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Referência positiva
Ferramenta inédita é lançada

para o consumidor registrar sua
no Brasil
satisfação

relacionamento entre
empresas e consumidores não vive
apenas de reclamações; afinal, exis-
tem muitas companhias que prestam
ótimos serviços e clientes interessados
em mostrar sua satisfação. No entanto,
faltava um espaço para valorizar essa
comunicação positiva. Para preencher
esta lacuna, uma ferramenta inédita
foi desenvolvida para o consumidor
expressar sua opinião sobre empresas,
produtos, serviços e profissionais. Tra-
ta-se do site ElogieAki (www.elogieaki.
com.br), lançado em maio deste ano.
Estudos provam que os meios de co-
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municação são determinantes na hora
da decisão do cliente. Um levantamen-
to realizado pela Deloitte & Touche,
nos Estados Unidos, em 2007, revelou
que 62% dos internautas acessam opi-
niões de consumidores antes de irem
às compras, e desses 82% são influen-
ciados por análises. A pesquisa aponta
também que 69% dos entrevistados
compartilham opiniões com amigos
e famílias, o famoso boca-a-boca. No
mundo virtual, essa propaganda ganha
grandes proporções, principalmente se
considerarmos o número de internau-
tas no Brasil, que chegou a 64,8 milhões

O Movimento Atende, iniciativa criada em 2008 pela empresa Ponto de
Referência, promete ajudar a construir uma boa reputação para o Rio de
Janeiro no quesito atendimento.

O site tem como objetivo criar um movimento para fazer com que
cada ponto de contato do varejo com o cliente seja prazeroso, valorizando
os agentes de atendimento e reconhecendo o atendimento como
estratégia de diferenciação da marca. E, com isso, tornar o Rio de Janeiro
uma referência internacional de atendimento até a Copa do Mundo de
Futebol de 2014. "Queremos que o atendimento na cidade seja visto com
uma atitude nobre e respeitado por todos", afirma Claudia Montezuma,
consultora da Ponto de Referência, empresa que atua com a gestão
estratégica de atendimento.

Os clientes são convidados a postar vídeos contando suas experiências
com a prestação de serviço na cidade. O site tem 2,5 mil visitas por mês e
cerca de seis mil page views em 18 meses de atividade. Atualmente, 2,4
mil elogios estão publicados no portal.

O projeto ainda carece de financiamento, os idealizadores buscam
parceiros para garantir a manutenção do site e iniciar a divulgação em
diversas mídias. Segundo a consultora, a meta é que ele seja reconhecido
nacionalmente e se torne um grande portal de elogios.

emjulho, segundo números divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística (Ibope). "Diante des-
se cenário, as empresas precisam estar
atentas ao novo perfil do consumidor.
O ElogieAki foi criado justamente para
disseminar as boas práticas e experiên-
cias positivas dos consumidores, além
de servir como um indicador para as
empresas", comenta Ana Fontes, sócia-
diretora da AG4 Global Services, pro-
prietária do site ElogieAki.

No ar há três meses, o portal é total-
mente automatizado e já registrou 10,5
mil visitantes únicos, além de 80 mil
page views. Para postar um elogio, o in-
ternauta deve preencher um cadastro,
fornecendo dados pessoais como nome,
sobrenome, endereço e CPF. As decla-
rações de caráter político e ideológico
que não forem baseadas nas relações
de consumo serão recusadas. O mesmo
acontece para as mensagens postadas
por anônimos.

Os elogios ainda geram um ranking
automático das melhores empresas e
profissionais, inclusive por ramo de ati-
vidade (ver box). Mas, por enquanto, as
empresas só têm acesso a essas informa-
ções acessando o site. "Numa segunda
fase pretendemos elaborar um relatório
mais específico, com ranking de elogios
por regiões e enviar às empresas", afirma
Fontes. "Essa iniciativa é extremamente
importante para ajudar a pautar as diretri-
zes das empresas, cada vez mais preocu-
padas em criar estratégias para atender e
superar as expectativas de seus clientes",
completa Gildo Henrique, sócio-diretor.
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A KaVo, maior empresa do se-
tor de equipamentos e instrumentos
odontológicos decidiu apoiar o projeto
com anúncios no portal. "A proposta
do ElogieAki veio ao encontro de nos-
sa campanha de esterilização, que tem
foco na saúde pública. Por esse motivo,
achamos que seria uma ação muito in-
teressante para mostrar ao público em
geral que o dentista pode oferecer mais
qualidade no atendimento pela sim-
ples prática da esterilização correta das
ferramentas de trabalho e isso deve ser
motivo de elogio por parte de seus clien-
tes", afirma Fernanda do Nascimento,
gerente de marketing da empresa.

O foco da empresa é buscar instru-
mentos que levem à inovação. "Nós

usamos ao máximo toda a informação
que chega do cliente, tanto por meio de
elogios quanto reclamações, na trans-
formação de melhorias e inovações de
nossos produtos e serviços. O atendi-
mento das expectativas do nosso consu-
midor é a melhor resposta que podemos
dar nesse diálogo", garante Fernanda.

Experiência internacional
O conceito de elogiar empresas e

serviços já é moda nos Estados Unidos e
na Europa. Criado em 2004, o site Yelp.
com permite que o próprio usuário ca-
dastre e faça resenhas sobre serviços,
produtos, profissionais, marcas, entre
outros. O portal foi criado para ajudar
consumidores a encontrar bons profis-

sionais nas áreas de saúde dental, esté-
tica e mecânica. Só em agosto deste ano,
já contava com mais de 25 milhões de
visitas em 30 dias. Os comentários são
os mais diversos possíveis. A pesquisa
pela palavra "Brazil", por exemplo, leva
a um infinito de resenhas sobre restau-
rantes, músicas e serviços estéticos de
origem ou características brasileiras.
Os usuários já publicaram cerca de sete
milhões de resenhas e, ao contrário do
que se pode imaginar, a grande maioria
é positiva. Cerca de 85% das resenhas
classificam os serviços como de três ou
mais estrelas. Além dos comentários, o
site oferece a possibilidade das empre-
sas, gratuitamente, terem seus próprios
espaços para interagir com os consumi-
dores. O faturamento do site é baseado
na venda de anúncio para essas empresas,

A versão em português mais seme-
lhante ao Yelp é o site Qype (www.qype.
com.br). O portal foi desenvolvido em
2005 na Alemanha por Stephan Uhren-
bacher, um empresário de internet que
teve dificuldades em encontrar um jar-
dim de infância para o seu filho. Basea-
do no fato de que a maioria das pessoas
valoriza recomendações pessoais quan-
do se trata de algo como o cuidado com
filhos, Stephan decidiu construir um site
no qual as pessoas pudessem trocar ex-
periências, histórias e compartilhar di-
cas sobre todos os aspectos do seu dia a
dia. O site também funciona como uma
rede social colaborativa, na qual os pró-
prios usuários alimentam informações
sobre os produtos e serviços escolhidos
e também podem interagir com as em-
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