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Oportunidade para os SACs
Como as empresas de contact center estão se adaptando às novas mídias

A Consumidor Moderno pergun-
tou para algumas empresas do setor
de contact center como elas utilizam as
redes sociais em benefício dos negócios.
Muitas delas, até mesmo as gigantes do
setor e bem estabelecidas, não fazem
acompanhamento nem usam as redes
como ferramentas de trabalho. Outras
companhias estão aproveitando as re-
des sociais para aprimorar a relação com
o cliente. É o caso do Voxline, que tem
entre os clientes o São Paulo Futebol
Clube, as redes de restaurantes Habib's
e Ragazzo, Aché-Biosintética, Bairro
Novo, GE HealthCare, entre outros.

Diariamente a empresa monitora
comunidades virtuais, como Orkut,
Facebook, Twitter, Sônico, Octopop,
além da blogosfera. "A partir das ma-
nifestações positivas ou negativas,
ações são administradas com intuito
de minimizar possíveis efeitos virais,
tendo em vista que o consumidor antes
de realizar a compra de um produto ou
serviço faz suas consultas na internet,
baseado na experiência de pessoas que
já utilizaram determinado bem ou ser-
viço. Hoje, o consumidor não é mais
um mero expectador e, sim, um forte
formador de opinião", mostra Eduar-
do Gulanovski, coordenador de quali-
dade do Voxline.

De acordo com o executivo, a regra é
que todas as manifestações sejam acom-
panhadas e as interações pertinentes se-

jam realizadas com os internautas. Os
indicadores gerados a partir de tais mo-
nitoramentos são direcionados às em-
presas clientes.

Dentre as mudanças promovidas
a partir de manifestações negativas
identificadas na web, Gulanovski cita
ajustes em scripts de atendimento dos
SACs ou canais de venda. "O compor-
tamento dos internautas nas comuni-
dades da empresa cliente também nos
permite ações internas, como a melho-
ria de ferramentas de comunicação ou
um simples 'puxão' de orelha em um
gestor", fala.

O acesso às redes sociais, aliás, é
liberado no Voxline para todos os fun-
cionários. "Contamos com uma sala de
estudo com acesso total à internet, pois
acreditamos que a corporação tem mui-
to a ganhar com a troca de idéias entre
seus funcionários por meio de blogs, wi-
kis e redes sociais", completa.

A Atento já há algum tempo acom-
panha e se prepara para atender às ex-
pectativas do consumidor 2.0, que exige
interações mais dinâmicas e assertivas.
"Esse consumidor, cada vez mais se
relaciona e se comunica por meio das
grandes redes sociais, o que reforça a
necessidade de criar novas soluções que
se integrem a nossa oferta tradicional de
contact center e contribuam para os ne-
gócios dos clientes nesse novo cenário",
diz Regis Augusto Noronha, diretor-

executivo de estratégia e soluções da
Atento Brasil. "Esses serviços já estão
sendo executados em alguns clientes
e, em breve, anunciaremos a solução
completa focada nos usuários das redes
sociais, que complementará os canais de
relacionamento", acrescenta. Na em-
presa o acesso às redes sociais é liberado
aos funcionários que de algum modo as
utilizam profissionalmente.

Centrais de colaboração:
o call center do futuro

Qual é o futuro do call center dian-
te das redes sociais e das gerações mais
jovens, que usam a internet e seus re-
cursos desde o berço? A resposta é co-
laboração - de centrais de atendimento
elas passarão a centrais de colaboração.
O conceito vem das redes sociais, nas
quais várias pessoas estão conectadas e
por meio das quais interagem, tiram dú-
vidas, disseminam conhecimento etc.,
independentemente de onde estão.

John Hernandez, diretor mundial
de contact center da Cisco, afirma que
o CEO da empresa, John Chambers,
tem mais de 400 seguidores no Twitter,
que sabem o que ele pensa e faz. "Esse
é o poder de comunicação, mas como
podemos usar isso para colaborar com os
consumidores?", questionou o executi-
vo que esteve no Brasil para o anúncio da
parceria entre a Cisco e a Wittel.

As chamadas telefônicas para o
contact center não vão desaparecer, as-
sim como o uso do e-mail, porém canais
e ferramentas virtuais ganharão mais
espaço e poder de influência. "As redes
sociais têm um forte efeito multiplica-
dor. Por exemplo, as pessoas da geração
Y não ligam para seus amigos para con-
tar novidades, eles entram no Twitter",
diz. Como isso se aplica à realidade do
atendimento ao cliente?



Um exemplo vem da Comcast, em-
presa norte-americana de telefonia, in-
ternet rápida e TV a cabo. Em Detroit,
maior cidade do Estado americano de
Michigan, os assinantes da Comcast
assistiam à final de um campeonato
quando, de repente, ficaram sem sinal.
"O contact center da empresa passou
de zero chamadas para milhares em
poucos minutos. Todos estavam ligan-
do para reclamar e saber o que estava
acontecendo", conta Hernandez. "A
Comcast usou o Twitter para avisar aos
clientes que a torre de transmissão tinha
sido atingida por um raio e que o servi-
ço seria restabelecido em minutos." Em
pouco tempo, as chamadas à central di-
minuíram, os clientes foram comunica-
dos do ocorrido e tranqüilizados.

"As redes sociais conectam pessoas
de diferentes locais, com experiência e
conhecimento diversos, além de redu-
zir custo e tempo", pontua o executivo.
Por meio de ferramentas de chat e ví-
deo, os agentes de contact center podem
ser orientados sobre casos emergenciais
que estão afetando os consumidores,
podem tirar dúvidas entre si, trocar

informações e buscar a melhor solução
para o cliente. "A tecnologia leva a uma
mudança da forma como podemos co-
laborar com a empresa e com o consu-
midor a partir do momento em que é
possível dar soluções e respostas satisfa-
tórias e com rapidez."

Hernandez cita outro exemplo,
agora de uma seguradora: Karen,
uma consumidora da geração Y, teve
problemas com o carro e foi para o
acostamento. Ao invés de ligar para
os amigos, usou o Twitter para falar
do incidente. "Como ela permitiu que
a seguradora da qual é cliente acom-
panhasse suas mensagens no Twitter,
a empresa também soube que ela es-
tava com problemas e enviou uma
mensagem perguntando se ela estava
bem e dizendo que estavam disponí-
veis para ajudá-la. Ao responder que
gostaria de ajuda, logo a seguradora
entrou em contato por telefone; pelo
Google Maps localizou a região onde
a cliente estava, enviou os dados para
o motorista do guincho, que também
entrou na conversa com a Karen, via
Twitter", conta.

Resultado da história: além de levar
uma solução e um atendimento rápido
à cliente, todos os amigos e seguidores
da personagem no Twitter souberam do
caso. "Isso impacta a imagem da marca
e da empresa."

Segundo o executivo, falar de call
center do futuro é falar de entender a
necessidade do cliente e ser proativo ao
invés de esperar que o consumidor faça
contato. "Não é também uma questão
de métricas, mas de cultivar a lealdade.
Isso requer mudança de posicionamen-
to, de cultura."

As centrais de colaboração já são
realidade em algumas empresas fora
do Brasil. "Companhias que atraem
gerações mais novas de colaboradores
e clientes vão aderir a essas novidades
mais rapidamente. Já empresas mais
conservadoras vão mudar o contact cen-
ter mais tarde.

Elas vão entender sua impor-
tância e dinâmica mesmo que não
adotem agora", afirma. "Além disso,
a demanda do consumidor também
influenciará a mudança nas centrais
de relacionamento."

Mídias sociais podem
reduzir custos dos SACs
O foco é criar canais de atendimento colaborativos

Bill Durr, consultor global de so-
luções para call center da empresa norte-
americana Verint, e um dos principais
palestrantes do Congresso Nacional
das Relações Empresa-Cliente 2009
(Conarec), defende que as redes so-
ciais são um importante instrumento
para reduzir custos dos call centers,
mas para isso as empresas terão de
aprender a utilizar as ferramentas para
incentivar um modelo colaborativo.

CONSUMIDOR MODERNO COMO os CALL
CENTERS PODEM APROVEITAR AS REDES SOCIAIS

PARA MELHORAR SEU MODELO DE NEGÓCIO?

BILL DURR Rede social é um conceito
que continua a segurar a indústria e a
impactar os investimentos de marketing
global de uma forma nunca imaginada.
Enquanto a conexão entre os contact
centers com as redes sociais não estiver
totalmente definida, o que pode aconte-
cer um pouco mais no futuro, eu tenho

algumas idéias de como as empresas
podem ganhar força. Primeiramente,
criando uma unidade entre os agentes
remotos, que trabalham em casa, figu-
ra que vem ganhando popularidade e
pode oferecer diversos' benefícios para
organizações e agentes semelhantes.
Depois, usando as redes sociais para re-
duzir as chamadas nos contact centers.
O foco é criar canais de atendimento
self-service (colaborativo) que ofereçam



um ambiente propício não só para que
os clientes ajudem uns aos outros, mas
para reduzir a demanda nos serviços de
atendimento ao cliente.

CONSUMIDOR MODERNO MUITAS EMPRESAS
DE CALL CENTER NOS ESTADOS UNIDOS JÁ
USAM AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS
DE CONTATO COM OS CLIENTES?
BlLL DURR Existem algumas empresas
que deram um salto para ligar redes so-
ciais com o contact center. Uma das lí-
deres em TV a cabo nos EUA me vem à
mente. A empresa utiliza as redes sociais
para ficar em contato com as questões e
preocupações dos clientes. Receber
mensagens do Twitter, por exemplo, é
parte da rotina diária da companhia. O
foco é entender como conseguir criar
um ambiente mais criativo e eficiente de
comunicação com os clientes.

O conceito, entretanto, é muito
novo. Enquanto algumas empresas
ainda são cautelosas em se integrar
em um ambiente mais aberto para as
relações com clientes, eu acredito que
o conceito vai continuar a ganhar in-
teresse. Claro que as redes sociais não
devem ser consideradas um substituto
para o e-mail ou telefone, mas podem
servir como um excelente complemen-
to para gerenciar as operações de rela-
cionamento com clientes e oferecer
interação imediata.

CONSUMIDOR MODERNO COMO AS EM-

PRE-SAS PODEM SABER QUE É O MOMENTO

CERTO PARA COMEÇAR A TRABALHAR COM

AS REDES SOCIAIS?

BILL DURR Boa pergunta. Eu acho que
a reposta deve ser encontrada na base
de clientes das empresas. Quando os
consumidores começam a perguntar so-
bre as redes sociais ou se percebe que a
companhia vem sendo alvo de discussão
em sites de redes sociais, fica claro que é
o momento certo. A opção por entrar ou
não deve ser um balanço de diversos fa-
tores. Uma empresa não precisa chegar
muito tarde ou muito cedo para a festa.

CONSUMIDOR MODERNO COMO AS EMPRE-

SAS DEVEM FAZER PARA NÃO ATRAPALHAR

A COMUNICAÇÃO ENTRE OS CLIENTES NAS

REDES SOCIAIS?

BILL DURR As redes sociais devem ser
usadas para criar oportunidades para
clientes se comunicarem uns com os
outros e com a organização. Antes de
uma empresa dar um palpite em uma
conversa em uma rede social, ela deve,
primeiramente, observar e aprender as
regras de etiqueta do mundo virtual e
também da rede social em que está par-
ticipando. No mundo das redes sociais,
há uma regra comum contra assumir
uma posição superior, pular em uma
conversa, ou tentar corrigir comentários
que foram feitos.

E as empresas que tem redes sociais
para seus clientes e funcionários terão de
resistir à tentação de controlar o diálogo.
Não é aceitável apagar co-mentários ne-
gativos, por exemplo. Se o consumidor
não acreditar que o site é livre e aberto,
ele não vai voltar.

CONSUMIDOR MODERNO QUAL o IMPAC-

TO FINANCEIRO PARA AS EMPRESAS DE CALL

CENTER TRABALHAR COM A REDES SOCIAIS?

QUEM VAI PAGAR POR ISSO, OS CLIENTES?

BILL DURR Se a rede social é eficiente
em reduzir as chamadas para o contact
center, a empresa certamente vai eco-
nomizar dinheiro. Enquanto não está
claro nesse estágio do jogo qual o real
impacto financeiro, é um sinal positivo
ter uma redução no volume de chama-
das no call center, especialmente se os
consumidores estão usando as redes
sociais para resolver os problemas de
forma self-service.

CONSUMIDOR MODERNO É POSSÍVEL AS
EMPRESAS CONSEGUIREM GANHAR DINHEIRO

COM AS REDES SOCIAIS?

BILL DURR As redes sociais se torna-
ram uma outra forma de propaganda,
e muitas empresas já ganham dinheiro
pelos anúncios de programas e ser-
viços. Enquanto o dinheiro não vem,
ao menos as redes são uma forma não-
ortodoxa de espalhar informações e
promover a empresa.

Eu acredito que fazendo isso e
permitindo que os consumidores di-
vidam suas experiências as empresas
terão um potencial de impactar po-
sitivamente a receita e o lucro - se a
utilização das redes sociais for feita de
maneira correta.
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