




(móveis, eletrônicos, vestuário etc.),
30%. As aéreas de assuntos financeiros
(que engloba bancos, cartões de crédito e
financeiras), serviços privados (escola,
clubes, oficina mecânica etc.), saúde (pla-
nos de saúde, cosméticos medicamentos
etc.), habitação e alimentos concentraram
25%, 10%, 3%, 0,60% e 0,22% reclama-
ções fundamentadas, respectivamente.

Em nota, a Telefônica afirma que
acompanha constantemente as queixas

locamento faz com o Estado se ocupe
de algo que é obrigação das empresas,
sendo que poderia trabalhar e concen-
trar esforços em outras questões", com-
pleta. Para ilustrar o fato, no ano passa-
do, de um total de 515.681 atendimen-
tos (simples consultas, atendimento pre-
liminar, orientação) do Procon-SP, ape-
nas 22.831 se transformaram em recla-
mações fundamentadas. Somente 10%
dos municípios brasileiros contam com

A ANTIGA CENTRAL PASSOU POR UM PROCESSO

DE EVOLUÇÃO, TORNANDO-SE UM DEPARTAMENTO

ESTRATÉGICO NA ORGANIZAÇÃO

apresentadas pelos clientes em relação à
qualidade do atendimento t aos serviços
prestados, e reconhece que, mesmo com
todas as melhorias já realizadas, ainda
há muito a fazer para garantir a satis-
fação absoluta de seus usuários. A em-
presa de telefonia entende que por
manter um portfólio amplo de serviços,
além da linha fixa, é preciso trabalhar
para o aprimoramento constante dos
canais de relacionamento. Nos últimos
dois anos, na central de relacionamento,
as Posições de Atendimento (PAs) au-
mentaram 32%, com o reforço de 1,7 mil
novos profissionais e 3,9 milhões de ho-
ras em treinamento. Em 2008, estão
previstas novas ações na área, como o
desenvolvimento de novos sistemas,
incluindo a implantação de uma nova
plataforma tecnológica que oferece aten-
dimento por reconhecimento de voz.

"Se olharmos com cuidado os aten-
dimentos registrados pelos Procons, ve-
mos que boa parte das demandas é
solucionada no contato preliminar. O
que mostra que as queixas poderiam ter
sido resolvidas diretamente pela empre-
sa", esclarece Morishita. "Isso significa
que a companhia terceiriza o serviço de
atendimento para as defensorias públi-
cas e para o Poder Judiciário. Esse des-

um órgão de defesa do consumidor. "Por
isso, o que chega ao Procon é ilustrativo
dos problemas que o brasileiro tem. O
acesso que se tem aos canais de aten-
dimento mostra que existe uma deman-
da reprimida", argumenta Morishita.
"Há um descrédito no Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor. Um aperfei-
çoamento ajudaria na solução dos pro-
blemas, evitando que o órgão de defesa
fosse acionado. Seria, inclusive, bené-
fico para a imagem da empresa", co-
menta Roberto Pfeiffer, diretor-exe-
cutivo do Procon-SP.

PASSADO,
PRESENTE E FUTURO

No começo, a idéia era cumprir a lei,
respeitando o direito à informação im-
posta pelo Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC). Depois, a privatização
das empresas de telecomunicações trou-
xe à tona um setor até então pouco ex-
plorado: as centrais de atendimento. Um
nome famigerado tanto para cidadãos
quanto para empresas que, num passado
nem tão distante, não conseguem es-
conder uma certa repulsa a um depar-
tamento que, na mesma medida em que
tem problemas, também é vital para as
organizações.

Mas esse período parece próximo
do fim. Pelo menos no que depender da
intenção e da iniciativa do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), do Ministério da Justiça. O
órgão quer criar regras claras para a
atuação dos SACs, a princípio nos se-
tores responsáveis pelo maior número
de reclamações nos últimos dois anos:
telecomunicações (telefonia fixa e mó-
vel, TV a cabo e internet), sistema fi-
nanceiro (bancos e cartões de crédito) e
transporte aéreo.

A discussão de propostas para me-
lhorar o atendimento começou no fim
de fevereiro, quando foi realizada a pri-
meira de uma série de quatro audiências
públicas e que devem ser concluídas em
maio. Até o fim do primeiro semestre
deste ano, a expectativa é a de que esteja
pronta uma proposta normativa a ser
encaminhada pelo ministro da Justiça,
Tarso Genro. Porém ainda não está de-
finido se as medidas serão editadas em
portaria, se serão levadas ao presidente
Lula para serem transformadas em



decreto presidencial, ou ao Congresso,
como projeto de lei.

"O que nos pareceu, e essa não é
uma percepção do DPDC, mas do
SNDC, é que o atendimento ao consu-
midor prestado pelas áreas de telefonia
móvel e fixa, internet, TV a cabo, car-
tões de crédito e companhias aéreas ul-
trapassa os limites do respeito ao con-
sumidor. Há uma relação de desequi-
líbrio", diz Morishita. "Focamos nesses
segmentos para ficar mais fácil o diá-
logo, mas há uma idéia que está ama-
durecendo, e eu a defendo, que é a de
estender essa proposta a outros setores",
complementa Pfeiffer.

O DPDC não tem estudos compa-
rando especificamente a questão da
qualidade do atendimento entre o Brasil
e outros países. O único estudo de que
dispõe faz um comparativo de legislação
relativa a call center. "Nós estudamos a
Europa e os Estados Unidos. Há muitos
sistemas de auto-regulamentação, mas
na Europa, por exemplo, a Alemanha
acabou de estabelecer um conjunto de
regras de atendimento telefônico ade-
quado ao consumidor. O México tam-

bém trabalha com a elaboração de uma
norma técnica de atendimento. Basi-
camente esses dois elementos têm nos
orientado na construção dessa propos-
ta", conta Morishita.

Entre as sugestões apresentadas pe-
lo governo estão a garantia de contato
direto com o atendente como primeira
opção do menu eletrônico, também
conhecida como URA (Unidade de
Resposta Audível), gratuidade da liga-
ção telefônica feita para o SAC e faci-
lidade em cancelar serviços. Também
estão previstas melhorias no sistema,
capacitação dos funcionários para evitar
a transferência do consumidor entre
atendentes, tempo de espera limitado a
20 segundos e ligação que não poderá
cair enquanto o consumidor não conse-
guir falar com o atendente.

Segundo o diretor-executivo do
Procon-SP, os principais pontos da pro-
posta atacam as principais deficiências
do atendimento. Tais pontos também
têm animado um debate com as em-
presas. "A norma está em consulta pú-
blica e os fornecedores vão poder falar e
dimensionar o que é factível ou não",
argumenta Pfeiffer.

"Apoiamos a iniciativa do governo e
nos colocamos à disposição para ajudar
na regulamentação e mostrar o Pro-
grama Brasileiro de Auto-Regulamen-
tação da Indústria de Relacionamento
(que inclui call center, contact center,
help desk, SAC e telemarketing), tam-
bém conhecido como Probare, como
um modelo que tem sido seguido pelas
empresas", afirma Stan Braz, diretor-
executivo da Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente (Abrarec).

O setor de relacionamento no Brasil
emprega um milhão de pessoas de for-
ma direta e indireta e movimentou em
2007, segundo projeções da consultoria
E-Consulting, cerca de RS 17 bilhões,
sendo que R$ 6 bilhões vieram somente
das empresas prestadoras de serviço. "A
área de atendimento tem sido vista so-
mente em alguns aspectos, mas é preciso

visualizar o cenário real, o segmento co-
mo um todo. A regulamentação é bem-
vinda, desde que o governo tenha uma
política de incentivo para o setor e que
contemple a educação, capacitação e
formação das pessoas", comenta Braz.
"As preocupações do governo são vá-
lidas, mas as propostas devem ser tra-
tadas e desenvolvidas de forma conjunta
com a indústria", completa.

Outro aspecto fundamental que
impacta o setor de atendimento é o pró-
prio crescimento do mercado de consu-
mo. "Houve 256% de aumento do seg-
mento de cartões de crédito. Telefonia
móvel teve 156% de crescimento, ou seja,
em cinco anos passamos de 60 milhões
de celulares para 124 milhões. Essa nova
demanda também faz o setor de relacio-
namento com o cliente crescer e passar
por um desgaste", acrescenta Braz.

"Um ponto importante é o fato de a
cultura de serviço ser praticamente nova
no Brasil. Há pouco mais de dez anos
não tínhamos serviço de telefonia fixa
para todos, celular, TV paga, os con-
vênios médicos estavam engatinhando,
os cartões de crédito eram para poucos,
enfim tudo é muito novo", comenta Vi-
to Chiarella Neto, diretor de atendi-
mento da Sky. "Entendo que estamos
em fase de aprendizado e os órgãos de
defesa do consumidor deveriam fomen-
tar as discussões junto às empresas com
o objetivo claro de melhorar cada vez
mais", completa.

Para o executivo, se o número de
chamadas nas centrais de atendimento
das principais empresas do Brasil fosse
avaliado, seria constatado que mais de
95% das chamadas ou dos problemas
são resolvidos diretamente. "As reclama-
ções nos Procons são fruto de um mer-
cado novo, competição, processos, apren-
dizado, consumidor mais exigente, qua-
lificação da mão-de-obra etc. Não co-
nheço empresa que tenha uma 'política
de atendimento' que não seja focada no
cliente ou que seja feita para não
resolver o problema identificado pelo



cliente", fala. Fernanda Dutra Vieira,
líder de atendimento telefônico da Am-
pla, acredita que muitos consumidores
entram primeiro em contato com os
órgãos de defesa do consumidor antes
de falar com as empresas pensando que
será mais fácil. "O consumidor está mais
exigente e tem razão em sê-lo, mas ele
tem de entender que procurar outras
instâncias, como os Procons, é pior tanto
para ele quanto para a empresa", afirma.

RAIOS X
O Brasil apresenta um dos

melhores níveis de serviço em todo o
mundo atestado por multinacionais,
que vêem as operações brasileiras como
modelos a seguir nas filiais de outros
países. Mesmo com esse cenário,
parece que há muito a fazer para
agradar ao consumidor brasileiro, que a
cada dia é mais rigoroso. O que
acontece para haver tanta insatisfação?

Nossa reportagem entrou em conta-
to com todas as empresas dos segmen-
tos que são alvo da proposta do SNDC,
do Ministério da Justiça. Percebe-se como
o tema é complexo, já que nem todas
atenderam à solicitação ou permitiram
uma visita à central de atendimento.
Além das empresas dos setores mencio-
nados anteriormente, a reportagem con-
versou com companhias de energia elé-
trica e serviços de utilidade pública, como
gás e água, para entender como o SAC
atua em prol da qualidade do atendi-
mento e para a melhoria dos processos
internos, além de produtos e serviços.

Como porta de entrada dos clientes
junto à organização, o contact center é
um canal que reúne tudo o que diz res-
peito à satisfação e geração de novas
oportunidades para a empresa. As orga-
nizações que realmente perceberam
essas oportunidades não se decepciona-
ram, e a antiga central, que se resumia à
tarefa de transmitir informações, pas-
sou por um processo de evolução, tor-
nando-se um departamento estratégico
na organização.

Em discussão
CONFIRA OUTROS PONTOS APRESENTADOS PELO SISTEMA

NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR (SAC) E O CONTRAPONTO FEITO PELAS EMPRESAS

Para fins desta proposta, compreende-se por Serviço
de Atendimento ao Consumidor (SAC), excluídos o telemarketing
e outros atendimentos, o serviço telefônico com a finalidade de
atender às demandas dos consumidores referentes à informação;
reclamação; cancelamento do contrato; solicitação, suspensão ou
cancelamento de serviço.

Entende-se que o SAC é a central de
atendimento que recebe sugestões, elogios e reclamações da
parte do consumidor. O número de telefone disponível ao
consumidor para esse atendimento em quase todas as empresas
é gratuito ao cliente. A solicitação de serviços, o que inclui
informações no caso de empresas do setor financeiro (como
consulta de saldo), é realizada por uma central transacional, cuja
ligação é tarifada ao consumidor, por se tratar de um serviço
oferecido pela companhia.

O acesso inicial ao atendente não pode ser condicionado
ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor.

A identificação do cliente atualmente
é um pré-requisito para a segurança dele. Basta pensar em
atendimentos prestados pelo setor financeiro que necessitem
de senhas para autorizar transações. Além disso, a identificação
permite a visualização do perfil e
do histórico do consumidor para
o operador, contribuindo para um
atendimento mais ágil e assertivo.

O consumidor, ao
selecionar a opção de falar
com o atendente, não
pode ter a sua ligação
finalizada sem que esse
contato seja efetivado.

A
interrupção de ligação
invariavelmente
é provocada por
problemas com o
fornecedor de telefonia.



do SNDC poderá contribuir, com, no
máximo 20% para a melhoria do aten-
dimento, dos SACs. "Se não mudar o
foco do problema, não se altera a situa-
ção. Um dos pontos a ser observado é a
linha de frente, isto é, os colaboradores.
E o segundo é o entendimento pelas
empresas de que a central não é de
atendimento, mas de negócio, e deveria
ser seu core business", afirma Denise.
"Quem atende o cliente não é a central,
mas é a empresa toda. Essa área é só
uma embaixadora", completa.

Por mais que a imagem do SAC
esteja desgastada, a atuação nesse setor é
extremamente técnica e especializada.
"Uma central de relacionamento é tudo
menos colocar alguém ao lado do
telefone para atender. É uma operação
complexa que envolve tecnologia sofis-
ticada, estrutura, processos, recrutamen-
to e treinamento altamente especiali-
zados", fala Jimmy Cygler, consultor de
marketing e relacionamento com o clien-
te e presidente da Proxis.

Para conhecer de perto essa "embai-
xadora" da empresa, a reportagem foi a
campo e fez o caminho inverso ao do
consumidor: passou para o outro lado da
linha para sentir na pele a realidade do
atendimento. A Consumidor Moderno
visitou 11 centrais de relacionamento e
pôde comprovar que a afirmação de
Cygler é verdadeira. Estar disponível ao
telefone é somente a ponta de uma
grande estrutura. O profissional que
está na linha de frente, além de ter sido
treinado, e ter passado por monitorias e
reciclagens periódicas, tem de ter à mão
um sistema amigável, com informações
atualizadas constantemente que o auxi-
liem em sua tarefa, e ter um ambiente
favorável para o trabalho. "A qualidade
do atendimento passa por fornecer um
ambiente favorável e infra-estrutura fí-
sica que suporte toda demanda do clien-

to", argumenta Ricardo Floresta, ge-
rente de atendimento da Sky. "O am-
biente favorável inclui climatização da
temperatura, local com pé direito alto
para que o cliente não perceba ruído no
atendimento e PA ergonômica. Se não
cuidarmos do atendente como cuida-
mos do cliente, não teremos sucesso no
que fazemos", completa.

Uma pesquisa realizada com os
atendentes da empresa de TV por assi-
natura destaca a importância dessa
atenção. "O item mais apontado pelos
operadores é que a reciclagem traz mais
motivação para o trabalho. E a sensação
de estar sendo cuidado. Traz segurança
para o atendente", conta Floresta.

A rotina de um contact center é
dinâmica e a gestão de toda a operação,
como um maestro à frente de uma
orquestra, deve conduzir o time para um
trabalho harmonioso com as diferentes
áreas e processos. "O cliente é o oxigênio
do negócio e precisamos fazer investi-
mento em recursos, treinamento e dis-
posição da tecnologia, além de contar
com tudo integrado", aponta Ezídio Ro-
berto Maran, gerente de departamento
do Bradesco Dia e Noite. "Quem não
conhece toda a central de relacionamen-
to não sabe a complexidade dela e de
todas as áreas de apoio para dar suporte
e a melhor solução para o atendente. O
fato de receber tudo o que precisa im-
pacta o atendimento ao cliente de forma
a conseguir resolver 100% das demandas
no primeiro contato", completa. De acor-
do com Maran, 99,5% das solicitações
levadas ao Alô Bradesco e ao Fone Fácil
são resolvidas na primeira chamada.

Aqui vale uma ressalva e uma ex-
plicação. O Alô Bradesco, com 23 anos
de atuação, é o SAC do banco para o
qual os clientes podem encaminhar re-
clamações, elogios e sugestões. Já o Fone
Fácil é o telebanco (como é chamado
internamente) que oferece comodidade
ao cliente ao colocar à disposição

serviços de banco, cartão de crédito e
antecipação de recebíveis (para lojistas).
Além do telefone, o consumidor tem
acesso a esses serviços pelo atendimento
via chat, pela internet, por celular e pelo
auto-atendimento. A operação do Fone
Fácil ainda atua na retenção de clientes
de cartão de crédito.

O Bradesco calcula cinco milhões
de visitas por dia em sua rede de aten-
dimento. Só no Fone Fácil são 1,1 mi-
lhão de acessos por dia, volume que in-
clui o atendimento eletrônico e o pessoal.
E no portal da internet são 1,3 milhões
de visitas por dia. "86% de todas as tran-
sações do banco são feitas por esses ca-
nais de atendimento específicos para
transações bancárias e não por agências.
Imagine se eles não existissem como fi-
cariam as agências", comenta o gerente.

O objetivo da central Bradesco Dia
e Noite, que atende às ligações do Fone



ofertas do local físico para a central,
além de fazer de cada contato uma
oportunidade de negócio e formar ta-
lentos. "O banco já tem 3.464 funcioná-
rios encarreirados. A central é a porta de
entrada deles, principalmente para a
rede de agências", conta Maran. 72%
dos atendentes vão para as agências, 22%
seguem para outros departamentos da
companhia e 6% partem para empresas
ligadas ao banco. "Aqui ele vislumbra
uma oportunidade de carreira e isso
também o mantém incentivado a conti-
nuar estudando, seja na universidade, em
treinamentos e até mesmo em MBA, esse
último voltado para gerentes e patro-
cinado pelo banco", afirma Rosa Maria
Amoros Antich de Moraes, gerente de
departamento do Bradesco Dia e Noite.

A rotina de um call center é repeti-
tiva e tem de lidar com clientes de perfis
bastante diferentes. "Por isso, se você

Geralmente, a maior demanda é fami-
liar", completa.

BlTS E BYTES
Nos pontos de atendimento não se

vê papel e caneta. O atendente tem tudo
à mão no sistema, fruto de uma estru-
tura de suporte que trabalha para trazer
autonomia ao operador, agilidade nas
respostas e um roteiro para o atendi-
mento. "Toda essa informação disponi-
bilizada é avaliada pela operação para
conferir se a linguagem está adequada
para o atendente e se há detalhes que o
cliente pode exigir durante o atendi-
mento", comenta Maran. "No caso de
uma circular que o banco solta, a orien-
tação geral é passar o conteúdo para a
linguagem do operador Além disso, a
novidade é transmitida resumidamente
em um informativo que ele deve ler
sempre antes de começar sua jornada, e
o próprio supervisor comenta a novi-
dade com a equipe antes do expediente

UMA CENTRAL DE RELACIONAMENTO É TUDO

MENOS COLOCAR ALGUÉM AO LADO DO TELEFONE

PARA ATENDER. É UMA OPERAÇÃO COMPLEXA

traça metas, tem de reconhecê-las", afir-
ma Rosa. O Bradesco realiza diversas
ações e o mais interessante é que elas
não são restritas à central de atendimen-
to: envolvem todas as áreas do banco.
Por exemplo, o "Ação Erro Zero" sensi-
biliza todas os departamentos para a me-
lhoria contínua e o "BDN Performance"
reconhece os que realizam suporte para
o atendimento. Campanhas motivacio-
nais também são feitas periodicamente.
"A pessoa passa seis horas no atendi-
mento. Ela precisa de momentos para
descontrair, até porque essa é uma ati-
vidade estressante", comenta Rosa.
"Além disso, temos uma sala de des-
compressão e atendimento psicológico
para o atendente. Por incrível que pa-
reça, o cliente é a menor queixa dele.

começar. E o Help, que é o nosso ma-
nual no sistema, contém mais informa-
ções detalhadas", exemplifica.

A base de conhecimento, não só de
treinamento, é essencial para a qualida-
de do atendimento. "Uma coisa é o
cliente entender e não aceitar. Outra é
indagar e não ter a informação completa
e sair com dúvida ou com a sensação de
que o banco não está preparado", co-
menta Rosa.

De acordo com Luiz Hernandes,
diretor de gestão de clientes de varejo da
AES Eletropaulo, os gargalos operacio-
nais podem ocorrer por variações im-
previstas de demanda e nesses casos as
soluções tecnológicas são importantes
aliadas. "Faz parte da estrutura de aten-
dimento o dimensionamento adequado

à demanda para que não ocorram
gargalos estruturais ou operacionais",
diz. "As tecnologias são aliadas da ex-
celência em atendimento, mas não re-
solvem o problema sozinhas nem subs-
tituem conceitos ou estruturas da área",
completa Hernandes.

Recentemente, em função da im-
plantação do novo sistema comercial de
atendimento, a companhia de energia
elétrica tem enfrentado momentos de
fila de espera no call center, mas já tra-
balha para normalizar, segundo o exe-
cutivo. "Nosso nível de serviço antes
dessa implantação era de 95% em até 30
segundos", afirma. "A AES Eletropaulo
possui uma política de excelência no
atendimento ao cliente que, entre outras
iniciativas, contempla um treinamento
intensivo de produtos, processos e me-
todologia de atendimento, ampliação da
central e das linhas telefônicas disponi-
bilizadas para os clientes, implantação
de novas tecnologias e sistemas que vi-
sam a maior comodidade nos contatos
com a empresa", completa.

IMPACTO PARA o CLIENTE
O avanço tecnológico é uma ferra-

menta poderosa que pode ajudar o con-
sumidor de forma positiva e adequada.
Porém o sistema não pode impedir ou
dificultar o acesso à central. "Se você ve-
rificar a questão do acesso do cliente ao
atendimento, uma questão muito abor-
dada, e possivelmente uma conquista
positiva da audiência que vai a público, é
o direito que o consumidor tem de ter
contato direto com o atendente como
primeira opção no menu eletrônico",
argumenta Morishita, do DPDC.

"Certa vez ouvi dizer que o brasileiro
tinha dificuldades em lidar com a tecno-
logia. No entanto, no final do ano pas-
sado, tivemos mais computadores do que
televisores vendidos, assim como celula-
res", fala Edson Correia, gerente-execu-
tivo da diretoria de distribuição do Ban-
co do Brasil. "A distribuição da tecnolo-
gia nas URAs é importante, assim como :



Na Caixa Econômica Federal, assim
como em todas as outras centrais de
atendimento ouvidas pela reportagem, o
papel da URA é simplesmente o de
direcionar o cliente para um atendente,
segmentando a demanda por assunto e
possibilitando que ele seja atendido por
um operador especializado em determi-
nada questão. "Isso permite que cada
profissional se aprofunde no produto
que atende", fala José Mario Scherer,
gerente nacional de gestão de canais ele-
trônicos da Caixa. "Não temos um fun-
cionário universal, mas dentro dos li-
mites do investimento em treinamento
atuamos para que ele atenda o máximo
de assuntos. Porém a URA ajuda a ca-
nalizar o atendimento, a resolver no
primeiro contato e a minimizar o nú-
mero de transferências", acrescenta
Maurício Icaza, diretor de operações da
American Express.

No Hipercard, 50% dos clientes que
ligam para a central de atendimento
buscam informações como saldo e li-

mite de crédito e para isso podem usar a
URA. "Pensando nisso, foi desenvolvido
o Hipercard Alerta, que manda um
SMS ao cliente avisando sobre uma
compra feita com o cartão, logo após seu
uso, e informando também seu saldo",
conta Luiz Lobo, diretor executivo do
Hipercard. O mesmo acontece quando
a fatura do mês é fechada. "O cliente
também fica sabendo sobre o melhor
dia de compra", comenta.

A URA da empresa é simples e con-
ta somente com dois níveis, diferente-
mente de outros menus eletrônicos em
que a pessoa entra e não consegue sair.
Além disso, esse menu é individualizado
de acordo com informações que o
cliente já está acostumado a solicitar. De
acordo com Lobo, a empresa agora con-
ta com um gerente de URA para cuidar
especificamente do atendimento eletrô-
nico, a fim de que seja simpático e efi-
ciente. "Temos muita preocupação com
a URA, porque investimos nela para
diminuir custos, mas se for malfeita ou
gerida pode levar à perda do cliente",
fala o executivo. "Jogar a URA fora não
maximiza a percepção de qualidade. O

cliente quer decidir com quem quer
falar", argumenta Roberto Pereira da
Silva, superintendente de serviços a
clientes da American Express. "URA só
é polêmica para empresas que não dão
acesso", completa Myrian Helena Nai-
me, diretora de relacionamento com
clientes do Uol.

SEM REPETIÇÃO
Outro ponto em discussão é a

transferência da ligação do cliente entre
atendentes. "Ao invés de o sistema ser
favorável e a primeira pessoa ter ca-
pacidade e o treinamento adequados
para impedir as sucessivas transferên-
cias, há um prolongamento do des-
respeito ao consumidor. A cada atendi-
mento ele tem de repetir a reclamação.
Por que o sistema não identifica todas
as vezes que o cliente ligou? Por que es-
sa informação não é trabalhada?", ques-
tiona Morishita.

Essa também não é a realidade de
todas as centrais de atendimento ao
consumidor.

Na American Express, por exemplo,
caso o atendente tenha de passar para
outro colega, o cliente é "conduzido" por
meio de uma conferência com o outro
analista, que nesse mesmo instante re-
cebe todos os dados daquele consumi-
dor na tela do computador. Além disso,
no momento do envio, durante a ligação
em conferência, o cliente é apresentado
ao outro atendente que irá ajudá-lo.

Durante a visita à central de aten-
dimento da American Express, que fica
em Uberlândia (MG), e em outras de
empresas de segmentos diferentes, per-
cebemos que nesse processo de transfe-
rência de ligação o atendente que o re-
cebe pede a confirmação de alguns
dados cadastrais, por questões de segu-
rança, ou simplesmente repassa com ele
qual é sua necessidade. Porém na maio-
ria dos atendimentos que acompanha-
mos o cliente é quem toma a iniciativa
de repetir todo o caso. Um teste de pa-
ciência para o atendente.



Na Claro, também são feitos redi-
recionamentos de chamada. "Temos uma
grande complexidade de serviço, ques-
tões sobre pagamento, acesso à internet
e aparelhos diferentes. Não há como
treinar todos para saber tudo, por isso
criamos ilhas de especialistas e nossa
ferramenta de CTI (integração compu-
tador-telefone) exclui a necessidade de
pedir novamente informações para o
cliente", conta Miguel Cui, diretor de
clientes da Claro. "Por segurança pedi-
mos para confirmar alguns dados, mas
quando uma ligação é transferida o aten-
dente tem todas as informações já na
tela", completa.

A Comgás também trabalha com
dois níveis de atendimento. O primeiro
trata dos casos de menor complexidade,
o que representa o maior volume de li-
gações. Para o segundo nível são dire-
cionadas as questões mais complexas.
"Quando existe a necessidade de passar
a ligação, o primeiro atendente tem de
contatar o segundo e passar a solicitação

do cliente. Não é fazer uma transferên-
cia cega", afirma Mirian di Paula, su-
perintendente de administração, comér-
cio e relacionamento com o cliente da
Comgás. "Em 2009, quando faremos a
implementação da ferramenta de Custo-
mer Relationship Management (CRM),
a transferência será automática", conta.

OUTRO NÍVEL
A nova norma redigida pelo SNDC

também trata de um outro nível de
atendimento: a retenção. Geralmente
quando o cliente demonstra o interesse
em cancelar um serviço é enviado para
outro operador treinado e especializado
para atender a esse tipo de caso. Se-
gundo a nova regra, não seria admissível
a transferência da ligação nos casos de
cancelamento de serviço. Todos os
atendentes deveriam possuir atribuição
para executar essa função, processando
imediatamente esse pedido.

Na Sky, segundo Chiarella Neto,
não se encontra dificuldade para cance-

lar os serviços. "Temos um processo
efetivo de retenção. Muitas vezes o cli-
ente pede para cancelar e o que ele de-
seja mesmo é renegociar preços, pacotes
de serviços, entre outros. Hoje mais de
90% das solicitações de cancelamentos
de serviço são revertidos", relata. "Os
10% que foram efetivados são gerados
por conta de mudança de endereço e
questões mais técnicas do que propria-
mente insatisfação", completa Floresta.

"Já tivemos caso do cliente cancelar
e depois ligar dizendo que na verdade
não queria cancelar", conta Maran, do
Bradesco. A central do Bradesco Dia e
Noite tem uma célula específica de
retenção para cartão de crédito, com
tempo de atendimento maior para
negociar. "O atendente do primeiro ní-
vel vê o histórico do cliente, por deman-
da ou reclamação, e pode resolver sem
mandar para retenção", comenta Maran.
Porém essa autonomia é controlada, por
exemplo até determinado limite do
crédito no cartão. "Se a pessoa quiser



No caso da American Express, os
operadores da área de retenção buscam
entender a causa raiz do problema. "Pro-
curamos entender o motivo e verificar se
realmente ele quer cancelar o mais rápi-
do possível para que ele não sinta que
está sendo enrolado", comenta Icaza, da
American Express. "Normalmente se
descobre uma necessidade em relação ao
produto e essa é uma boa razão para não
cancelar. A maioria dos clientes quer, na
verdade, atenção", completa.

A Consumidor Moderno foi à central
de atendimento da Claro, em Goiânia
(GO), que atua na retenção de clientes
pessoa física que pedem o cancelamento
da linha, a redução de um plano pós-
pago ou o pedido de mudança de planos
pós-pagos para pré-pagos. "80% dos
clientes que ligam são retidos e cerca de
24% das ligações são de consumidores
que querem fazer a troca de aparelho.

Muitos têm direito de trocar pontos do
programa de fidelidade por um celular e
a outros benefícios e nem sabem.
Outros simplesmente ameaçam ir para
o concorrente caso não recebam um
aparelho novo", conta Cui.

Segundo o diretor de clientes da
Claro, a operadora tem regras definidas
e não dá aparelhos em função de amea-
ças, mas, sim, por meio de análise de
consumo e tempo de casa. "Além disso,
em outros casos não podemos distribuir
aparelhos, pois poderíamos prejudicar
os outros clientes", comenta. Em uma
das ligações acompanhada pela equipe
de reportagem, com duração de 35 mi-
nutos, o cliente havia recebido uma
proposta de outra empresa e queria fazer
a troca de fornecedor. Durante o aten-
dimento, o consumidor perguntou cinco
vezes a mesma coisa e o operador res-
pondeu com paciência e boa vontade. O
atendente fez uma nova proposta e com
inteligência reverteu a situação.

Para estar ali, o operador passa por
um treinamento de 23 dias e ganha sa-
lário fixo (geralmente 20% maior que de

um de primeiro nível) e comissão para
estimular a retenção. O atendente tem de
ser rápido e inteligente no momento do
atendimento. O software que tem à mão
o ajuda bastante a encontrar as infor-
mações que precisa com mais facilidade.

CAIXA DE FERRAMENTAS
Para Scherer, da Caixa Econômica

Federal, a tecnologia colabora, e muito,
na relação entre empresa e consumidor.
O banco adquiriu e instalou novos equi-
pamentos para que a operação seja acom-
panhada em tempo real, possibilitando
que rapidamente falhas sejam corrigidas,
ações sejam adotadas e o atendimento
seja agilizado. "Hoje acompanhamos o
volume de perdas e as filas de espera,
direcionando a força de trabalho para os
produtos mais demandados. Porém cer-
tamente mais importante que a tecnolo-
gia é a gestão da operação", diz.

No Uol, a tecnologia também ajuda
nos processos de avaliação da qualidade
da área. "Com uma ferramenta de me-
dição de first call resolution (resolução
na primeira chamada), eu consigo saber
quantas vezes o cliente teve de ligar para
que pudéssemos conseguir resolver um
problema", conta Myrian. "Eu também
consigo fazer esse monitoramento por
meio de acordos de serviços entre as áreas.
Temos uma ferramenta de workflow que
garante os processos de acompanhamento
de uma demanda que não pôde ter uma
solução imediata, pois depende de uma
área interna do Uol. Então, consegui-
mos atender o cliente nos prazos que
são acordados internamente", garante.

BOM MOTIVO
Um bom argumento para manter

bons níveis de resolução na primeira
chamada é puramente financeiro. "É
mais econômico resolver no primeiro
contato, porque o cliente não liga de-
pois", comenta Icaza, da American Ex-
press. A gratuidade da ligação para o
consumidor também é outra razão para
tratar e resolver a demanda de forma



deve ser gratuito. Para a empresa isso
continuará sendo simplesmente uma
questão de custo", comenta Fernando
Malta, diretor de canais do Unibanco.
"Ao fazer uso do 4004 ou do 0800, a
empresa não ganha nada com isso.
Simplesmente repassa para o consu-
midor uma relação que ele deveria ter
com a Embratel", completa. O exe-
cutivo explica que ao ligar para o nú-
mero 4004 do Unibanco, o cliente pa-
ga uma tarifa local e a instituição as-
sume a outra parte. "Se o cliente es-
tiver em Manaus e a central em São
Paulo, ele não paga a ligação de Ma-
naus para São Paulo, o banco faz isso",
explica. "E justo que se o cliente quer
falar conosco ligue para o banco da
cidade dele e assuma a tarifa local. Se,
agora, ele não tiver nem de pagar esse
valor, isso vai afetar todas as empre-
sas", completa.

Segundo Pfeiffer, do Procon-SP, não
há ingenuidade dos órgãos de defesa em
acreditar que a gratuidade será total. "O
custo será repassado para o preço do
produto e dos serviços, mas o problema
da cobrança da ligação envolve dois
efeitos ruins. A empresa transfere ao cli-
ente que teve um problema a necessi-
dade de arcar com os custos. E melhor
diluir isso na massa de todos os con-
sumidores. Se a empresa não tem de
pagar, não existe um incentivo para que
o atendimento seja rápido e assertivo",
diz o executivo.

"Como cidadão, não vejo a mesma
exigência feita ao atendimento das
empresas em relação aos órgãos públi-
cos", comenta Floresta, da Sky. "Se o
governo quer exigir das companhias, ele
tem de dar o exemplo", completa.

A diferença entre o atendimento
privado e o público oferecido ao consu-
midor, que também é cidadão e contri-
buinte, pode ser ilustrada pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, que dis-
ponibilizava o ReceitaFone pelo núme-
ro 0300 7890300, desde 1998.

O serviço de atendimento, voltado
especificamente para a pessoa física,
tinha o custo de R$ 0,04 por minuto
para chamadas originadas de telefones
fixos e RS 0,40 por minuto para ligações
de telefones celulares.

O verbo no passado não está errado.
Desde o dia 11 de abril o ReceitaFone
passou a atender pelo número 146. No
novo serviço, as ligações de telefone fixo
são gratuitas, mas somente para con-
tatos de telefones fixos no Brasil. As
ligações feitas de celulares e do exterior
serão cobradas.

A mudança também contempla o
aumento no número de PAs. "Antiga-
mente, em períodos de pico de aten-
dimento ficavam em operação somente
15 PAs, e fora desses horários sete
estavam ativas. Agora, dispomos de 45 e
podemos chegar a 100", fala Carlos
Alberto Mees Stringari, coordenador-
geral da Coint (Coordenação Geral de
Interação com o Cidadão) da Secretaria
da Receita Federal.

O objetivo das mudanças é dar mais
agilidade ao atendimento e por fim à

Clientes profissionais
O telefone toca na central de relacionamento

da Ampla. O consumidor entra em contato porque
o prédio em que mora está sem energia elétrica.
Pouco tempo depois, ele liga novamente e diz que
há uma mulher cuja vida depende desse serviço."É
o que chamamos de cliente vital, que depende de
algum aparelho ligado à energia elétrica para
viver", fala Fernanda Dutra Vieira, líder de
atendimento telefônico da Ampla.

A partir desse Instante, toda a empresa é
mobilizada para atender primeiro aquela região a
fim de restabelecer a energia o quanto antes. Com
isso, outros locais aguardam mais tempo para ter o
serviço disponível. Apesar do esforço, a "cliente
vital" não resistiu. Depois que o problema já tinha
sido resolvido, o cliente liga e diz que a mulher

havia morrido por causa da falta de energia.
Durante toda a manhã daquele dia, a empresa
novamente é mobilizada. O presidente e os
diretores ouvem as gravações do atendimento e
analisam o problema. E ninguém consegue
entender porque nas primeiras ligações o
consumidor não havia dito que havia um cliente
vital. "Somente no início da tarde descobrimos que
era mentira e que ele havia falado isso, pois
acreditava que a energia tinha demorado a voltar",
lembra Fernanda. O caso é verídico e, assim como
esse consumidor, alguns outros também tentam
tirar vantagem do atendimento prestado pelas
empresas. E o chamado "cliente profissional".

Mirian di Paula, da Comgás, conta que há cliente
que faz um barulho danado e que sua reclamação



queixa do contribuinte. "Se não elimi-
narmos a reclamação, com certeza ela
vai diminuir muito", garante Carlos.

ENGRENAGEM
Não é só no momento da verdade

que a qualidade tem de estar presente, já
que ela é fruto de todos os outros pro-
cessos que chegam à linha de frente do
atendimento. Essa é uma das chaves
para garantir a resolução na primeira
chamada. "A central de relacionamento
ganhou a fama de patinho feio por
conta de ações que exigem retaguarda.
As vezes o consumidor não consegue
ver o que transcende o call center",
aponta Maran, do Bradesco. "Sempre se
associa call center a reclamação e a
problema, mas não é assim. A central,
na verdade, é um termômetro de pro-
blemas que nasceram nos processos, em
algum ponto do ciclo da cadeia. Por isso
se fala de ver sempre o ciclo para le-
vantar dificuldades e corrigir qualquer
questão", completa Ricardo Luís Nasci-
mento Silva, gerente-executivo chefe do
Bradesco Dia e Noite.

Myrian, do Uol, concorda que entre
os atributos que garantem qualidade no
atendimento está a capacidade para re-
solver solicitações com eficiência, o que
inclui corrigir processos da empresa
para diminuir qualquer impacto que
possa ser gerado para o cliente. "Perce-
bemos que a central de relacionamento
do Uol atende a muitas dúvidas sobre
extratos. Então entendemos que é
preciso melhorar o extrato para o cliente
e estamos atuando para isso, para uma
comunicação melhor. Afinal, ele não
compra só assinatura, também compra
serviços e produtos", exemplifica.

Segundo Chiarella Neto, a Sky a-
companha sistematicamente as mudan-
ças no perfil do consumidor e cria fluxos
internos que garantam a qualidade no
atendimento e a satisfação do cliente.
"Temos hoje o Palavra Sky, um processo
interno de melhoria contínua que tem o
compromisso de atender 100% do que
foi combinado com o cliente. Sempre
que a empresa prometer uma resposta,
uma solução, certamente irá cumprir,
pois estamos empenhados em oferecer a

melhor experiência, seja na qualidade do
produto, seja no atendimento", afirma.
Outra iniciativa é o programa "Loucos
pelo Cliente", que alinha com a presidên-
cia e com o corpo executivo da empresa
ações que priorizam o cliente e levam
percepção de valor. "Não sou só eu que
tenho de achar que um processo é
importante, mas o presidente tem de
validar isso. Todas as áreas têm de
entender que atender bem o cliente é
fundamental", afirma Floresta, da Sky.

"Não adianta o call center recepcio-
nar muito bem uma solicitação e outras
áreas falharem nas suas respectivas
responsabilidades", acrescenta Marcos
Braun, gerente de atendimento ao
cliente da Elektro. Uma das ações da
companhia de energia elétrica envol-
vendo a atualização e a inovação tec-
nológica, que foram implantadas com
ganhos nos diversos processos da em-
presa, é o sistema de gestão de serviços.
"Os eletricistas trabalham com compu-
tadores de mão, com tecnologia de co-
municação celular ou via satélite inte-
grados ao sistema avançado de geren-

não tem fundamento. "Rastreamos o perfil dele e
levantamos todas as interações que fez com a
central. Depois de checar esse histórico, temos de
ser justos, honestos e transparentes com ele.
Mostramos todas as ações ao longo do tempo e
explicamos o porquê do não da empresa", conta.

"Existem os clientes profissionais, mas não
vamos criar conflito com ele", afirma Ricardo
Floresta, da Sky. "O consumidor alega que um filme
não foi transmitido. Isso não tem como acontecer,
mas como não vamos discutir, damos o
pay-per-view. Porém acompanhamos o histórico
dessa pessoa e numa próxima vez respondemos
que iremos mandar um técnico até a casa dele. É
uma forma de dizer não", exemplifica. "Na hora ele
desiste dando qualquer desculpa", completa.

No caso do Unibanco, de acordo com
Fernando Malta, em casos absurdos em que se vê
má-fé por parte do cliente, a central de

atendimento busca resolver de forma amistosa e,
quando não há solução, encaminha o caso para o
departamento jurídico. "Isso representa o mínimo
das solicitações que chegam. A maioria dos
clientes não faz solicitações absurdas e mesmo os
que fazem, não acham que estão fazendo",
comenta. "Nesses casos, temos duas pessoas
especializadas em problemas complexos. Se eu
ligar, ele vai me ignorar. Se elas ligarem, ele vai
atender. Elas têm um jeitinho especial", completa.
Em outros casos, o consumidor simplesmente
discorda de uma prática comercial do banco.'"Não
concordo com a taxa de juros' ou 'não concordo
que eu tenha de pagar juros' são discordâncias
comerciais. É como uma loja que vende um carro
por dez vezes e o cliente diz que vai pagar duas.
Não haverá negócio porque a loja não vai vender
por quanto ele quer pagar.Tanto um quanto o
outro não ficarão satisfeitos", fala Malta.



antecipando-se assim às necessidades
dos clientes", exemplifica Braun.

Já a Telemig Celular, além de ter
implantado na central de atendimento a
metodologia de gestão COPC (Custo-
mers Operations Performance Center),
que visa aumentar a qualidade com o
acompanhamento de produtividade da
operação alinhada com a expectativa do
cliente, vai atuar nos pontos-de-venda.
"Vamos levar o maior número de infor-
mação sobre o que o cliente está com-
prando", afirma Sandro Sathler, gerente
sênior de atendimento ao cliente da Tele-
mig Celular. Segundo o executivo, em
geral os consumidores não costumam
perguntar muito sobre o que estão adqui-

inicial de regulamentação trata sobre o
que é preciso mudar. "Por não exigir co-
mo as empresas devem melhorar, existe
a possibilidade de que ela não traga me-
lhora de fato na satisfação", diz. "Ela te-
m de ser debatida com os atores do
mercado e discutir o 'como'. Ao identi-
ficar as dificuldades e barreiras do
'como' talvez seja necessário mudar o 'o
que'", completa.

Segundo Jimmy Cigler, certas re-
gras, desde que muito bem pensadas,
podem ajudar a melhorar a qualidade do
atendimento. "O ideal seria a auto-regu-
lamentação, porque quem é do setor
sabe exatamente o que é um trabalho
profissional e o que não é", afirma.

"O governo quer fazer uma norma
única, mas para segmentos que têm
características diferentes. Se o governo
incluir tudo no mesmo balaio, o impac-
to operacional será altíssimo. Defende-

A CENTRAL DE RELACIONAMENTO

GANHOU FAMA DE PATINHO FEIO POR CONTA

DAS AÇÕES QUE EXIGEM RETAGUARDA

rindo. "Tanto eles precisam buscar mais
informação quanto as empresas precisam
explorar mais a comunicação", diz.

A Tim, segundo Maurício Roorda,
diretor de operações a clientes da com-
panhia, entende que a evolução cons-
tante dos serviços e produtos é o grande
desafio para o incremento da qualidade.
"O centro de relacionamento com o
cliente em conjunto com os demais ca-
nais, como lojas e site, trabalham com
foco na melhoria constante do atendi-
mento. Pensando nisso, a empresa criou,
no ano passado, a diretoria de operações
a clientes, que coordena todas as ações
de pós-vendas e visa ampliar a satisfação
dos usuários", conta.

PONTOS CRÍTICOS
Para César Mori, responsável pelo

gerenciamento do Probare, a proposta

mos métricas que atendam cada setor
especificamente", diz Maran.

Para Correia, do Banco do Brasil, se
a empresa não tem o compromisso ético
com a solução, mascara sua deficiência e
usa de subterfúgios adiando a resolução
do problema, o cliente vai encontrar,
sim, dificuldades. "Minha percepção é
que não se deve generalizar e pensar que
o atendimento seja feito sempre dessa
forma. Os bancos são regulados pelo
Banco Central e estão em conformida-
de com o Código de Defesa do Consu-
midor. A fiscalização do Banco Central
é rigorosa, com a divulgação do ranking
no qual ninguém quer aparecer", diz.

Scherer, da Caixa Econômica Fede-
ral, concorda. "Nossa única preocupação
é a generalização, pois existem impor-
tantes diferenças entre os diversos seg-
mentos de mercado que disponibilizam

uma central de atendimento por tele-
fone, diferenças referentes às caracte-
rísticas dos produtos comercializados e a
legislação a que estão submetidas. O
sistema financeiro possui regras claras e
rígidas e é submetido à regulamentação
do Banco Central", comenta.

Um dos pontos que é visto como
crítico diz respeito a prazos. A norma
proposta diz que em caso de reclama-
ções que necessitem de análise mais de-
talhada, a empresa terá até cinco dias
úteis para resolver a manifestação. "Hoje,
a maioria dos consumidores tem um
perfil imediatista, mas no geral aceita
bem os prazos quando a empresa esta-
belece uma relação de interação e trans-
parência. O que eles não toleram é uma
promessa de resolução e o não-cumpri-
mento", enfatiza Mirian, da Comgás.

Segundo Malta, do Unibanco, o
tempo de retorno depende de cada pro-
blema e dos procedimentos necessários
para resolvê-lo. "No caso de um pedido
de cópia do extrato do Plano Bresser,
cinco dias para dar um retorno ao clien-
te não são suficientes, já que é preciso
pesquisar em microfilme. Isso pode de-
morar 15 dias ou mais", exemplifica.

Os bancos não representam o único
segmento que já deve seguir normas que
visam assegurar um bom atendimento.
O setor elétrico possui regulamentação
específica e é alvo de fiscalização das
agências reguladoras e fiscalizadoras.

"O Código de Defesa do Consumi-
dor é cumprido pelas empresas, mas não
podemos deixar de observar as regras
específicas dos setores de atuação delas,
que também devem ser cumpridas",
afirma Daisy Romero Marques de Sou-
za, gerente do Fale com o Presidente da
TAM. "As decisões tomadas pelo ser-
viço Fale com o Presidente são baseadas
em normas e regras peculiares da avia-
ção que, por sua vez, seguem acompa-
nhadas da orientação do departamento
jurídico da TAM", completa.

As operadoras de telefonia celular
também estão sob a mira da Agência



a multas pesadas , comenta Cm, da
Claro. "Somos favoráveis a qualquer
regulamentação que visa à melhoria do
atendimento, mas alguns pontos devem
ser estudados por especialistas no as-
sunto", completa.

Um desses pontos, segundo Cui, é o
nível de serviço que a nova norma pro-
põe: 100% das chamadas atendidas em
20 segundos, ou seja, depois de apenas
três toques. "Em uma empresa com 30
milhões de clientes é impossível", fala o
executivo. "Com essa base de clientes
seria demagogia dizer que não há espe-
ra, mas temos picos nos atendimentos,
por exemplo, em dias posteriores ao

trabalho dinâmico para que o cliente
não fique na fila", diz Mirian. Entre as
soluções estão a URA, que tem a opção
do auto-atendimento e do atendimento
humano.

Na Caixa Econômica Federal, 50%
das ligações recebidas pelo Disque
Caixa tem espera de até 20 segundos.
"Mesmo as demais chamadas possuem
níveis de espera aceitáveis e isso pode ser
comprovado pelos baixos índices de
abandono: menos de 5%", argumenta
Scherer. "Nosso objetivo é que 80% das
ligações tenham espera inferior a 20
segundos e, para tanto, o banco está
investindo no aumento da capacidade
operacional das suas seis unidades de
telesserviços", afirma.

Outra empresa que persegue me-
lhores níveis de serviço é a Sabesp, cuja

PERCEBEMOS ESSE MOVIMENTO NO SETOR BANCÁRIO:
MUITOS CLIENTES TÊM MIGRADO PARA A
INTERNET A FIM DE ACESSAR OS PRINCIPAIS SERVIÇOS

recebimento das faturas. Nessas oca-
siões, muitos clientes ligam não só para
reclamar, mas para entenderem melhor
ou fazer alguma pergunta ou solicita-
ção", completa.

A operadora de telefonia móvel tra-
balha com um nível de serviço no qual
80% dos clientes devem ser atendidos
em 20 segundos. "E é um desafio man-
ter isso. Imagine se formos contratar
gente para cumprir o que a nova regra
propõe, principalmente nos dias de pico.
Acabaríamos, depois, com colaborado-
res ociosos por muitos dias", emenda.

Já a Comgás tem outro indicador
para seguir por ser uma empresa re-
gulamentada e ter de entregar nível de
serviço para o órgão regulador, um "O
mercado entrega 80% das ligações
atendidas em 20 segundos e nós
trabalhamos com 90% delas atendidas
em dez segundos. Tenho de responder
no primeiro toque e há todo um

central de relacionamento atende a
região metropolitana de São Paulo. "Em
2007, fizemos ações de investimento em
infra-estrutura, em pessoas e em inter-
nalizar a voz do cliente", comenta Re-
gina Aparecida de Almeida Siqueira,
superintendente da central de atendi-
mento da Sabesp. "Ampliamos nossa
capacidade de atendimento em 30%
para reduzir os tempos médios de
espera. O resultado foi uma melhoria de
60%. Saímos do patamar de oito mi-
nutos e fechamos dezembro com três
minutos na espera. Ainda não é bom. A
Sabesp está procurando melhorar mais
seus processos e neste ano vamos
desencadear outras ações: fortalecer o
atendimento no horário das 9 às 15 ho-
ras, período de maior demanda, e con-
tratar mais 40 pessoas, o que dá 20
PAs", conta.

A meta, segundo Regina, é chegar
em 30 segundos o tempo de espera. "Por

enquanto, o que fazemos quando há
uma faixa de dois a três minutos de
espera é pedir ao cliente, por meio de
uma gravação automática, que deixe seu
nome e telefone se o caso dele não for
urgente. E depois, retornamos a liga-
ção", fala a superintendente.

E que tal alcançar 100% das ligações
atendidas em até 20 segundos? "Isso fa-
talmente trará custo para as empresas,
que no fim é repassado ao consumidor",
responde Regina. "Quem paga a conta é
o cliente e ele tem de ser ouvido. Ele
está disposto a pagar mais por isso? A
Sabesp é favorável a uma relação de
equilíbrio entre as empresas, a sociedade
e os órgãos reguladores", completa.

Erika Cristina Saber Campos, su-
perintendente do Bankfone do Itaú, diz
que a empresa tem um nível de serviço
desejável, atendendo 80% das ligações
em 30 segundos. "Mas nos picos de
procura, como às segundas-feiras e no
primeiro e quinto dia útil do mês, é im-
possível", afirma. "Para combater a es-
pera, o Itaú contratou cem novos ope-
radores em 2008, apesar de o número
de ligações ter até diminuído. Percebe-
mos esse movimento no setor bancário:
muitos clientes têm migrado para a
internet a fim de acessar os principais
serviços", completa.

NOVOS CANAIS

"Foi urna surpresa o aumento da
procura pelo atendimento via chat",
conta Fernanda, da Ampla. A empresa,
que está investindo no novo canal,
passou de 50 mil acessos ao chat entre
janeiro e fevereiro de 2006 para 99 mil
nos primeiros meses de 2008. "Desde
que foi implantado, o número de PAs
para esse serviço aumentou de oito para
14. Para a Ampla é ótimo, pois, além do
custo ser mais baixo comparado ao
atendimento telefônico, estamos nos
adaptando a uma mudança de cultura
do consumidor", fala a executiva.

A Brasil Telecom também investe
em novos meios de contato. "Além de



Outra demanda é a de atendimento
a pessoas portadoras de deficiência fí-
sica. Segundo o IBGE, existem 5,7 mi-
lhões de portadores de deficiência física
e auditiva no Brasil. O Bradesco já ofe-
rece atendimento a esse público. "Te-
mos o Bradesco Internet Banking para
deficientes visuais, o auto-atendimento
para deficientes físicos e visuais, e o Fo-
ne Fácil, com uma central específica pa-
ra portadores de deficiência auditiva",
fala Maran. "Outra alternativa de aten-
dimento que o banco está avaliando é o
'speech to text', pelo qual o cliente fala e
o programa transforma essa fala em tex-
to", comenta o diretor.

COMPORTAMENTO
Ter um operador bem equipado

tecnologicamente e processos ajustados
são condições essenciais para um me-
lhor atendimento. "Em parte, essa ale-
gação faz sentido. Porém quando se
trata de qualidade falamos de algo que
tem muitas dimensões, algumas obje-
tivas, mas a maioria delas subjetivas",
afirma Cygler. Dos dois lados da linha
há um ser humano, cuja interação está
totalmente calcada em percepções. Se-
gundo o consultor, não se trata de algo
cientificamente mensurável. "A questão
da qualidade no atendimento está na
mente de quem o está 'percebendo' e
isso é totalmente influenciável por
fatores externos e internos, sendo que
muitos não têm nada a ver com a inte-
ração em si", explica. Se o consumidor
estiver furioso, descontente, desconfiado
ou magoado por alguma experiência ante-

rior, ao ligar para uma central de aten-
dimento tais sentimentos tomarão parte
na forma como ele irá agir e interagir.

Para Denise, consultora e professora
da ESPM, os clientes estão muito "bem
acostumados". "Porque comprou, pagou
e escolheu aquela marca, o consumidor
2.0 quer ser tratado como vip, inde-
pendentemente do segmento de lucra-
tividade que representa para a empresa",
fala. "Se não o tratam bem, ele passa a
comprar do concorrente. E um dos pon-
tos que está sacudindo o mercado de
consumo", completa. "E a falta de con-
corrência entre empresas em determi-
nados setores da economia influencia,
sem dúvida, a qualidade da prestação de
serviço", acrescenta Cygler.

Não à toa entra em cena o que
Denise classifica como "jus espernianti"
ou o direito de espernear. "Em outras
palavras, o cliente pagou e agora quer o
que foi prometido", comenta. As em-
presas buscam atender à expectativa do
consumidor e nesse afã também ele-
vam os patamares de exigência. "O ex-
celente atendimento de hoje é a expec-
tativa básica de amanhã. E uma corrida
sem fim", fala Cygler. "Não há como
retroagir na concorrência entre em-
presas. E quando se tem excesso de mi-
mo, o cliente se torna imediatista",
completa Denise.

"O mercado está altamente aque-
cido. Há organizações que disponi-
bilizam os mesmos serviços e o assédio
é grande em cima do consumidor. Se a
empresa não contar com um dife-
rencial no atendimento, não irá reter o
cliente. Muitas vezes esse diferencial é
percebido pelo cliente, mas não é visto,
já que ele não consegue enxergar tudo
o que está por detrás do atendimento
telefônico", fala Nascimento, do Bra-
desco. "Nos dias de hoje nenhuma em-
presa cresce sem prestar o atendimento
que o cliente merece. Temos, sim, mui-
tos pontos a melhorar e trabalhamos
fortemente para isso", completa Cui,
da Claro.



DO OUTRO LADO DA LINHA
SABEMOS o QUE É ESTAR NA PELE DO CLIENTE, AFINAL SOMOS CONSUMIDORAS. PARA ENTENDER MELHOR COMO
SE DÁ ESSA COMPLEXA RELAÇÃO COM AS EMPRESAS, NOSSA REPORTAGEM SEGUIU PELO CAMINHO INVERSO: FOI

PARA O OUTRO LADO DA LINHA E ACOMPANHOU O ATENDIMENTO TELEFÔNICO PRESTADO PELAS ORGANIZAÇÕES

princípio, todas as centrais de
atendimento parecem iguais.
Grandes áreas com corredores

cheios de Posições de Atendimento
(PAs), computadores e headsets. Na
maioria, o som de cochiches tomava
conta do ambiente, enquanto em outras,
por incrível que pareça, era difícil ouvir
um "a", exceto ao sentarmos ao lado de
um operador. Diferenças sutis se revela-
ram entre os contact centers que conhe-
cemos. O do Bradesco Dia e Noite, por
exemplo, mais se parece com um es-
critório formado por diversas baias com
espaço para dois atendentes. Além dis-
so, os funcionários das centrais de aten-
dimento do Bradesco Dia e Noite e do
Itaú carregavam um perfil diferente:
pessoas bem vestidas, com português
impecável, inclusive inserindo no siste-
ma as informações sobre a manifestação
com pontuação e acentuação corretas.

O único ponto em comum de todos
os call centers é que a grande maioria
dos operadores é jovem e cursa a uni-
versidade, é cordial, sem aquele tom
"robotizado", e tem muita paciência.
Muitos clientes já ligavam predispostos
a "brigar", como aconteceu na Comgás.
A atendente foi cordial, educada e
rápida, mas mesmo assim o cliente con-
tinuou grosseiro. Em outra chamada, a
cliente cismou com a maneira que a
atendente pronunciava o nome da rua.
Nada grave, só uma ligeira diferença de
sotaque, porém a consumidora a fez re-
petir o nome da rua várias vezes.

Na Sabesp, o teste de paciência foi
imposto por uma cliente falante, que
repetiu seu caso por várias vezes e de
diferentes maneiras. Paciente, a opera-
dora escutou e depois explicou com
muita cordialidade, segurança e educa-
ção como ela deveria proceder.

No Uol, além da paciência, o agen-
te de relacionamento precisava manter
o "ouvido bem aberto" aos sotaques de
quem ligava, assim como às diferentes
formas de expressão das solicitações. O
suporte, por exemplo, está dividido em
dois níveis: para os leigos e para os que
têm conhecimentos avançados em tec-
nologia e informática. Ouvir com aten-
ção cada solicitação é pré-requisito bási-
co para prestar um melhor atendimento.

Em todos as chamadas que acom-
panhamos houve o pedido de confir-
mação de dados do cliente, seja por
uma informação pessoal, um e-mail,
pelo número de um documento ou de
telefone. Essa é uma exigência da lei no



caso de companhias de energia elétrica,
como a Elektro. Porém, além de ga-
rantir a segurança de que é mesmo con-
sumidor quem está na linha, o proce-
dimento "abre" as portas do sistema pa-
ra o operador, que passa a ter acesso aos
dados de quem liga, bem como ao his-
tórico de todas as interações feitas com
a empresa por intermédio do SAC.

Por falar em sistema, nada de mui-
tas telas e de complexidade. Com pou-
cos cliques, agentes acessavam intranets
amigáveis e repletas de informações que
servem como um guia para o atendi-
mento. Quem acompanha de fora tem
a impressão de que a consulta a esses
"manuais de ajuda" e o uso do sistema

para registro da manifestação é difícil,
exigindo muita habilidade e pensamen-
to rápido. Porém uma atendente do
Bradesco Dia e Noite garantiu que só
na primeira semana o sistema parece
algo assustador, depois se torna familiar
e, até mesmo, simples.

Os operadores da Ampla também
têm acesso a um guia com os problemas
mais recorrentes e suas respostas. Mas
como não há como prever todos os
tipos de situações, "anjos" circulam pelo
SAC. São atendentes com bastante tem-
po de casa, identificados por uma cami-
seta com o símbolo de um anjo, que
ajudam os que estão na linha de frente.

Uma curiosidade. Os agentes do SAC
da Comgás ainda contam com outra
ferramenta: um showroom com fogão,
botijão e instalação de gás (foto). O aten-
dente, que tem noções básicas, pode
conferir no cenário algo específico sobre
o qual o cliente fala, a fim de enviar um
relatório completo para o técnico que
fará a visita na residência, por exemplo.

Nada de scripts também. Com a fala
livre, os operadores em todas as centrais
tinham à sua frente roteiros sugerindo
propostas aos clientes ou mesmo dicas
para uma boa prestação de serviços. No
Unibanco, um agente que prestava aten-
dimento de suporte para clientes que

acessam o banco pela internet tinha
tudo na ponta da língua.

TlC-TAC

Um detalhe interessante é o tempo
de atendimento, principalmente nas
áreas de suporte. Afirmar que não há
controle sobre o tempo de duração da
ligação é hipocrisia. A pressão existe,
mesmo que na tela do operador não
exista nenhum contador. Porém nenhu-
ma ligação foi interrompida por ter ul-
trapassado o que pode ser considerado
como tempo médio ou aceitável.

Apesar de na tela do computador
dos atendentes das centrais do Bradesco
Dia e Noite e da Sky não haver in-
dicador visível cronometrando os mi-
nutos de atendimento, eles sabem que a
chamada não pode ser longa. A resposta
estava na ponta da língua quando ques-
tionados sobre a imposição do relógio:
em primeiro lugar está a resolução da
solicitação do cliente e esse atendimento
tem de ser ágil.

No Uol, enquanto a ligação não al-
cançava os dez minutos, uma faixa na



cor amarela ia preenchendo o marcador
de tempo na tela do computador. Ao
ultrapassar essa marca, a cor se tornava
vermelha. Apesar disso, dois dos aten-
dimentos acompanhados passaram dos
20 minutos e um deles chegou à meia
hora. Segundo Myrian Helena Naime,
diretora de relacionamento com clien-
tes do Uol, que acompanhou a repor-
tagem durante a visita, na área de su-
porte não há como controlar o tempo.
"Se o cliente não consegue se conectar
ou instalar algo, ele liga e o analista tem
de ajudá-lo do outro lado da linha a
identificar e resolver o problema", diz.

OLHOS E OUVIDOS ATENTOS
A monitoria das ligações e das res-

pectivas telas de atendimento é outra
característica comum a todas as centrais.
O que varia é a amostragem de chama-
das analisadas, o peso de cada ponto ava-
liado, o feedback ao operador e as for-
mas de reconhecimento àqueles que se
sobressaem. Na Ampla, mais da metade
das ligações é monitorada. A equipe ouve
e classifica o atendimento por meio de
notas. Cordialidade e conhecimento das
informações e linguagem estão entre as
questões alvo da "fiscalização".

Aliás, a área de qualidade da Ame-
rican Express enfatizou a diferença en-

tre monitoria e auditoria. "É para que o
atendimento cresça com melhor serviço
e, conseqüentemente, o analista com
melhor nota", afirma Tiago Lúcio Vas-
concelos Agostinho, supervisor de qua-
lidade da companhia. "A monitoria não
é meta para resultado e sim um meio
para viabilizá-lo", define.

O atendimento não é mensurado
somente por notas dadas aos atendi-
mentos analisados por amostragem. Ao
fim de cada ligação, o cliente tem a
oportunidade de expressar sua opinião
deixando uma mensagem gravada. E
no caso de queixas a área entra em
contato com o consumidor. "Não é só
nota. E um qualitativo em cima do
quantitativo", explica Vasconcelos. "Não
é fim primário da monitoria simples-
mente ouvir o cliente, mas medir o
atendimento e direcionar esforços para
itens que não aparecem na pesquisa e
tratar o que ele traz de oportunidade
para a operação", completa.

SURPRESAS
Não foi preciso ouvir alguma gra-

vação de mensagem deixada pelo clien-
te para encontrar um elogio. Durante
uma ligação feita ao SAC da American
Express, uma pessoa classificou o aten-
dimento que recebeu como "fora da

curva". Além de elogiar o próprio aten-
dente, ele fez questão de parabenizar
a supervisora.

Também ouvimos queixas, como de
quem ligou pela quarta vez para tentar
resolver um problema ou teve dificul-
dade em ser atendido em um SAC es-
pecífico para determinada solicitação.
"Já liguei umas 20 vezes para esse nú-
mero e ninguém atende. Só dá ocupa-
do", reclamou o consumidor. "Senhor, o
número do telefone está correto. Proval-
vemente, a central está com uma gran-
de demanda no momento. Sugiro que o
senhor volte a ligar lá daqui a pouco",
respondeu a atendente.

O (mau) humor do cliente também
contagia quem está do outro lado da li-
nha. Em uma das centrais, uma aten-
dente chamou a atenção por gestos que
demonstravam ansiedade para concluir
rapidamente a ligação e impaciência
diante de consumidores que demoravam
a explicar o que queriam, eram repe-
titivos ou contra-argumentavam as res-
postas que dava. Pois é, consumidores ou
atendentes, todos são seres humanos.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 13, n. 124, p. 32-58, abr. 2008.




