Daniel Machado
daniel@convergecom. com. br

Uma nova relação
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Operadoras percebem que para manter um bom relacionamento com o
cliente é preciso, antes de tudo, cuidar dos profissionais que estão em
contato direto com o consumidor.
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Seguindo essa estratégia de motivação, comum nas centrais de atendimento do setor de telecom, até os
crachás do pessoal de relacionamento
estão sendo reimpressos: de "empregados" e "funcionários" para "consultores" e "especialistas". Mas para o
presidente da Thymus Branding,
Ricardo Guimarães, outra importante
consultoria de RH, "em muitos casos
há uma idealização que envenena as
relações, piorando o cinismo corporativo e não resolvendo o problema do
consumidor nem do atendente. Esses
truques, como chamar funcionário de
colaborador, mascaram a realidade de
contratos que não remuneram a real
função que a palavra sugere", diz. "A
questão é cultural, portanto há que se
mudar os verdadeiros artefatos que suportam os cos-
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"Por dia, um atendente liga para
cerca de 50 assinantes (inadimplentes). Se ele conseguiu contatar 40,
negociou com 30 e 15 pagaram, vai
ganhar um 'plus' no seu salário.
Quanto mais clientes pagam, mais os atendentes
ganham", explica Emília,
da Sky, que revela que os
rendimentos mensais destes profissionais são de
30% a 40% maiores graças a essa política de bonificação. Na área de retenção da Sky o salário é fixo
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tumes e seus significados. O legal seria
resignificar o atendente com nova
capacitação e novo comportamento,
suportado por novo contrato, e não só
trocar de nome", adverte.
A GVT aposta nos planos de carreira, que viabilizam a migração desses
profissionais para outras áreas da
empresa. Basta que tenham mais de
um ano de trabalho e, no mínimo, seis
meses no atual cargo. Os critérios para
seleção incluem avaliações de desempenho, provas situacionais, testes técnicos
e comportamentais,
vocacionais, além de
entrevistas. Outra estratégia, segundo Carlos Alberto Matias,
diretor de CRM da
GVT, é "a tática do elogio". "Nosso modelo privilegia a empatia e modifica por elogios, focando
muito mais o positivo em detrimento
da falta", revela.
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Funcionários ou consultores
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"Penso que se quisermos prosseguir em uma melhora contínua precisamos envolver quem está na ponta.
Por este motivo, treinamento e
ambiente de trabalho são fundamentais", diz Fernando Lopes Kireeff, presidente da Sercomtel, que alega ter
uma estabilidade média de 20 anos
em seu quadro de atendimento, com
500 atendentes de call center e outros
500 técnicos instaladores.
Para Gonçalves, da SimGroup, é
preciso haver também motivação da
equipe. Folgas, ingressos de cinema,
de parques de diversão, gift-cards e
até viagens ao exterior estão entre os
'mimos' concedidos aos profissionais
que se esmeram em seus resultados. A
Telefônica conta com um programa
chamado "Sempre Mais", desenvolvido pela SimGroup, que periodicamente sorteia até motos e carros zero quilômetro aos supervisores e consultores
de vendas que superarem as expectativas dos clientes. "Para cada cliente
retido, o colaborador ganha um mimo
da empresa. Queremos que ele supere
sua performance, não simplesmente
uma performance trabalhista", explica
o consultor.
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Treinar e motivar

e o que prevalece são os
presentes. "É por isso que
nosso índice de turn-over é
inferior a 1%, um dos menores do mercado", diz a executiva.
Segundo José Félix, a Net tem
plano de participação de resultados há
muitos anos e para todos os colaboradores. "Nossos profissionais de atendimento recebem até 3,5 salários adicionais por ano", diz.

ar

tor da SimGroup chama de
"tecnodependência".
Por este motivo, todos os
funcionários têm acesso aos
serviços da Sky em suas residências, gratuitamente. "No
momento em que o cliente
liga, todos têm de sentir a
mesma coisa, o mesmo sentimento, assim entendemos
melhor
as
necessidades
deles", diz Emília. "Para ser
especialista em TV, é preciso investir
em serviço".

Retroalimentação

Empresas como Sky e GVT também
adaptaram alguns de seus produtos
em função das informações coletadas
pelos funcionários da área de atendimento. "Por estar no dia-a-dia em
contato com o consumidor, a área de
relacionamento tem esse papel de
retroalimentação. Não é falácia, à
medida que medimos os processos,
análises e estatísticas do que o cliente
está falando", diz Matias, da GVT. O
mesmo acontece na Sky: "A área de
produtos é a que mais utiliza os serviços do atendimento. Sempre temos
reempacotamentos feitos de
acordo com os dados apurados, virou algo automático",
diz Emília Coelho.
Algumas grandes operadoras também enviam periodicamente seus funcionários de
gerência e direção para o
front-end. Os programas "Vivo
para o Cliente" e "Cara a
Cara", da Telefônica, têm o
objetivo de aproximar os cola-

ex
clu
siv

a

Churn

ar

tig

o

é

resolução de problemas no primeiro
contato (first call resolution), que em
junho de 2011 foi de 90%, e o índice
de satisfação dos clientes com a qualidade do atendimento, que em maio
deste ano atingiu 96%. Atualmente,
80% dos técnicos-instaladores da
empresa são da própria GVT e a meta
até o final de 2011 é chegar a 100%.
Apesar de contar com somente mil
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Melhorar a relação com o
próprio atendente, perceberam as operadoras, é uma
forma de melhorar a retenção
e ampliação da base de assinantes.
Com milhões de clientes, a palavra
churn (desligamento do assinante, cancelamento) é uma realidade cotidiana
mas que precisa ser minimizada. "Uma
operadora de TV por assinatura, por
exemplo, que tenha uma receita média
por usuário (ARPU) de R$ 200, perde
R$ 2,4 mil por ano com o churn de
cada assinante", diz Gonçalves, da
SimGroup. "Manter o cliente dentro de
casa e oferecer um presente de R$ 10,
R$ 15 (ao atendente) é um investimento que certamente se pagará", explica
Emília Coelho, da Sky.
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entanto, estudos do Guia Call
Center Brasil de 2009 apontam que o turnover mensal
dos prestadores de serviço
chega ao dobro (13%) em relação ao
call center próprio (7%). E o nível de
desativação também é bastante favorável (14% contra 8%) para as estruturas próprias ou não-terceirizadas.
Para a GVT, a solução é "internalizar". Com frequência, a operadora
divulga com orgulho o fato de contar
com 100% de estrutura de atendimento própria. E relaciona isso aos seus
indicadores de qualidade, como o de
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boradores dos assinantes. Para isso,
uma vez por mês essas pessoas visitam
as centrais para observar como funcionam a venda, atendimento comercial e
técnico, além dos centros de monitoramento. "A partir dessa vivência com o
canal, seja call center ou loja, as pessoas
que tomam a decisão começam a entender a realidade da linha de frente e a ter
uma visão de fora para dentro", destaca
a executiva da Telefônica/Vivo.
Guimarães, da Thymus, acredita
que o setor de telecomunicações precisa quebrar de vez sua "herança de
relação infantilizada entre empresa e
empregados". Isso significa
aproveitar a experiência dos
próprios profissionais.

PAs próprias, de um total de
15 mil PAs, a Telefônica/
Vivo internalizou todo o contingente das lojas. O trabalho durou dois anos (2009 e
2010)
e
envolveu
5,6 mil pessoas em 320 pontos de venda.
O presidente da Net não
acredita que este seja necessariamente o caminho para
a boa qualidade das relações com os assinantes.
"Não existe verdade nessa área. Se
alguém disser que tem, o que ontem
era verdade amanhã não é mais.
Além do mais, se a solução fosse
internalizar, todo o mundo já estaria
fazendo isso", pontua. Segundo ele, o
importante para a Net (que tem 8 mil
PAs,
das
quais
7 mil terceirizadas) é não terceirizar
a inteligência. "O call center é uma
das áreas mais complexas de uma
empresa de telecomunicações, que
atende milhões de pessoas com as
mais diversas demandas e questionamentos, que vão desde o horário do
jogo do Corinthians, o motivo da
cobrança de uma tarifa de R$ 1 em
determinada chamada, da falta de
conexão da Internet e por aí vai", diz.
"Em um serviço massificado como
este, os atendentes são pessoas com
seu primeiro emprego, não consigo
contratar milhares de universitários,
doutores e PhDs. Concordo que devíamos ter pessoas com nível e qualificação para falar com engenheiros, advogados, administradores de empresas,
que são pessoas que ligam para o call
center, mas o cliente não está disposto
a pagar por isso", finaliza.
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Praticamente todas as operadoras
terceirizam totalmente (ou em
grande medida) seus serviços de
atendimento,
sejam eles por
telefone ou em campo.
Elas explicam que a terceirização não está relacio
nada apenas à redução de
custos, mas também para entregar
a um terceiro aquilo no qual elas, operadoras, não são especialistas. No

Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 146, p. 39-41, ago. 2011.

