
ocê alguma vez teve problemas com o atendimento de algum call center?
Com uma viagem na qual seu vôo teve overbook? Que tal uma compra
online que deu errado? Extremamente frustrante certo? Bem, se você

é um executivo de TI, saiba que é exatamente assim que seus usuários podem
estar se sentido neste momento.

Primeiro, é preciso
entender que o mundo
mudou de uma mentalidade
orientada a produtos para
outra, orientada a serviços, e
uma prova disso é que cada
vez mais empresas estão
transformando seus produtos
em serviços (alguém aí falou
em SaaS ou SOA?). Por
isso, temos que estudar os
princípios da satisfação para
entender por que ela nem
sempre anda junto com a
qualidade. A satisfação é, na
verdade, o resultado de uma
simples fórmula matemática:
satisfação = percepção -
expectativa.

Técnicas de gestão de
percepção nos ajudam a
controlar a primeira parte
da fórmula. Afinal, "não
importa o que você está
fazendo. O que interessa
é o que o seu cliente acha
que você está fazendo". Um
cliente que está com um
computador em manutenção
e não consegue falar com o
analista responsável, sempre
achará que o assunto está

parado, principalmente se
ele observar o analista em
questão resolvendo outro
problema (o que ocorre
quando os analistas deixam

processos de correção ou
verificação rodando em
micros com problemas e, em
paralelo, cuidam de outras
questões). É preciso manter
os clientes informados a
cada passo e periodicamente,
mesmo que não haja alteração
alguma no quadro. Temos
que nos lembrar que, se
não sabemos o que está
acontecendo, tendemos
a achar que não está
acontecendo nada.

A gestão de expectativas
nos ajuda a controlar a
segunda parte da equação.
Já assistiu algum filme
que todos os seus amigos
acharam sensacional, mas
você ficou decepcionando?
Normalmente seu comentário
é algo do tipo "achei bom, só
que estava com a expectativa
muito alta". Este é um claro
exemplo de uma situação na
qual seu grau de satisfação

foi prejudicado por uma
expectativa alta e, mesmo
tendo uma boa percepção,
você não ficou completamente
satisfeito. O principal
método para isso é colocar
os clientes a par dos limites
e prazos, nosso conhecido
SLA. Notem que um SLA
não é necessariamente
relativo a contratos ou
serviços complexos. Deve-se
estabelecer SLAs até mesmo

para tarefas simples como
instalações e manutenções.

A propósito, você reparou
que a qualidade do serviço
não entra na fórmula de
satisfação? Isso não quer
dizer que ela independa
completamente da
qualidade. Pelo contrário:
a qualidade é inerente a
toda a fórmula, afinal de
contas, tanto a percepção
quanto a expectativa serão
influenciadas por ela. Porém,
trabalhando em qualquer
uma destas variáveis, você
pode não somente superar
falhas de serviço como
também influenciar o estado

mental dos clientes/usuários
de forma que eles fiquem
a seu lado sempre que
aconteçam problemas. É claro
que um serviço que apresenta
falhas constantes deve ser
analisado do ponto de
vista operacional.

Na realidade, o
grau de satisfação dos
usuários/clientes não é
necessariamente proporcional
à qualidade dos serviços.
Você pode ter bons serviços,
mas a satisfação de seus
clientes é medida pelo que
eles percebem contra o que
eles esperam e, por este
prisma, estratégias de valor
de percepção podem ser
aplicadas para que mesmo
serviços regulares tenham um
excelente rating de satisfação.

O mais importante é
entender que a' função da
equipe de serviço não é
atender clientes, reparar
computadores ou manter a
infraestrutura funcionando.
Isso tudo é o meio usado para
o trabalho final, que é fazer
os clientes felizes.
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