
Quem liga para uma central de atendimento ao consumidor é costumei-
ramente informado de que, para sua própria segurança, a ligação está sen-
do gravada. Faca de dois guines.

Apesar do sistema ser mantido e operado pelas empresas corno docu-
mentação e garantia diante de eventuais demandas, a verdade dolorosa é
que um atendimento insatisfatório pode resultar, cada dia mais, num pre-
juízo imenso para a imagem da empresa. O consumidor moderno - cha-
mado de consumidor 2.0. porque é pró-ativo, busca tanto quanto reproduz
e dissemina informações - tem hoje a sua disposição tecnologia simples e
acessível para registrar, ele também, toda a conversa e disseminá-la rapi-
damente por imensos contingentes de internautas, caso se sinta prejudi-
cado (ver box).

A realidade da relação entre as empresas e seus consumidores mudou
drasticamente com o advento da digitalização da informação e da prolife-
ração de redes sociais. É um fenômeno novo para as empresas de todos os
setores: clientes cada vez mais bem informados, ativos e críticos, cada vez
mais digitais e integrados via web.

Atentas à essa nova realidade, que se dá agora em tempo real e de for-
ma direta, sem intermediações (do varejo, por exemplo) do consumidor





serem", explica Gabriela Viana, responsável pela área de
marketing digital da Motorola na América Latina.

Mas não interferir não significa ignorar o debate digital:
"Ele existe, e as empresas precisam participar dele, man-
tendo-se abertas, oferecendo canais para os contatos dos
consumidores e mostrando de maneira clara como dá seu
feedback a esses contatos", diz Gabriela. Aliás, o "diálogo
digital" em torno de marcas é cada vez mais intenso: so-
mente no Brasil, diz Gabriela, existem mais de mil comu-
nidades virtuais de alguma maneira relacionadas à marca
Motorola.

com as marcas, inúmeras empresas começam a dotar suas
estruturas de atendimento ao cliente de uma postura mais
ativa e preparada, não apenas para oferecer produtos ou
serviços, ou ainda dar respostas genéricas e evasivas a pro-
blemas concretos, mas lambem para perceber, antes mes-
mo de serem contatadas, o que delas dizem seus usuários
e clientes.

É o caso da Claro, por exemplo, cujo call center está in-
tegrado na mesma área - a diretoria de clientes - da qual
faz parte também o serviço de monitoramento das infor-
mações referentes à marca e à empresa. Esse conteúdo
corporativo e seu acervo institucional estão hoje disponi-
bilizados em blogs, redes sociais e outros espaços da wcb
colaborativa. Para Miguel Cui, diretor da área, apesar de te-
mido por alguns, o "consumidor 2.0" - aquele que simulta-
neamente consome e divulga informações - pode ser muito
interessante para as empresas, pois através dele é possível
conseguir informações que sempre exigiram elevados in-
vestimento em pesquisas para serem obtidas.

Segundo Cui, caso a Claro encontre na web alguém com
algum problema ou alguma dúvida referente à empresa,
essa pessoa é contatada, sua demanda é discutida, e uma
solução para ela é buscada: "É preciso interagir com o con-
sumidor que fala sobre nós. E é a própria empresa, não-
a comunidade ou a mídia, quem deve fazer isso", diz ele.
"Não posso, porém, chegar e pedir que ele pare de falar de
mim: preciso entendê-lo e buscar solucionar seu proble-
ma", alerta.

A fabricante de celulares Motorola também acompanha
o que é dito sobre ela em blogs e comunidades, mas prefere
não interferir nesses espaços: "Eles pertencem aos consu-
midores e é melhor deixá-los manifestarem-se como qui-

A nova realidade em que a tecnologia viabiliza intensa
interatividade, incentiva a colaboração e amplia os rela-
cionamentos, parece estar também eliminando aos poucos
os serviços de atendimento frios e estruturados a partir de
scripts rígidos.

"O consumidor de hoje quer e exige diálogo, deseja emitir
opiniões", afirma Luís Alcubierre, diretor de comunicação
e marca da Atento (maior empresa de call centers do país).

Além disso, acrescenta ele, se antes as empresas busca-
vam fazer cada contato de um consumidor durar o menor
tempo possível - para que seu custo também fosse menor
- agora elas privilegiam, em detrimento da rapidez, uma
resposta definitiva, já no primeiro contato, para a demanda
apresentada por ele. Assim, além de haver menor possibili-
dade de insatisfação, diminuirão os contatos posteriores (e,
consequentemente, os custos também cairão).

Essa seria uma das fórmulas para evitar o constrangi-
mento da difusão online de informações danosas às marcas
em conseqüência de clientes insatisfeitos.

O setor de ecommerce é particularmente sensível ao
tema. Afinal, a compra pela internet pressupõe um conhe-
cimento mínimo desse ambiente e quem navega com desí-
nibição num site de compras não tem qualquer dificuldade
em mudar de URL e relatar sua experiência (ruim) em um
blog ou comunidade, ou ainda fazer sua queixa em sites
especializados nesse serviço.

Ê o caso do Reclame Aqui, por exemplo, criado há cerca
de cinco anos justamente para receber queixas de consu-
midores contra empresas. Para Maurício Vargas, diretor-
geral do portal: "O consumidor online é muito mais exi-
gente que o consumidor das lojas físicas". Ele diz existir
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uma "gigantesca" quantidade de reclamações - referentes,
principalmente, a prazos de entrega e troca de produtos de-
feituosos - contra as operações de comércio eletrônico:"Um
bom serviço de atendimento diminuiria muito esse núme-
ro", acredita.

Mas o Reclame Aqui não limita sua ação às operações
virtuais: acolhe queixas relativas a quaisquer gêneros de
empresas. Diariamente, recebe cerca de 1,4 mil reclama-
ções, havendo porém uma quantidade muito maior de vi-
sitas: 25 mil por dia, pois muita gente acessa o site para
pesquisar, entre outras coisas, as empresas contra as quais
há mais queixas, ou quais respondem mais ou menos às
solicitações dos consumidores.

Apesar da expansão da web e de sua força na formação
de opinião, o telefone ainda é o canal amplamente hegemô-
nico no relacionamento entres consumidores e empresas.
No contact center da Claro, por exemplo, ele responde por
mais de 95% dos impressionantes 10 milhões de contatos
mensais (de acordo com Cui, apenas 2% desses contatos
são queixas). Mesmo assim, a empresa já disponibiliza vá-
rias outras opções, como e-mails - recebe diariamente cin-
co mil -, e chat, passível de acesso inclusive através de um
avatar no Second Life,

No final do ano passado, a Claro lançou também, jun-
tamente com seu recém-implantado sistema 5G, o atendi-
mento via videoconferência, no qual o atendente trabalha

com uma webcam, que permite aos clientes proprietários
de celulares da nova geração acompanhar também sua
imagem: "Antes, o cliente precisava adequar-se aos canais
disponibilizados. Agora, é preciso adaptar-se ao que ele
quer", diz Cui.

A Motorola também mantém atendimento via chat e colo-
ca em diversas páginas de seu site uma ferramenta através
da qual o internauta pode emitir opiniões. De acordo com
Gabriela, as informações provenientes desses e dos demais
canais não ficam restritas à área de atendimento: servem
como subsídios também para as ações de marketing.

Na opinião de Gabriela, a tecnologia digital também obri-
ga as empresas a serem extremamente verdadeiras em seu
relacionamento com o consumidor, pois qualquer tentativa
de enganá-lo pode rapidamente ser desmascarada e torna-
da pública em ampla escala. "Não dá mais para esconder
informações, sejam elas boas ou ruins", finaliza.




