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A experiência mundial mostra que soluções simples de incentivo a canais on-line e a formação 
de comunidades são caminhos para fidelizar a base de clientes. Hoje os portais na internet são 
usados principalmente para obter informações sobre os produtos antes da compra. "A 
estratégia é promover o canal on-line para desafogar as lojas, incentivando o autoatendimento 
via web. Para isso é preciso melhorar a navegação do site e oferecer incentivos", explica Jorge 
Leonel, diretor especialista nos mercados de telecomunicações e alta tecnologia da Booz & 
Company, que desenvolveu a pesquisa "Next Generation Customer Services" sobre o futuro do 
atendimento no mundo. 
 
A Virgin, do Reino Unido, permite que o cliente configure seu serviço por meio de um portal na 
web, criando pacotes personalizados, combinando telefonia celular, banda larga e TV. Para 
incentivar seu canal on-line, outra operadora europeia, a O2, promove fóruns de troca de dicas 
técnicas entre os desenvolvedores de aplicativos móveis, gerando fluxo em seu site além de 
divulgar serviços entre os clientes. A Swisscom, operadora suíça de serviços fixos e móveis, 
oferece um tira-dúvidas via web ao vivo para seus clientes de banda larga e IPTV (TV via 
internet) com dicas para instalação do equipamento. A Telenor, da Dinamarca, incentiva a 
venda de serviços de valor agregado por meio de um gestor de contas para famílias e 
empresas, sugerindo on-line mudança para planos mais adequados ao perfil do cliente. "A 
operadora obteve um nível de satisfação com os serviços de 87%", afirma Leonel. 
 
A T-Mobile e a O2 oferecem alguns pacotes apenas de forma on-line como informações sobre 
tarifas, jogos exclusivos e ofertas combinadas com parceiros, como locadoras de carros. Já a 
fabricante de aparelhos celulares Sony Ericsson usa seu canal on-line para promover fóruns, 
"hot sites" e blogs para a formação de comunidades. Isso permite que a empresa selecione 
usuários para testar determinados produtos antes da venda. 
 
A Dell integrou a venda on-line com o call center, oferecendo chats e tira-dúvidas sobre os 
produtos configurados pelos clientes. Também oferece uma plataforma onde os usuários 
podem colocar sugestões e soluções de problemas. Esse material é monitorado pela empresa, 
que responde aos comentários por e-mail e oferece assistência técnica quando é necessário. 
 
Mas não dá para contar apenas com serviços on-line. Para atender clientes top a Apple montou 
em sua rede de lojas, nos Estados Unidos, uma bancada com especialistas em serviços que 
também dão suporte ao aparelho após a compra. 
 
A excelência no suporte técnico foi a estratégia da rede de revendas de eletrônicos Best Buy, 
nos Estados Unidos, ao criar o Esquadrão de Especialistas ("Geek Squad"). O braço de 
instaladores de equipamentos e de suporte técnico da rede conta com mais de 17 mil agentes 
que ajudam o cliente a customizar e instalar produtos. Segundo Leonel, esse é um dos 
principais problemas das revendas brasileiras para as classes C e D: um terço dos 
equipamentos é devolvido por falta de instalação adequada.  
 
Com o crescimento de canais alternativos como o telefone e a internet, manter uma rede tão 
grande de lojas não deixa de fazer sentido? Para Yossi Zohar, diretor de marketing da divisão 
de gerenciamento de clientes da Amdocs, a resposta é não. "Se você sai do modelo das lojas, 
perde o contato direto com o cliente e a oportunidade de maximizar cada venda", diz. Para ele, 
as lojas ainda são um ativo muito importante com o crescimento do uso dos telefones 
inteligentes. "Estes aparelhos são uma oportunidade para as operadoras continuarem sendo 
uma referência para os clientes e não perderem espaço para o varejo tradicional", afirma 
Zohar. 
 
A estimativa é de que nos próximos cinco anos, 75% da base de celulares no mundo seja de 
telefones inteligentes. Isso está levando operadoras da América do Norte e da Europa a 
apostar na ampliação de suas lojas. Zohar cita o caso da Bell Canada, que em março de 2009 
comprou a rede de eletrônicos The Source, com 750 lojas. 
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