
A COCA-COLA FÊMSA SERVE MAIS DE 200 MILHÕES DE CONSU-
MIDORES EM NOVE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA, POR MEIO DE UMA

REDE DE MAIS DE l ,6 MILHÃO DE PONTOS-DE-VENDA E l 37 MAR-

CAS DE BEBIDAS. NO BRASIL, A EMPRESA CONTA COM TRÊS FÁ-
BRICAS E 12 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. Segundo Luiz Hen-
rique Lissoni, diretor de operações Brasil da Femsa, a

companhia tem o desafio constante de satisfazer os clientes,

atendendo às suas expectativas e superando-as. "Alem dis-
so, temos o compromisso com a qualidade c, portanto, bus-
camos o aprimoramento contínuo dos produtos c serviços.

A área de atendimento ao cliente está relacionada direta-
mente a esses desafios e tem como política de qualidade
manter a operação sustentada na paixão pelo serviço e foco

no cliente e no consumidor, alcançando um serviço de exce-
lência", afirma.

A empresa, que conquistou pela primeira vez o Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência cm Serviços ao Cliente

na categoria Bebidas, conta com uma central de rela-
cionamento que é tida como benchmark e recebe constantes

visitas de centrais da Coca-Cola Femsa de outros países.
"Acreditamos que o motivo é a necessidade constante de
aprimoramento que-temos. O mercado brasileiro de be-

bidas é bastante competitivo, os consumidores são cada vez
mais exigentes c mais esclarecidos sobre seus direitos", fala
o executivo.

Para superar e encantar os clientes, os processos da em-

presa sofrem evoluções freqüentes e melhorias contínuas.
"Há diversas estratégias de inovação relacionadas aos
produtos e serviços, e a Coca-Cola Femsa Brasil promove a

participação de colaboradores nesse processo", conta. Um
exemplo é o projeto "Criação de valor" pelo qual os funcio-
nários são capacitados e incentivados a apresentar propostas

de soluções que possam gerar valor real para a empresa.

Outra iniciativa é o "Criatividade e inovação", que avalia e
reconhece os melhores projetos inovadores.

A centra] de relacionamento contribui efetivamente

nesse processo medindo, por meio da análise das manifes-
tações, qual o impacto de tais idéias entre os consumidores.

"A gestão de clientes é essencial para o sucesso do negócio.
É por meio dessa análise que poderemos oferecer ao mer-
cado os melhores e mais adequados produtos e serviços",
afirma Lissoni.

No início de 2008, a central de relacionamento recebeu

sugestões de adequações na embalagem da Água Crystal
dez litros já que, em algumas posições de armazenagem, ela

não atendia à necessidade do consumidor. A fábrica foi
alertada sobre a questão e rapidamente acionou os forne-
cedores e alterou a embalagem. "Resultado: enviamos uma

nova embalagem, com uma carta de agradecimento, àqueles
que nos sugeriram as adequações, reiterando a importância
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do contato e garantimos a satisfação dos consumidores, sur-
presos e encantados pela atenção e agilidade da empresa",
relata o diretor.

O contact center da Coca Cola Femsa Brasil nasceu da
fusão de três centrais já existentes anteriormente: o Disc,
serviço de atendimento a clientes (desde 1994), a Mesa de
Operações, área receptiva de pedidos e assistência técnica
(desde 1999), e o Televendas, atendimento ativo de pré-
venda (desde 2000). Com a chegada da Femsa em 2003,
formou-se uma grande central de relacionamento. "Nos úl-
timos anos ela tem aprimorado todos os processos por meio
de melhorias tecnológicas c excelência de pessoas", conta
Lissoni. "Em 2006, foi implementado o Sistema de Gestão

tecnológico em software com plataforma web e telefonia com
Voz sobre IP permitirá seguir satisfazendo cada vez mais os
clientes", afirma. Atualmente, a central conta com 67
Posições de Atendimento (PA), utilizadas por 91 operadores
em diferentes turnos, e atende consumidores finais dos
produtos Coca-Cola e Água Crystal, a todos os pontos-de-
venda da Coca-Cola Femsa, de pequenos bares até grandes
redes de auto-serviço, e aos colaboradores da empresa com
serviços comerciais c assistência técnica. O contact center
recebe em media, por mês, 45 mil ligações e 290 e-mails. A
maioria das solicitações trata da instalação de equipamentos,

abertura de ponto-dc-venda, material para
estudantes, informações sobre produtos e
serviços e visitas de assistência técnica.

da Qualidade ISO 9001:2000, com o qual
obteve a certificação dos serviços prestados,
com selo de garantia do Inmetro. E em 2007
a área garantiu a manutenção da certificação
com zero de não-conformidade e agregou um
novo núcleo, específico para atendimento aos
clientes do programa de fidelidade Aliados
VIPs Coca-Cola Femsa Brasil'", acrescenta.

Responsável por cerca de 40% do volume
de vendas da companhia e pelo gerenciamento
de todas as manifestações feitas por clientes e
consumidores por meio do número de contato
gratuito, o departamento acompanhou o cres-
cimento da empresa e em 2008 avança para
manter a excelência. "Um grande investimento

FATOR HUMANO
Segundo Lissoni, a empresa aposta no

fator humano como diferencial estratégico
na qualidade de atendimento e, por isso,
realiza uma série de atividades motivacio-
nais e temáticas. Uma delas é o projeto
"Boas-vindas ao novo cliente". "Em 2007,
fechamos contrato de exclusividade com
uma rede de cafeterias. Para dar boas-
vindas aos novos clientes, operadores do
contact center dividiram-se e visitaram
todas as lojas, entregando material de
apoio com dicas e informações sobre os
produtos e serviços, colaram o adesivo do
0800 em local adequado, explicando os
serviços que oferecemos. Os clientes fica-
ram surpresos, demonstrando total satisfa-
ção com a iniciativa", conta. Os atendentes,
por sua vez, sentiram-se privilegiados em
participar e quando tais clientes ligam se
desdobram em atenção c cuidados para ga-
rantir o que falaram pessoalmente a eles.

Também no ano passado, para come-
morar o Dia das Criança, a empresa permi-
tiu que os colaboradores levassem os filhos

para o contact center. Ao longo do dia, eles
ficaram com os pais, colocaram headscts e participaram

de momentos de recreação. "Decoramos a área como um
parque de diversão, os operadores trabalharam ca-
racterizados de crianças e a ginástica laborai foi feita
por rocio de brincadeiras. Em uma ação completa
foram trabalhados, de uma só vez, o relacionamento
entre os operadores, sua família, a integração entre
os colegas de trabalho e, principalmente, seus

' líderes", comenta.
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Text Box
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