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DIRETO
E CLARO
SEM RESERVAS JOÃO COX FALA DE ESTRA-
TÉGIAS E ERROS. SAIBA COMO A CLARO VAI
CRIAR UM ATENDIMENTO ÚNICO PARA
CADA UM DE SEUS 45 MILHÕES DE CLIENTES
E DEFINIR SEU DNA, UMA CULTURA ÚNICA
PARAENVOLVERO CLIENTE

P O R R O G É R I O G O D I N H O

JOÃO COX É UM CARIOCA CRIADO NA
BAHIA, COMBINAÇÃO QUE DÁ A ELE O
PRAGMATISMO E A SINCERIDADE RA-
ROS ENTRE EXECUTIVOS QUE COMAN-
DAM GRANDES EMPRESAS NO BRASIL.
Assumiu em 2006 quando a Claro estava no último lugar
em atendimento entre as operadoras. Vinha da Telemig,
na qual havia feito um excelente trabalho, colocando a
operadora, adquirida mais tarde pela Vivo, como o me-
lhor serviço de telefonia celular do País.

Morou um ano em Israel de onde guarda um peque-
no conhecimento de hebraico e um grande respeito pelo
que vivenciou. Cosmopolita também porque estudou
em lugares tão diversos como Bahia, Québec (Canadá) e
Oxford (Estados Unidos).Àpassagempelo Grupo Ode-
brecht ele credita a importância que dá ao cliente.

Se alguém lhe faz uma pergunta, a resposta costu-
ma ser direta e franca. Para ele, 2009 foi um ano dolo-
roso. Parte da dificuldade certamente pode ser atribu-
ída à demanda acima do normal imposta à Claro por
abraçar a portabilidade numérica e a oferecer antes
dos outros serviços de terceira geração (em um dos
meses de 2009, a demanda do call center aumentou
em 30% em um mês).

Mas ele pretende surpreender o mercado mais uma
vez. Em 2010, quer mudar tudo, planeja inovações, faz
planos. Sem apelar para marketing, o executivo deixa
bem claro como vai lidar com parceiros, funcionários e
clientes. Abre estratégias, fala de erros e propõe modelos
originais e inovadores. Aqui, Cox revela tudo. Exatamente
como se você estivesse perguntando ao vivo.

CM ATENDER BEM O CONSUMIDOR COMUMA CAR-
TEIRA DE MILHÕES DE CLIENTES É UM GRANDE DE-
SAFIO. COMO SE RESOLVE ISSO?
JC A relação com o consumidor não é algo estático, foi
desenvolvido ao longo do tempo. Hoje é diferente de
20 anos atrás, que também será diferente daqui a 20 anos.
Esse processo não tem fim. A gente tem procurado tra-
balhar na relação com o consumidor em vários níveis.
Na prestação do serviço propriamente dito, um desses
níveis é a flexibilização. Apesar de a Claro ser um negó-
cio de massa, com mais de 45 milhões de clientes, que-
remos oferecer um produto diferente para cada cliente.
Não teremos um só produto ou promoção de pré-pago.
Queremos acabar até mesmo com o conceito de pla-
no, será completamente personalizado. E é o que todo
mundo busca.
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Em um serviço de massa, é um grande desafio. Havendo
quatro clientes, é um alfaiate, vá fazer o terno sob medida
Havendo 40 mil, não dá. Imagine com milhões.

CM PERSONALIZAÇÃO É A RESPOSTA. MAS COM FA-
ZERISSO COM 45 MILHÕES DE PESSOAS?
JC Nós estamos trabalhando com esse conceito tecno-
logicamente para chegar cada vez más próximo disso.
O preço? Vamos levar isso para o site também Nenhum
de nós hoje vá à uma agência do banco. Eu não sei más
como é. Dinheiro se tira do caixa, o resto a gente faz na
internet É bom para a empresa e para o cliente. Os bancos
fizeram, nós também podemos fazer. Criar uma condi-
ção tão customizável que o cliente se sinta melhor servido
e migre para lá. Você pode ter uma página e formatar esse
espaço do jeito que você quiser. Criar um chat com um

JC Vamos usar uma ferramenta que nos dará o que eu
chamo de ouvidoria ativa. Hoje a ouvidoria é como se
fosse um atendimento de melhor nível, um atendimento
melhor para o cliente que teve um problema. Com a nova
ferramenta, vamos definir palavras-chave, como, por
exemplo, justiça, processar ou mesmo um palavrão. Isso
pode indicar que a conversa não foi boa e vamos entrar
em contato perguntando para o cliente se houve algum
problema. Isso antes que ele me ligue. Isso é ouvidoria
ativa. São coisas pequenas que vão levar a relação com o
consumidor a outro nível.

CM COMO VOCÊ AVALIA AS DIFICULDADES DA CLA-
RO EM 2009?
JC 2009 foi um ano doloroso. Foi um ano de desafios,
mas também foi um ano que permitiu ver o quanto po-

atendente, mandar um SMS, agendar uma conversa para
as 20 horas e alguém vá ligar para você no celular. Ele terá
analisado a conta e a situação.

CM O QUE MAIS O CLIENTE PODERÁ ENCONTRAR
EM SUAPÁGINAPESSOAL?
JC Recentemente mudamos a tecnologia de gravação,
contratamos em dezembro, na virada do ano, um novo
fornecedor. Essa tecnologia más robusta dá novas op-
ções e uma delas é oferecer gravações de atendimento
feitas nos últimos 90 dias. E isso vá ficar na sua página pes-
soal. Não precisa ligar, está lá na página, você pode baixar,
mandar para o atendente, relembrar o que foi dito.

CM HÁ ALGO PARA AQUELE CLIENTE MAIS INSA-
TISFEITO?

dia fazer más e melhor. Depois disso, fizemos a correção
de fatores de gestão.

Veja, em toda minha carreira meu foco sempre foi
o cliente, até pela formação na Odebrecht, na qual está
impresso no DNA da empresa servir ao cliente. Doutor
Norberto repetia e repetia que temos de conquistar a re-
lação com o cliente. Desde que assumi a gestão de em-
presas eu sempre segui essa linha. O melhor exemplo
foi a Telemig, quando estive lá com minha equipe sem-
pre foi primeiro lugar. A Claro tinha o pior atendimento
quando cheguei aqui. Em nove meses era o melhor da
Anatei. Foi de pior do Procon de São Paulo até quan-
do, no final de 2008, nenhuma empresa de telefonia era
melhor que a Claro.

Isso significa que a virada pode ser feita más uma vez.
Quando olho para 2009, em algum momento, houve
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erro de gestão. O gestor perdeu o controle do negócio,
sofremos pelo erro. Fui analisar e fiquei chocado. Houve
redução do quadro do pessoal, contratação de tecnologia
errada. O gestor foi para outra área.

CM COMRELAÇÃO AOS PARCEIROS DE ATENDIMEN-
TO, O QUEÉ POSSÍVEL FAZER?
JC Havia 13 fornecedores de atendimento e hoje esta-
mos em sete, sendo quatro deles grandes. Agora os indi-
cadores começaram a melhorar e podemos olhar outras
coisas. A rede está boa? Qual é a percepção do cliente? É
a segunda fase: rever todos os processos para buscar mais
fidelidade, mais eficiência, mais eficácia.

CM O QUE É POSSÍVEL FAZER PARA ENCANTAR O
CLIENTE DE MENOR RENDA?
JC Todo cliente precisa de um bom serviço. Podemos
fazer uma analogia com uma viagem de avião: é pre-
ciso oferecer sempre o mesmo padrão de segurança e
um mínimo de qualidade. Você sai e chega no mesmo
horário e o serviço é cumprido. Mas se você opta por ir
de primeira classe você consegue um diferencial. Para o
cliente mais exigente, nós oferecemos lá atrás o conceito
de concierge. São atendentes diferenciados, falam lín-

guas, normalmente trabalham em duplas, vão em casa
ou no escritório, é um padrão diferente para clientes de
consumo elevado. Não é possível fazer isso para todos
os clientes, mas podemos emular um pouco desse ser-
viço por meio da tecnologia.

CM DÊ UM EXEMPLO.
JC Você liga uma vez e é atendido pelo João. Da próxima
vez, o sistema identifica o cliente e tenta passar a ligação
para o atendente João de novo. Se não achar, o atendente
da vez vai lembrar ao cliente que ele foi atendido pelo João
antes, que ele não está, mas que ele tem ali o histórico. Em
uma terceira vez, o sistema vai tentar um dos dois primei-
ros atendentes. Assim, criamos um histórico e uma fami-
liaridade do cliente com o atendimento. É um pouco do
conceito do concierge emulado pela tecnologia.

CM COMO É POSSÍVEL MELHORAR O ATENDIMEN-
TO EM SI, A HABILIDADE DO ATENDENTE COM O
CLIENTE?
JC Hoje eu tenho os indicadores da Anatei com o resulta-
do de todas as minhas operações. Quero analisar os indi-
cadores por atendente individualmente. Por exemplo, um
tem duas reclamações e o outro tem dez. Os dois tiveram
o mesmo treinamento, será que a diferença é a postura?
Vamos pegar essas pessoas com melhor desempenho e
começar a usar como exemplo.

Assim, podemos orientar melhor como lidar com
cliente que esteja irritado por algum erro ou reclaman-
do de uma conta. Vamos pegar exemplos de atenden-
tes que fizeram exatamente o que a gente quer e mos-
trar o atendimento na prática. Assim, é muito mais
fácil para os outros tornar tangível o conceito. Posso
dizer: "vamos ver o exemplo aqui nessa gravação". O
cliente estava irritado, quer ir embora e de repente re-
solve ficar pela reversão das expectativas conseguida
pelo atendente. Isso pode ser um case da grade de trei-
namento. Também faço a cada três meses faço um call
com os associados. Quero ver o foco do cliente e não
somente "no cliente", quero ver como ele nos vê.

CM ISSO INDICA UMA NOVA ESTRATÉGIA DE TREI-
NAMENTO?
JC Eu quero introduzir um conceito que seja no trabalho,
pelo trabalho, para o trabalho. Sou contra esse conceito
de MBA em que colocamos 30 funcionários em um ano,
depois 30 no outro. E preciso ter um jeito de atender, um
jeito que seja nosso, seja no atendimento telefónico, seja
na loja. Temos de ter um padrão nosso, como a Disney
Lá você não vê gente trabalhando com cara enfezada ou
coçando a cabeça desanimado. Em qualquer parque que
você vá está todo mundo feliz. Temos de ter esse jeito nos-
so, nosso DNA ®

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 145, p. 156-160, mar. 2010.




