dades dos consumidores, em seus diferentes
perfis, bem como os atributos que o imóvel
deve ter para satisfazer essas demandas.

MAC - As informações levantadas nas
pesquisas de mercado retroalimentam

as áreas de Projetos, Desenvolvi-
mento de Produtos, Comercial e de
Marketing, para alinhar a estratégia
da empresa com as expectativas dos
públicos-alvo.

SETIN - Acredita que a melhor estraté-
gia para identificar as necessidades de
nossos clientes é saber ouvi-los, eles sa-
bem o que querem e em cada atendi-
mento realizado, descobrimos realmen-
te o que aquele cliente deseja.

rencial, mas uma condição básica
no mercado", confirma Busarello.
Lorena, da Cyrela, concorda. "Essas
exigências passaram a ser incorpo-
radas ao padrão, e como o mercado
imobiliário busca diferenciais, essa
necessidade tem que ser atendida."
Cintra, da MAC, lembra ainda que,
com a variedade de opções ofereci-
das, o cliente está-se tornando mais
seletivo e, antes de fechar qualquer
negócio, compara a fundo os servi-
ços que proporcionam mais bem-es-
tar e qualidade de vida.

Uma nova posição do consumidor
quem identifica é Luiz Rogélio, dire-
tor financeiro e de relações com in-
vestidores da Company. "Até o iní-
cio dos anos 90, a ditadura era do
produtor. Hoje, é do consu-
midor", historia. Paula Gui-
marães, da Rossi, está de
acordo. "Ele se mostra cada
vez mais exigente, informado
de seus direitos e conscien-
te do seu poder de escolha."
Bianca Setin complemen-
ta, argumentando que, dian-
te desse cliente cheio de no-
vos atributos, as empresas precisam
oferecer cada vez mais o melhor
serviço e produto. Essa mudança de
exigência do cliente, para Luiz Ro-
gélio, também demonstra que o pú-
blico também está mudando. "An-
tes procurávamos família sénior
para vender alto padrão. Hoje, o
grande público é o jovem que, mui-
tas vezes, já possui uma ótima con-
dição financeira e posição no mer-
cado de trabalho."

"Novas tecnologias
usadas de forma
inteligente para

antecipar-se
aos desejos e
necessidades
do cliente"

Frente a tantas mudanças, os exe-
cutivos identificam a necessida-
de cada vez maior de identificar o
perfil do comprador para fazer as
ofertas - e principalmente os altos
investimentos que os projetos exi-
gem. "Existem muitas pessoas que
não se enquadram num empreendi-
mento com características de clube
enquanto outras tendem a avaliar a
varanda como uma área que toma
espaço do apartamento. Portanto, é
essencial estudar todo tipo de per-
fil e saber o que oferecer para ca-
da cliente", avalia Júlio, da Gafisa.
Fábio, da Itaplan, concorda. "Não
adianta oferecer um child care, por
exemplo, se esse cliente é solteiro
e não tem filhos. Precisamos saber

primeiro quem ele é, como é
a sua vida, o que ele busca
nessa compra. Além disso,
como um imóvel pode de-
morar em média 2 ou 3 anos
para ficar pronto, temos que

ficar atentos às tendências futuras
e saber como será um imóvel atual
em 2010", reforça Fábio.

IDENTIFICANDO
OPORTUNIDADES

Identificar oportunidades é es-
sencial. As alternativas vão das
portas abertas ao cliente a pesqui-
sas e formação de grupos de clien-.
tes. Enquanto na Company, além
das pesquisas de mercado, a em-
presa realiza reuniões internas com
arquitetos para definição de novos
produtos, na Tecnisa, são utiliza-
das três estratégias: a primeira são
as pesquisas, a compreensão do
macro ambiente e o acompanha-
mento de transformações do mer-
cado. A área de relacionamento
com clientes é outra forma de fil-
trar as manifestações para transfor-
má-las em soluções. Mas sem dei-
xar de estar atenta à concorrência.
Para Busarello, é fato que se uma
empresa oferece um atrativo para
seus clientes que deu certo, a Tec-
nisa também o fará, assim como
outras empresas se beneficiam das
suas boas ideias.

Um estudo nacional de segmenta-
ção do consumidor está sendo de-
senvolvido pela Gafisa. O objetivo
é entender melhor as necessidades
dos consumidores, em seus diferen-
tes perfis, bem como os atributos
que o imóvel deve ter para satisfa-
ze-los. As pesquisas sobre futuros
produtos na Rossi são realizadas pe-
la área de incorporação, enquan-
to a área de relacionamento desen-
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volve pesquisas de satisfação
com clientes. Já na Itaplan,
as pesquisas têm o objetivo
de entender o que o cliente
considera vantagem ou des-
vantagem nos projetos co-
mercializados pela empresa.

A Cyrela concentra suas pesqui-
sas de satisfação no momento da
compra, de entrega da unidade e
após 18 meses da entrega. A em-
presa valia que elas contribuem pa-
ra retroalimentar a companhia na
tomada de decisão e revisão de
processos e novas estratégias que
possam aperfeiçoar os serviços e
produtos. Na MAC, as informações
levantadas nas pesquisas também
são encaminhadas para áreas como
projetos, desenvolvimento de pro-
dutos, comercial e marketing, pa-
ra alinhar a estratégia da empresa
com as expectativas dos clientes. A
meta da Setin é colher o máximo
de informação de seus clientes para
mapear os desejos do mercado, de
acordo com Bianca. "Dessa forma,
alimentamos a área de desenvolvi-
mento de produtos, que é respon-

"Até o início
dos anos 90, a
ditadura era do

produtor. Hoje, é
do consumidor"

sável pela criação de nossos
empreendimentos", explica.

CULTURA CLIENTE
O cliente deve estar em

primeiro lugar. Desde que a
organização esteja prepara-

da culturalmente. Na tese de Busa-
rello, da Tecnisa, antes do cliente a
empresa precisa se preparar, levan-
do a uma ambiguidade: "o clien-
te está em segundo lugar". A expli-
cação do executivo é simples: para
oferecer o melhor atendimento, a
empresa deve se preocupar primei-
ro com a capacitação dos funcio-
nários. O caminho foi treinamento.
"A tendência é valorizar as pesso-
as internas e tratá-las por seus no-
mes, e não apenas como 'a
menina do atendimento'.
Nos últimos três anos os 52
colaboradores das áreas ju-
rídica, contas a pagar, as-
sistência técnica e relacio-
namento participaram de
inúmeros encontros, treina-
mentos e workshops, com o
intuito de melhorar a quali-

'Um atendimento
especial, mais

personalizado e
prolongado, é o
que as empresas

devem buscar
como diferencial

competitivo"

ficação e aumentar a proximidade
entre eles", conta o executivo.

A esquecida estratégia P a P - do
porteiro ao presidente precisa vol-
tar a ser praticada, aposta a Ros-
si. Guimarães defende a tese de
que um simples porteiro desprepa-
rado ou mal treinado pode afastar
um prospect ou cliente. O concei-
to levou à estratégia de a empresa
investir no atendimento através de
um programa interno que inclui pa-
lestras, teatros e workshops. "Pre-

cisamos conscientizar cada
vez mais nossa equipe so-
bre o valor do cliente", ex-
plica Guimarães. A geração
de cultura, na Gafisa, tam-
bém passa por treinamentos
constantes em todas as áre-
as. Especificamente no Aten-
dimento a Clientes é focado
em dúvidas no momento da
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Cuidado com a imagem
O consumo consciente, uma exigência estratégica

A tender os clientes que esperam das
As empresas atitudes conscientes tor-
nou-se praticamente uma imposição. A
Técnica é apontada como a única constru-
tora em São Paulo que realiza empreen-
dimentos com leitura individualizada de
água, que permite maior controle de gasto
e consumo. E aposta na reciclagem do lixo
nas construções. Com o apoio da Suvinil,
reaproveita as latas de tinta utilizadas. A
JHSF e a MAC incluem em seus empreen-
dimentos infra-estrutura para práticas de
proteção ao meio-ambiente reutilização
de águas pluviais, coleta seletiva e recicla-
gem de lixo.

A Setin criou o projeto Mundo Apto, fo-
cado em colaborar com um mundo melhor.
"Utilizamos uma série de técnicas constru-
tivas que minimizam o impacto ambiental
como reuso de água, fachadas pré-molda-
das e energia solar" conta Bianca. A ilumi-
nação natural também é um dos focos da
ltaplan."Na maioria das vezes, os banheiros
dos apartamentos não têm uma ilumina-
ção natural adequada, o que acaba fazen-
do com que as pessoas utilizem mais a luz
elétrica. Por isso, buscamos essa otimização
nos imóveis que possam contribuir para o
consumo consciente" conta Fábio.

A Gafisa optou por tornar-se uma das
âncoras do TEAR, um programa do Insti-

tuto Ethos em parceria com o BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), que
tem como objetivo implementar práticas
de responsabilidade empresarial. Ele ensi-
na pequenas e médias empresas a ter sus-
tentabilidade com competitividade e assim
ampliar as oportunidades de negócio.

A Cyrela entende que a que a sustentabili-
dade é uma preocupação de todos, inclusive
com o uso racional dos recursos naturais. Por
isso, há algumas ações na fase de construção,
como a gestão dos resíduos sólidos nos can-
teiros de obras e a racionalização do processo
construtivo, visando minimização de perdas e
desperdícios e a destinação correia dos resí-
duos gerados. Também são realizadas outras
ações de responsabilidade social, como pro-
grama de alfabetização em canteiro de obras.

A Rossi também procura estar à frente do
conhecimento de sustentabilidade como
quando se tornou membro fundador do
Green Building Council Brasil. "Hoje a nos-
sa preocupação quanto ao meio ambiente
está baseada em três frentes: projeto (onde
os impactos são mais facilmente minimiza-
dos), obra (onde uma série de ações reduz o
impacto ambiental) e uso (onde o impacto
pode ser reduzido ou neutralizado durante
todo a vida útil do imóvel e também duran-
te sua demolição)", conta Renato Diniz, dire-
tor de negócios da empresa.

entrega de obras, reforçando a im-
portância da comunicação transpa-
rente e objetiva com o cliente.

Um passo à frente aposta a JHSF
capacitando não apenas seus fun-
cionários. No caso do Shopping
Metro Santa Cruz, os lojistas re-
cebem treinamento das modernas
técnicas de varejo e assistem a pa-
lestras gratuitas, promovidas. Já os
funcionários têm a disposição cur-
sos de aprimoramento contínuo,
inclusive acompanhamento com
fonoaudiólogos. Tudo começa, na
Cyrela, no processo de contrata-
ção. Cada colaborador ao ingres-
sar na empresa recebe orientações
sobre atendimento e como é o pro-
cesso da vida do Cliente a par-
tir da aquisição de uma unidade.
Uma das grandes preocupações da
Itaplan é que o cliente sempre se-
ja atendido pelo mesmo corretor.
De acordo com Fábio, eles são di-
vididos por região e designados
a estarem sempre no mesmo em-
preendimento. Cada corretor tem
um treinamento específico sobre o
projeto no qual está trabalhando,
além de já obter um amplo conhe-
cimento sobre a região.
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Text Box
Fonte: Revista Cliente s.a., ano 7, n. 67, p. 20-30, dez.2007/jan.2008.




