
Um hábito para
reduzir o arranhão
Apesar da obrigatoriedade legal, o recall assume papel estratégico entre
as companhias, como fonte para minimizar os reflexos de imagem com
clientes de primeira compra ou fiéis

Os números são surpreen-
dentes. Desde 2000, nada
menos que 5,591 milhões

de carros precisaram de recall.
Apenas este ano, até o dia 14 de se-
tembro, pode-se somar mais de 31
campanhas das indústrias chaman-
do proprietários para reparar algu-
ma parte do produto adquirido.
Destas 31 campanhas, apenas três
não são de veículos, de acordo com
o Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (Dpdc), do
Ministério da Justiça. Em 2008, fo-
ram 19 campanhas, entre carros
importados e produzidos no Brasil,
totalizando 547.977 veículos. Este
serviço de repor partes ou peças
com defeito de bens automotivos,
ou não, se tornou obrigatória no
País com a Lei 8.078/90 do Código
de Defesa do Consumidor.

A finalidade é clara: convocar
consumidores a levar determinado
produto para uma inspeção/visto-
ria, a fim de detectar e solucionar
possíveis falhas que possam causar
prejuízos materiais ou morais para
os mesmos. E tem se transformado
em um procedimento cada vez mais
usado pelas empresas, como reve-
lam os números. "Quando uma
companhia está ciente de que o pro-
duto que colocou no mercado apre-
senta algum risco, tem a obrigação
de fazer uma campanha de recall
com o objetivo de reparar o proble-

ma e garantir a segurança e a saúde
do consumidor", pontua Carlos
Alberto Nahas, da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor, o
Procon-SP. Protagonista dos re-
calls, o segmento automobilístico,
segundo Nahas, realizou 33 campa-
nhas em 2008, incluindo motos e
peças. A Ford Motor, por represen-
tar outras marcas como Volvo, Land
Rover, Jaguar e Troller, liderou o
ranking com nove campanhas, sen-
do quatro da marca Volvo.

Entretanto, se engana quem pen-
sa que o recall é exclusividade do
setor automobilístico. Segundo
Nahas, em 2008, foram registradas
46 campanhas de recall na mídia
envolvendo diversos segmentos, a
exemplo da HP Brasil, que, no últi-
mo ano, já anunciou três recalls,
todos relacionados a problemas de
aquecimento nas baterias de note-
books. "O volume de notebooks nos
últimos anos teve aumento signifi-
cativo, o que também justifica o
aumento das falhas e, consequen-
temente, dos recalls. Queremos ga-
rantir que o consumidor que
escolheu a HP tenha o melhor pro-
duto possível. Se há algum incon-
veniente, esperamos resolver da
melhor e mais rápida maneira", de-
fende Regina Higa, gerente de ope-
ração e reparo da HP.

Medicamentos e alimentos tam-
bém foram alvos dos recalls. "A in-

dústria farmacêutica já contou com
vários casos de retirada do mercado
de medicamentos considerados de
risco ou baixa efetividade para os
consumidores, ou ainda por deter-
minação das agências de saúde na-
cionais (Anvisa, ANS) ou
internacionais (FDA). Um caso em-
blemático foi o da retirada do mer-
cado de toda uma classe de
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anti-inflamatórios, que afetou di-
ferentes laboratórios no Brasil e no
mundo. Ou ainda os casos de frau-
des, como o da pílula de farinha,
que causou como efeito indesejado
a gravidez de inúmeras clientes",
lembra Anna Zappa, diretora de
marketing da Plusoft e especialista
em relacionamento com cliente. Na
indústria de brinquedos, também
houve casos de toxicidade ou perigo
iminente aos consumidores. Nesse
caso, o recall pode se dar por mape-
amento e estatísticas de manifesta-
ções dos próprios clientes ou por
determinação judicial, como acon-
teceu há alguns anos com a Mattel.

Seja qual for o segmento, a práti-
ca do recall é cada vez mais cons-
tante. Uma das causas é o aumento
da concorrência aliado à igualdade
de condições de fabricação (dispo-
nibilidade de máquinas, tecnologia
e acesso a matéria prima e mão de
obra) que fizeram crescer assusta-
doramente o ritmo de lançamento
de novos produtos no mercado.
"Muitas vezes, uma empresa mal
lançou um produto e já está em vias
de lançar outro, simplesmente para

que o concorrente não o faça. Este
processo diminuí o ciclo de concep-
ção e desenvolvimento, abrindo
brechas para falhas, uma vez que
há pouco tempo para testes e verifi-
cação de eventuais problemas", ex-
plica Marcos Morita, mestre em
administração de empresas e pro-
fessor das disciplinas de planeja-
mento estratégico e gestão de
serviços na Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

O fato do cliente estar cada vez
mais exigente e com acesso às fer-
ramentas de comunicação ofereci-
das pela web 2.0 (redes sociais,
blogs, fóruns de discussão, entre
outras) também incita o crescimen-
to dos recalls, já que ele acaba se
tornando um importante dissemi-
nador dos problemas apresentados
nos produtos. As pesquisas de mer-
cado também contribuem para a
detecção antecipada de não confor-
midades em produtos. Outro fator
que tem impulsionado a prática é o
crescente processo de terceirização.
"Em uma montadora, há entre 500
e 2.500 fornecedores e subfornece-
dores. Imagine a complexidade

para gerenciar a qualidade de tan-
tos parceiros", reflete o professor.
Vitor Franchini, gerente de pós-
venda da Volvo Automóveis, escla-
rece que, uma vez que existe a
importância das empresas levarem
ao conhecimento dos seus consu-
midores eventuais problemas que
possam afetar negativamente a
imagem de seus produtos e o clien-
te em si, os recalls irão, sim, tor-
nar-se um procedimento cada vez
mais habitual. "Ainda assim, faze-
mos o máximo possível para evitá-
los, atuando nas campanhas já
realizadas para evitar futuros de-
feitos, investindo em pesquisas e
desenvolvimento de novos produ-
tos. Tudo isso é fundamental para
assegurar a qualidade e a satisfação
dos clientes."

BENEFÍCIO OU INCONVENIENTE?
Cada vez mais exigente, o consu-

midor quer passar longe de produ-
tos ou serviços de reputação
duvidosa. Por isso, muitas vezes o
recall é encarado como um processo
que pode gerar frustração na expe-
riência de compra e até desgaste à
imagem da mzarca. "Há pesquisas
que comprovam que a lealdade à
marca diminui à medida que ocor-
rem os recalls. Traduzindo em nú-
meros, há um decréscimo de nove
pontos percentuais a partir do ter-
ceiro ou quarto recall e de 16 pontos
a partir do quinto. Em suma, há
uma certa complacência dos consu-
midores, uma vez que até o segun-
do recall não há queda na lealdade",
confirma Morita.

Para Anna, da Plusoft, o simples
fato de assumir erros e convidar os
consumidores para reparo gratuito
é uma forma de garantir a percep-
ção de preocupação com o cliente.
"É evidente que alguns clientes
queixam-se do inconveniente de ter
que se deslocar para corrigir proble-
mas, mas certamente esta postura
pode ser revertida esclarecendo-se
os motivos e objetivos do recall, fo-
cando a segurança e a satisfação do
cliente como objeto principal da co-
municação destes procedimentos.
Além disso, o processo evita proble-
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mas futuros para outros grupos de
clientes, ainda não afetados pelas
não conformidades do produto. A
comunicação transparente e objeti-
va com o mercado evita que a marca
seja afetada negativamente, mos-
trando, ao contrário, as ações efeti-
vas da empresa frente a um desvio
de padrão." Para a Mercedes-Benz,
boa parte dos consumidores enten-
de que, por mais rigorosos que se-
jam os testes de qualidade realizados
pelas empresas, o processo de pro-
dução é falível.

Em casos mais graves, em que o
defeito do produto causou danos
morais ou materiais, só a insatisfa-
ção não basta. Sem hesitar, o con-
sumidor recorre ao direito de
indenização. "Houve um caso, há
alguns anos, envolvendo uma mon-
tadora, em que diversas pessoas ti-
veram seus dedos decepados por
uma falha no sistema de rebati-
mento do banco traseiro. Correm
diversos processos judiciais contra
esta empresa. Poucos consumido-
res talvez saibam sobre a possibili-
dade de solicitar reembolso à
concessionária, sobre os custos in-
corridos no procedimento de recall.
Caso não tenha sucesso, o consumi-
dor deve procurar o Juizado Especial
Cível, também conhecido como
Pequenas Causas", diz Morita.

No caso da Volvo, segundo

Franchini, para compensar o possí-
vel inconveniente, o reparo é livre
de custos para o cliente. "O recall
não afasta uma responsabilidade
civil, no entanto, o mérito da ação
deve ser avaliado pelos órgãos com-
petentes. Mas não acredito que o
procedimento desgaste a imagem
da marca, mas, sim, demonstra o
respeito que temos pelo consumi-
dor. Encaramos o lançamento de
um recall como demonstração do
comprometimento do fabricante
com a segurança e a satisfação dos
clientes." Regina, da HP, concorda
que o recall mostra que a empresa é
séria e se preocupa com o consumi-
dor. "Hoje em dia, os fabricantes
sérios assumem o problema e fa-
zem questão de que o produto ad-
quirido pelo consumidor esteja em
perfeito estado de uso." Para
Joaquim Pereira, gerente da Ford, o
procedimento influencia positiva-
mente a opinião do consumidor,
que acaba enxergando a campanha
como uma demonstração de respei-
to. "O recall é a maior prova de que
temos controle absoluto sobre tudo
que fabricamos."

DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Seguindo à risca o Código de

Defesa do consumidor, as empre-
sas são obrigadas a divulgar, em
mídia nacional, os anúncios de re-

call e informações claras e precisas
sobre os riscos para o consumidor,
como quais os produtos envolvidos,
qual o motivo do recall e os riscos,
de que forma e onde o produto será
reparado ou trocado e contatos para
o consumidor esclarecer dúvidas.
E, de maneira geral, as empresas
têm seguido a norma, a exemplo da
exibição de vários comunicados em
horário nobre, assim como divulga-
ção no rádio e principais jornais.
De acordo com Franchini, a Volvo
segue à risca todos os procedimen-
tos legais. "Enviamos regularmen-
te aos departamentos responsáveis
do governo para que sejam acompa-
nhados os números de reparos rea-
lizados no período. Além disso, as
informações ficam disponíveis nos
distribuidores e nos órgãos de defe-
sa do consumidor. Todo recall lan-
çado pela Volvo somente se dá por
encerrado com a conclusão de 100%
dos veículos envolvidos." A
Mercedes-Benz e a Ford também di-
vulgam as campanhas por intermé-
dio da mídia, explicando os
procedimentos que serão adotados.
Além disso, enviam uma carta ao
consumidor e, caso ele ainda tenha
dúvida, pode contatar a central de
atendimento ao cliente.

Morita reforça que, além do
Código de Defesa do Consumidor,
há dois sites que podem ser utiliza-



dos pelos consumidores para recor-
rer a informações sobre seus
direitos e os procedimentos a serem
adotados no caso de um recall. Um
deles é o do Ministério da Justiça:
www.mj.gov.br/recall e outro o do
Procon de São Paulo: www.procon.
sp.gov.br/recall. "O primeiro apre-
senta uma lista extensa de produ-
tos, de brinquedos a veículos,
segmentados por modelo e tipo de
problema. Apesar de pouco divul-
gado, é interessante, antes de ad-
quirir um veículo usado, consultar
se o mesmo já foi chamado para al-
gum recall e, mais importante, se o
recall foi feito, o que se consegue
com o número do chassi, direta-
mente com a montadora", orienta
o executivo.

Quando o atendimento de quem
faz o recall é terceiriza-
do por um contact cen-
ter, deve haver
consonância entre am-
bas as empresas para
que não ocorram pro-
blemas na hora de
transmitir as informa-
ções, desde a identifi-
cação até a solução das
dúvidas. De acordo com
Nelson Armbrust, dire-
tor executivo de negó-
cios da Atento Brasil, o
contratante é respon-
sável pelo alinhamento
de todas as informa-
ções que serão divulga-
das para o consumidor
final. Entre elas, o tipo
de problema identifica-
do, quais trocas e repa-
ros serão necessários,
que usuários serão afe-
tados e orientados a
procurar pela assistên-
cia, bem como o perío-
do que será realizado o
procedimento e locais
de atendimento.

Marcelo Amaro, dire-
tor de relacionamento
da Vidax, acredita que
o procedimento do re-
call deve ser encarado
com naturalidade em

uma central de atendimento. "As
centrais específicas para atender
casos de recall devem possuir exa-
tamente o que todos os SACs bem
estruturados possuem - muito trei-
namento, reciclagens constantes,
disponibilidade de informações em
tempo integral, conhecimento
avançado do produto em questão e
a flexibilidade necessária para aten-
der o consumidor que está com vá-
rios receios sobre sua própria
segurança e outros vários transtor-
nos. Creio que essa é uma das me-
lhores maneiras de diminuir o
transtorno que um recall pode cau-
sar", sintetiza Amaro.

De acordo com Marcelo Nishioka,
diretor comercial da Sitel, é por
meio dos diversos canais de comu-
nicação disponibilizados pela em-
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presa que acontecem as interações
com os consumidores que buscam
informações sobre as convocações.
"Em um primeiro momento, iden-
tificamos se a interação está direta-
mente relacionada ao recall. Ao
confirmar a solicitação, damos an-
damento ao processo de explicação
e acompanhamento da solução para
que o nosso consumidor tenha ci-
ência de todas as informações e pro-
cedimentos que serão realizados",
explica Nishioka. O executivo con-
ta que as principais manifestações
nestes casos são referentes a pra-
zos, dúvidas sobre como e o que
será realizado nas ações de recall, e
sobre a possibilidade de substitui-
ção do produto/serviço adquirido.

Já na Atento Brasil, os procedi-
mentos de recall variam de acordo

O processo que leva ao recall e a relação com cliente

A Volvo ganhou fama internacional em
função da preocupação com a segurança.
Um dos exemplos foi a criação do primei-
ro cinto de três pontos há quase 50 anos.
E, além dos recalls envolvendo proble-
mas relacionados à segurança, a monta-
dora realizou no Brasil urna campanha
relativa à emissão de poluentes, indo
ao encontro do tema da sustentabilida-
de. Segundo Vitor Franchini, gerente de
pós-venda da Volvo Automóveis, muitas
reclamações sobre um mesmo problema
podem servir de base para iniciar um re-
call. Essas informações são colhidas por
meio dos sistemas internos de controle
de qualidade e, quando há um número
repetitivo de reparos, a montadora ava-
lia a necessidade de efetuar o recall. "De
forma geral, o número de campanhas de
recall tem se mantido constante. Este
ano, fizemos três. Apesar de investi-
mentos significativos no lançamento de
um novo veículo e todos os testes reali-
zados previamente, determinados sinto-
mas somente são diagnosticados após a
introdução do produto ao cliente no mer-
cado", explica Franchini.
Em agosto, a BMW do Brasil convocou
alguns de seus consumidores para ave-
riguar e, eventualmente, substituir o
chicote de ligação da linha do airbag la-
teral nos bancos dianteiros. O comuni-
cado alertava sobre a possibilidade de

montagem equivocada dos conectores
dos cabos elétricos do airbag, podendo
ocasionar problemas em casos de aci-
dentes. Também em agosto foi a vez da
Volkswagen realizar recalls nos veículos
Fox, Novo Gol e Voyage para atualização
do programa de gerenciamento do siste-
ma auxiliar de partida a frio,
No último ano, a Mercedes-Benz reali-
zou uma única ação, envolvendo o ve-
ículo Classe M. O recall aconteceu em
função da possibilidade de infiltração de
água, por eventual problema de vedação
nas lanternas traseiras do automóvel. E,
segundo a assessoria de imprensa, é por
meio de comunicados ou mesmo em ses-
sões de treinamento junto à rede de con-
cessionárias que a montadora descobre a
necessidade deste tipo de ação. Já a cam-
panha da Ford foi para os Focus 2005 a
2008 para ajustar problemas no câmbio
e piloto automático, que poderiam resul-
tar em interferência; o novo Ka, para a
verificação de possíveis falhas no siste-
ma de freio; e o novo Fiesta, para subs-
tituir uma peça da suspensão dianteira.
"Se comparado a oito anos atrás, é nítido
o salto das montadoras no quesito con-
trole de qualidade. Cada vez mais, es-
tes processos estão sendo aperfeiçoados.
Qualquer variação detectada pode moti-
var uma investigação mais detalhada",
avalia Joaquim Pereira, gerente da Ford.



com cada cliente. Para algumas
operações, existe uma célula espe-
cífica para este tipo de atendimen-
to e, em outras, o recall é planejado
e customizado de acordo com a ne-
cessidade da empresa. "Em casos
como este, o cliente busca esclare-
cimentos sobre seu produto.
Normalmente, procura a confirma-
ção do procedimento, além do nível
de criticidade do problema e locais
onde serão feitos os reparos.
Também questiona se é necessário
o agendamento para a realização
do serviço", comenta Armbrust.
Em média, a Telesoluções recebe 55
mil ligações referentes a solicita-
ções sobre recalls (6,23% dos cha-
mados). "Por meio de relatórios de
acompanhamento, que quantifi-
cam e estratificam os motivos das
solicitações, conseguimos alcançar
melhor desempenho, garantindo a
qualidade do atendimento", afirma
Paulo Moura, diretor comercial.

Em épocas de recall, o fluxo de li-
gações aumenta consideravelmen-
te e obriga os contact centers a se
preparar para atender a um maior
número de clientes sem perder a
qualidade do atendimento. Para es-
tes casos, alguns contact centers
possuem planos de contingência,
reservando parte de suas instala-
ções para ações pontuais e de curta

duração, assim como faz a Sitel,
que indica ao cliente a realização de
uma ação exclusiva de atendimen-
to. "Assim, garantimos o pronto
atendimento e a rápida realização
do recall, aumentando a satisfação
final dos nossos clientes", diz
Nishioka.

Segundo Armbrust, da Atento, o
aumento do fluxo de ligações de-
pende de inúmeros fatores, como o

contingente de pessoas
que participarão do re-
call. "Para isso, acompa-
nhamos de perto as
operações de nossos clien-
tes, planejamos e opera-
cionalizamos qualquer
necessidade de mudança,
seja para atender a um
pico de atendimento ou
até mesmo redimensio-
nar a operação em um
momentoocioso. Também
contamos com infraestru-
tura e tecnologia de ponta
para oferecer atendimen-
to com excelente nível de
qualidade e alta produti-
vidade, independente do
aumento do fluxo, seja
num procedimento de re-
call ou mesmo em qual-

quer outra situação".
Há ainda as empresas que utili-

zam sua própria estrutura de tecno-
logia e atendimento, instaurando
programas de contingência e crise.
Nesse caso, a ferramenta mais uti-
lizada é o autoatendimento via URA
(em que os consumidores atingidos
pelo recall recebem informações e
orientações padrão, através de me-
nus específicos para o recall). Os si-



tes e portais corporativos também
são amplamente utilizados como
canais de informação, orientação
de procedimentos e até mesmo
agendamento dos recalls. "Cabe à
empresa decidir, baseada em volu-
mes de contatos esperados e critici-
dade do problema detectado, por
qual das opções decidirá relacionar-
se com o cliente e com o mercado
em uma situação que, apesar de
desconfortável para todas as par-
tes, é inevitável para denotar sua
efetiva preocupação com os clien-
tes", afirma Anna.

E para que os atendentes tenham
condições de prestar bom atendi-
mento, as empresas orientam os
operadores a não só passar as infor-
mações solicitadas como explicar
aos clientes a importância em aca-
tar o chamado da empresa. Outra
tendência nestes casos é a contrata-
ção temporária de agentes para re-
forçar o atendimento. "Além dos
treinamentos realizados pelo fabri-

cante com o time de operadores,
contamos com suporte on-line para
esclarecimentos de questões que,
por ventura, não foram abordadas
durante o treinamento. Nosso con-
sumidor ainda pode contar com o
site da empresa para esclarecer e,
em alguns casos, poderá acompa-
nhar o andamento do recall pelo
site", orienta Nishioka.

Nesse sentido, a Atento, segundo
Armbrust, investe na formação e no
desenvolvimento dos funcionários
(75 mil), principalmente, os teleope-
radores, que representam cerca de
85% do quadro da empresa. "Quando
ocorre um recall, todos são orienta-
dos e esclarecidos sobre as etapas do
procedimento: como devem condu-
zir a situação e transmitir de forma
clara e objetiva as informações para
o consumidor final. "Já a Telesoluções
aposta em treinamentos de recicla-
gem, contemplando as informações
que serão abordadas no tratamento
do recall.

Apesar de não ter tido experiên-
cias com recalls, Diogo Morales,
presidente da TMS Call Center, acre-
dita que esse atendimento não se
diferencia tanto dos outros e que,
da mesma forma como acontece em
outros procedimentos, os operado-
res precisam ter acesso a todas as
informações necessárias sobre cada
situação, por meio de processos
bem definidos e sistemas fáceis de
serem operados. "Muitas vezes, os
operadores são considerados des-
preparados ou sem capacidade para
o atendimento. Mas, mesmo um
operador que tenha PhD, responde-
rá mal, ou incorretamente, se não
dispuser de informações na tela de
seu computador para dar as respos-
tas corretas. Não se trata apenas de
dar a esse operador treinamento es-
pecífico a respeito do produto ou
serviço. Esse treinamento, eviden-
temente, é fundamental.
Entretanto, mais importante ainda
é o treinamento comportamental,

ou seja, saber como se
dirigir a quem cha-
ma, saber conduzir o
diálogo, saber como
se relacionar com um
cliente mesmo estres-
sado. Se as informa-
ções que o operador
precisa transmitir es-
tiverem claras na tela
de seu computador,
bastará que evite im-
provisos perigosos",
diz Morales.

De acordo com Lucas
Mancini, presidente
da Voxline, para ope-
rações de recall, o con-
tact center deve estar
inteiramente alinha-
do com toda a logísti-
ca planejada pelo
fabricante. "Aliás,
como em tudo, o ali-
nhamento da central
de relacionamento é
condição indispensá-
vel para uma boa pres-
tação de serviços", diz
o executivo.
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