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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Centrais de atendimento evoluem
e ficam mais próximas do cliente
Diálogo com o consumidor
é estratégico, essencial
e define o sucesso das empresas

Quando queremos informação
sobre produto ou serviço, ain-
da estamos sujeitos à clássica
“você é importante para nós”...
Depois, um longo período de
espera. Marcelo Pugliesi, diretor
de novos negócios da Direct
Talk, não vê sentido em entra-
ves desse tipo na relação clien-
te/fornecedor. A tecnologia, diz
ele, avança e novos canais de
comunicação estão disponíveis.
Site, e-mail, SMS, Twitter, vi-

deoatendimento, chat, Orkut,
robô, aplicativo para iPhone.
São portas e mais portas. Mas,
em uma década marcada pelo
2.0, não basta saber a opinião do
cliente, adverte o executivo. “É
fundamental conversar e mos-
trar — através das atitudes —
que a empresa e seus dirigentes
entenderam a sugestão, dúvida
ou reclamação que pode inter-
ferir diretamente no futuro dos
negócios”, afirma

Marcelo Pugliesi explica que
as empresas antenadas ao surgi-
mento de uma nova geração de
clientes “ouvem”, ou melhor, se

relacionam de forma próxima
com todos, sejam X, Y ou Z.
Neste ponto, o diretor da Direct
Talk ressalta que até o telefone é
atual entre os canais de comu-
nicação. Outro aspecto é que al-
guns call centers buscam papel
mais estratégico como ferra-
menta de marketing. “Essa ter-
ceira geração das centrais de
atendimento terá mais especia-
listas e forte utilização de tec-
nologia. Teremos um relaciona-
mento de qualidade e a área será
um grande repositório de dese-
jos, necessidades e anseios dos
consumidores.” ■

EXPRESSAS

...MARCELO PUGLIESI

Diretor da Direct Talk

TRÊS PERGUNTAS A...

O país muda e o consumidor
também. Há uma nova geração,
mais exigente e com poder
de compra. A tecnologia une
cliente/fornecedor.

O grande número de
opções tecnológicas afasta
a chance do contato
mais direto e humano?
Em vez de se preocupar
em direcionar um e-mail, filtrar
um atendimento ou checar
as informações de quem entra
em contato, o operador pode se

dedicar exclusivamente à solução
das dúvidas e problemas do
cliente e na coleta de dados
estratégicos que podem impactar
nos interesses da empresa.

Entre as mídias sociais,
qual a preferida pelo
cliente mais jovem
no momento de emitir
opinião ou registrar queixa?
Como canal de comunicação,
há quem diga que basta
o Twitter, por exemplo. Eu digo
que depende. Se o cliente

estiver no carro, pode usar o SMS.
Já as pesquisas que fizemos
com pessoas de várias
faixas etárias indicam que
mesmo os mais jovens estimulam
uma vida longa ao telefone
como um canal para o diálogo.

Quer dizer, a tecnologia
não é tudo...
Um call center bem estruturado
depende, sim, de uma tecnologia
forte. Só que não dispensa a
retaguarda com seres humanos
especializados, bem treinados.

Não dá mais para ignorar este fato: o público brasileiro quer ser ouvido e, acima de tudo, exige respeito às suas opiniões, críticas e sugestões

“Call center pode ser
excelente ferramenta
de marketing,
se as áreas estiverem
integradas

Mudanças à vista:
strip mall é alternativa
aos shoppings

Rubens Kochen, pioneiro em
planejamento de centros
comerciais, difunde a previsão de
que parte do público dos shopping
centers migrará para o comércio
onde as lojas oferecem mais
descontração, bem ao gosto dos
brasileiros. São os strip malls,
tradicionais nos Estados Unidos
e Europa e que, por terem custo
operacional inferior ao dos
shoppings, serão sucesso com
os novos consumidores. Enquanto
os strip malls não chegam,
os empreendedores constroem
grandes shoppings no Brasil.

Filme Tropa de Elite
inspira propaganda
de colégio carioca

No Rio de Janeiro, o Colégio Elite
se orgulha de ter um bom número
de alunos aprovados em concursos
militares e nas escolas técnicas.
Atualmente o marketing é outro. O
colégio pegou carona no sucesso do
filme Tropa de Elite 2 e na abertura
das sessões nos cinemas cariocas
faz rodar um curta mostrando os
diferenciais da escola. Flávio Rocha,
diretor do Elite, diz que deu certo.
Seus alunos vão aos concursos
vestidos como os soldados do filme
e a procura por matrículas cresce.

Em SP, colheita urbana
rende quase 22
toneladas de alimentos

O Banco de Alimentos, ONG
que introduziu a colheita urbana
no Brasil, anuncia um recorde
no Mutirão de Arrecadação.
Em parceria com o Sonda
Supermercados, conseguiu, em dois
dias, a doação de quase 22 toneladas
de alimentos. O volume supera em
mais de 30% a campanha de 2009 .
Voluntários mobilizaram clientes
do supermercado na capital paulista,
em São Bernardo do Campo,
Carapicuíba e Guarulhos. O resultado
foi distribuído para 66 instituições
que atendem pessoas carentes.

Ricky Arruda/Raf

Henrique Manreza

Text Box
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