


onsumidores e clientes são a razão da
existência de qualquer companhia, já
dizia o guru da administração do século
20, Peter Drucker. Toda empresa cons-
tituída que se apresente faz referência em
seus valores, visão, princípios ou missão
à importância do cliente. Responsável
pelo lucro, sucesso ou derrota da orga-
nização, o consumidor ganhou mais
recentemente, por conta das redes so-
ciais, o status de mídia independente, já
que sua insatisfação ou seus desejos não
atendidos agora não estão mais sujeitos
ou limitados aos órgãos de defesa do
consumidor, à imprensa ou onde tudo
começou, à empresa.

O cliente é mencionado pela com-
panhia em todo o tipo de comunicação,
seja ela de natureza institucional, co-
mercial, de marketing ou de publicida-
de e propaganda. Em grande parte da
conversa da empresa com o mercado e
com todos os públicos com os quais ela
interage o foco no cliente é o discurso
geral. Entretanto, em algumas compa-

nhias o alto escalão desconhece o con-
sumidor e a sua realidade. Os presiden-
tes das empresas não têm proximidade
com ele e tampouco estão abertos para
receber da linha de frente do atendi-
mento, daqueles que sabem tudo sobre
as demandas do consumidor, as infor-
mações necessárias para focar correta-
mente as estratégias corporativas.

Para Denise von Poser, consultora e
professora dos cursos de pós-graduação
e MBA em gerenciamento da comu-
nicação da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), a grande
dificuldade de relacionamento entre
a direção das companhias e o cliente é
que a relação deveria acontecer por pro-
cesso, e as grandes empresas trabalham
por função e hierarquia. Segundo Deni-
se, quanto maior a corporação pior, pois
quem cuida da prata da casa, ou seja,
do cliente, está sozinho nessa tarefa. "É
serviço de atendimento ao cliente? E
central de relacionamento? São R$ 500
brutos por mês, seis horas por dia, com
15 minutos para comer, ligar para casa
e ir ao banheiro. Ê o técnico, é o caixa.
Gente sem empowerment, sem auto-



norma para tomar decisões. Gente que
não decide", revela a consultora.

Denise comenta que poucos presi-
dentes estão inteirados de perto sobre o
que acontece com os clientes da compa-
nhia, mas que a aproximação seria be-
néfica para a empresa. "O alto escalão
deveria se envolver e o resultado seria o
total controle do mercado. Como pode
haver controle se não há envolvimen-
to com o mercado? O presidente está
imerso na estratégia que o board per-
cebe como real, mas que nem sempre
é equivalente à realidade. O primeiro
passo é se envolver com o centro de
atendimento, porque só o relatório não
é suficiente para vislumbrar o verdadei-
ro cenário. O relatório explora a percep-
ção de quem o faz. E preciso vivenciar
como os números e as situações apon-
tadas no relatório impactam no negó-
cio. O presidente deveria sentar-se na
central periodicamente para descobrir
quais são as oportunidades para o seu
negócio, e que a experiência de compra
do cliente vai além do SAC", explica.

Para Dave Rich, líder global de
CRM da Accenture, os CEOs das

empresas devem estar envolvidos na
comunicação com seus consumidores,
mas nem sempre o fazem. "Quando
se trata de decidir questões que afetam
a experiência do cliente, reorganizar as
operações de serviço, por exemplo, eles
podem encontrar-se em desvantagem
porque não têm conhecimento do tipo
de experiência que seus clientes vi-
vem", aponta.

Tal proximidade entre os membros
da diretoria executiva com a central de
relacionamento é importante para ouvir
as reclamações dos clientes e monitorar
o que o consumidor final está sentindo.
"É a história do telefone sem fio. Se um
gestor vai para o atendimento, ele tem
a informação pura. Ouve diretamente
de quem está no centro de importân-
cia da empresa, que é o cliente final. O
consumidor tem de ser o conselheiro, o
membro mais valioso. Ouvir o cliente
tem que fazer parte da estratégia da em-
presa. O consumidor tem de ser con-
sultado antes de qualquer decisão, não
necessariamente apenas pelo contact
center, mas pelos mais variados meios'',
afirma Fernando Lucato, gerente de

desenvolvimento de negócios para co-
laboração da Cisco.

Mídias sociais
As novas mídias são pontos de con-

tato e um canal de aproximação entre
a diretoria e os consumidores. "A era
da comunicação 2.0 abre um leque de
chances de interação para as empresas,
mas elas ainda não visualizam todas as
possibilidades. As organizações não en-
tenderam a gravidade e a oportunidade
do momento. O SAC pode ser inserido
nesse contexto, desde que essa visão
venha de cima para baixo, porque nos
dias de hoje qual é o poder de decisão da
central?", questiona Denise.

Para ela, desde a instauração do Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC),
a central de relacionamento ainda é vis-
ta como uma área de custos, um mal ne-
cessário. "O pensamento é o seguinte:
abro um departamento, coloco alguém
para tomar conta desta criança nervosa,
coloco dinheiro nisso, desde que não
me aborreça. Se o pai e a mãe não pres-
tam atenção no filho, só pagam escola,
esporte, psicólogo, na verdade pagam
para que o filho se ocupe e para que eles
não se preocupem. Eu tenho ouvido
isso em todos os lugares por onde passo
nesses anos todos. Tenho ouvido de ge-
rentes, supervisores e coordenadores: a
direção não me escuta!", expõe.

Denise reforça que a empresa tem
a vantagem competitiva de compre-
ender o mercado antes da concorrên-
cia. "Mas o próprio board não conso-
me diretamente, alguém vai ao ponto
de venda por ele. Então, ele também
não vive a experiência do consumo.
Ele vai ao supermercado ou abastece
o carro? Não. Ele passa por todos os
pontos de contato da própria empre-
sa para saber como trabalham? Sabe
como funciona a cadeia de logística de
consumo? Conversa com o stakehol-
der ou vai ao chão de fábrica e per-
gunta para a embaladora de batom
se a cadeira em que está sentada está
confortável? Se não faz nada disso,



como pode conhecer ou entender o
consumidor?", interroga.

A consultora avalia que a central
de relacionamento com o cliente de-
veria, mas não consegue, incentivar o
diálogo entre empresa e consumidor,
exatamente porque não é vista como
uma área estratégica e não tem poder de
decisão. "Se a própria gerência diz que
não consegue ser ouvida pelo board,
como o atendente de linha de frente vai
pensar?", diz.

O alerta está lançado e aponta di-
retamente para as centrais de relacio-

namento. Empresas que não pensarem
em uma estratégia abrangente vão so-
frer as conseqüências, pois perderão a
possibilidade de encantar e, assim, fide-
lizar o cliente. "Com isso abrirão espaço
para os concorrentes que atendem me-
lhor os consumidores", analisa Lucato.

Mesmo diante das exigências da
lei do SAC, a consultora não considera
que aconteceram grandes mudanças no
relacionamento com o cliente de 2008
para 2009. "Ainda estamos trabalhan-
do de forma embrionária. O empresa-
riado precisa acordar. A velocidade da

mudança é muito grande. É a velocida-
de da luz. Se não acordarem, vão perder
oportunidades, e dinheiro", comenta.

Da mesma maneira a consultora
avalia que o fato de o Brasil ser referên-
cia no exterior no quesito atendimento/
experiência do cliente é fruto de uma
batalha do consumidor, muito mais que
um posicionamento das companhias.
"O brasileiro é mais emocional do que
outros povos. E nós, clientes, como es-
tamos muito mimados, porque a oferta
é maior que a demanda, migramos de
produtos, marcas e serviços, mas antes
esperneamos e mostramos que esta-
mos desgostosos", diz. O SAC e agora
também as mídias sociais se tornaram o
canal para o cliente desabafar todas suas
frustrações adjacentes. "As empresas
estão, digamos, bem no mercado, mas
por uma exigência do consumidor e não
por uma consciência delas", completa.

Se por um período a tecnologia da
vez nas centrais de relacionamento foi o
Customer Relacionship Management
(CRM ou gestão do relacionamento
com o cliente), com as redes sociais
surge um novo termo: o Online Repu-
tation Management (ORM). Ambas
as soluções estão relacionadas, mas a
segunda diz respeito à gestão da repu-
tação da empresa no universo on-line.
Para Demse corre-se o risco de cometer
os mesmos erros do passado traçando
um paralelo entre tais ferramentas e
automóveis potentes. "Não adianta ter
uma Ferrari e um péssimo motorista
na direção. Quando o CRM surgiu, as
empresas compraram Ferrari e as dei-
xaram encostadas, como se pudessem
sair andando sozinhas. Em um segun-
do momento, as companhias pararam
de comprar Ferrari para comprar Gol
e Palio, que era o que conseguiam di-
rigir com segurança. Agora, no terceiro
momento, passam pela fase de novas
soluções tecnológicas ligadas ao CRM,
mas o mercado ainda não está prepara-
do. Você pode ver vários nomes, como
o ORM, mas enquanto você não tiver
um superpiloto, a ferramenta não vai



render", critica. Apesar da criação de
blogs e da participação das companhias
em redes sociais, como Orkut, Facebook
e Twitter, não existe diálogo de fato com
o cliente na opinião de Denise. "Tudo é
superficial. Discurso e prática não estão
alinhados, é marketing puro", conclui.

Interação
Quer as empresas queiram ou não,

a mídia social tende a se tomar mais um
canal de comunicação e cabe às com-
panhias tomar cuidado com a forma de
tratar a manifestação e a interação com
o cliente. No call center, ou mesmo no
atendimento das solicitações via e-mail
ou chat, a relação é de um para um, mas
no atendimento via mídia social há uma
mudança nesse diálogo. "Quando ligo
para uma central de atendimento para

reclamar, estou me posicionando como
um consumidor. Nesse caso a empresa
responde apenas para mim. Se o cliente
se manifesta por uma das novas mídias,
como um blog ou uma comunidade, na
prática ele não está interessado se a com-
panhia vai ou não registrar essa queixa ou
formalizar sua reclamação. Ele coloca a
questão para o mercado, para os usuários
e conhecidos que trocam informações
com ele. Se a empresa responder para
esse consumidor na web, irá responder
para todo o grupo que integra o círculo
de contatos dele. A resposta, então, tem
de ser mais elaborada porque amplia o
risco", explica Guilherme Porto, presi-
dente da Plusoft.

Segundo o executivo, há soluções
em que é possível associar o consumi-
dor que usa as redes sociais à base de

clientes de uma empresa e, por meio
do CRM, descobrir se ele já entrou em
contato para a companhia. "É possível
fazer campanhas, interagir e responder
para o consumidor pelo canal que ele
prefere ser contatado", aponta.

Todo esse relacionamento está ba-
seado numa regra: entender quem é o
cliente e achar o melhor caminho para
responder e atendê-lo. "Um cliente
mais ligado na mídia social, que é usu-
ário mesmo, vai preferir receber twit-
ts e mensagens rápidas. De repente,
quem está no escritório prefere receber
e-mails. É evidente que no máximo
em dois anos vamos passar a ter clien-
tes que preferem algum canal de mídia
social para falar com empresas com as
quais se relaciona", prevê Porto.

Centrais proativas
Mais do que nunca, a relação entre

empresa e cliente torna-se uma via de
mão dupla. Deixa de ser um monólogo
para se tornar um diálogo ou mesmo
uma conversa em que todos partici-
pam. "Se o boca-a-boca negativo an-
tigamente alcançava 15 pessoas, hoje,
com a internet, a proporção é exponen-
cialmente maior. Não adianta ignorar.
As empresas terão de tratar do cliente,
abrindo um novo canal de comunicação
com ele", acrescenta.

A idéia é que o consumidor possa
interagir por meio de mais canais, não
somente por e-mail e telefone como
sempre foi feito. As centrais de atendi-
mento não vão acabar, mas vão evoluir,
agregando diversas mídias. "O que te-
mos visto atualmente no Brasil, e espe-
cialmente em mercados mais maduros,
como o americano e o europeu, é uma
mudança conceituai no atendimento. A
idéia agora é não falar mais em contact
center e, sim, em colaboration center",
afirma Fernando Lucato, da Cisco.

Para ele, com a central colaborativa
abre-se uma fronteira com um poten-
cial enorme de melhoria no serviço de
relacionamento com o cliente. A em-
presa prestadora de serviço deixa de ser



simplesmente reativa e passa a ser pró-
ativa. "Não precisa mais esperar ligar
para só depois resolver o problema do
consumidor, agora a tendência é identi-
ficar os problemas antes que ele venha a
reclamar", diz.

O executivo conta que algumas em-
presas americanas integraram o monito-
ramento das redes sociais às centrais de
relacionamento e, ao identificar alguma
citação a respeito da companhia, seja
uma reclamação via Twitter ou uma co-
munidade que possa falar mal da empre-
sa, toma a atitude de contatar o cliente,

CRM social
Para tirar o máximo partido destes

novos canais de comunicação, Rich
aconselha as companhias a adotarem
uma estratégia de "CRM social". "Essa
estratégia permitirá às empresas atingir
os clientes em muitos pontos a mais e
muito mais cedo no processo de com-
pra, muitas vezes a um custo menor do
que a dos custos tradicionais de marke-
ting, vendas e canais de atendimento ao
cliente", assegura.

O executivo explica que para fazer
isso as empresas devem abraçar os ca-

Mais do que nunca, a relação entre
empresa e cliente torna-se uma via de mão
dupla, deixando de ser um monólogo

seja fazendo um comentário em um blog
ou respondendo no microblog. "Os re-
sultados são ótimos, pois causa o encan-
tamento do consumidor. Ele nunca acha
que uma reclamação dessa possa ter uma
resposta por iniciativa da empresa. Exis-
te um ganho para todos os lados, pois o
cliente tem seu problema resolvido mais
rápido", completa.

No entanto, a implantação efetiva
desse tipo de serviço depende da matu-
ridade das companhias e da estratégia
de relacionamento. "Algumas já veem
resultados práticos nesse tipo de inicia-
tiva, outras ainda estão em fase de testes
e algumas ainda nem consideram a hi-
pótese de implantar", fala Lucato.

Dave Rich, da Accenture, fala da
importância das trocas on-line com o
uso crescente dos meios de comunica-
ção social e outras ferramentas da web
2.0. "O conselho, a compra e as infor-
mações sobre produtos e assistência
técnica são cada vez mais disseminados
de consumidores para os outros consu-
midores, em alguns casos, sem a parti-
cipação da empresa", afirma.

nais de mídia social a serem utilizados
por seus clientes, identificar e se envolver
com os "superusuários", que fornecem
conhecimento sobre os produtos a outros
clientes, e aproveitar o poder de análises
avançadas para obter insights profundos
e abrangentes sobre consumidores ne-
cessidades, desejos e comportamentos.

O mais importante, lembra Rich, é
que as empresas devem atentar para o
fato de que a mídia social e a web 2.0
não vão funcionar para todas as neces-
sidades dos clientes e segmentos, mas
mesmo assim irão alterar significati-
vamente o papel desempenhado pelos
canais de contato tradicionais.

Segundo Rich, o "CRM social" dá
às empresas a oportunidade de rede-
finir os papéis exercidos pelos centros
de contato tradicionais e dos agentes
que neles trabalham. "A habilidade da
maioria dos atendentes terá de mudar
para acomodar tarefas mais complexas.
Planos de tratamento segmentados que
considerem o valor e o comportamen-
to do cliente terão de ser implementa-
dos, e os agentes devem ser treinados

para educar os clientes e ajudá-los a
aproveitar melhor os recursos on-line.
Além disso, cada interação, indepen-
dentemente do canal em que ocorra,
deverá incluir um registro completo do
consumidor que assegure o serviço. Em
suma, uma estratégia de CRM social
deve garantir que as interações com o
call center tornem-se mais focadas no
cliente para agregar valor", completa.

Outra forma de adicionar valor é
criar portais de serviços ao cliente que
permitam que os mais conhecedores e
entusiastas possam dar pareceres, acon-
selhamento e apoio. "Várias empresas
já estão fazendo isso, aproveitando-se
de tecnologias da web 2.0 para fazer seu
próprio serviço e local de apoio mais efi-
caz e útil aos usuários. Essas companhias
reconhecem que a prestação serviço dos
seus clientes com uma experiência posi-
tiva do usuário, no ambiente interativo
de apoio, pode construir e fortalecer a
fidelidade à marca no pós-venda'', conta.

A web 2.0 também pode ser usada
para envolver os colaboradores no pro-
cesso de desenvolvimento de produtos,
em que podem servir como uma fonte
poderosa da "voz do cliente", segundo
Rich. "A empresa pode utilizar grupos
de discussão para que os usuários se co-
muniquem sobre o produto com enge-
nheiros e outros usuários a respeito de
problemas específicos, criando assim
um fórum para os clientes procurem e
obtenham suporte técnico. O cliente
recebe várias respostas à sua pergunta
de uma variedade de fontes, incluindo
os superusuários e os colaboradores.
Além disso, cada comunidade e fórum
são categorizados por produto, simpli-
ficando a pesquisa do cliente para obter
informações", conclui.

A SEGUIR, acompanhe a entrevista com
Roberto Pfeiffer, diretor-executivo da
Fundação Procon-SP, sobre a evolução
das relações de consumo no Brasil a
partir da criação do Código de Defesa
do Consumidor e da lei do SAC.
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