
xistem vários segmentos de mer-
cado nos quais a concorrência é
extrema. No de guardanapos de

papéis, a oferta de vários produtos a
preços menores fez muita empresa
sair do mercado por falta de com-
petitividade. A Melhoramentos Pa-
péis, ao contrário, decidiu se man-
ter com inovações e agregação de
valor aos produtos. Assim surgiu o
guardanapo verde, uma sugestão de
consumidores que chegara à central
de atendimento.

Quando Débora Navarro, geren-
te de produtos da Melhoramentos



Papéis, percebeu o potencial da
área, reforçou o time de atenden-
tes com profissionais preparados
para controlar o fluxo de infor-
mações até as áreas decisoras de
estratégia e produtos. "Queria
aproveitar essas manifestações es-
pontâneas ao máximo", diz ela,
que faz questão de enviar uma res-
posta a todos os clientes que
enviam idéias de mudanças.

Depois de acolher sugestões -
como uma nova cor de guardanapo,
ou receitas light no verso da em-
balagem -, Débora vê os frutos com
um sorriso. "Com a baixa do poder
aquisitivo, muitas pessoas, quando
vão comprar guardanapo, optam
por produtos mais baratos. Alguns
concorrentes diretos nossos perde-
ram mercado para marcas inferio-
res. Nós conseguimos manter as
vendas estáveis e devo isso ao fato
de estarmos mais afinados com o
consumidor", diz.

A atitude da Melhoramentos de
aproximar o consumidor do centro
de decisões de negócio é uma ten-
dência da empresas modernas. A fu-
turista e autoridade em marketing,
Faith Popcorn, costuma dizer que
o comércio está em vias de ser mo-
vido pelo comprador. Sejam novos
produtos, serviços ou o preço a ser
pago por eles, tudo vai ser decidi-
do por esse personagem na ponta
final da cadeia produtiva. Como
não dá para gastar na produção e
se arriscar a uma reação dele, o
melhor é antecipar essa demanda.
E um dos truques para isso é trazer
ao máximo o consumidor para
dentro da empresa.

O melhor disso é que esse per-
sonagem importantíssimo não se
importa em ajudar. Por isso, muitas
empresas procuram estar bem sin-
tonizadas com esses sinais de co-
laboração. Assim que percebem de-
terminada demanda por uma mu-

dança em produto, entrando pelos
canais de acesso - serviços de aten-
dimento ao consumidor, telefone
ou e-mail -, já acendem o alerta de
atenção. Se preciso for, gastam
meses e muitos reais com pesquisas
para checar se aquela é realmente
uma demanda do mercado, o que
invariavelmente se confirma. E, al-
guns meses depois, estão lá os no-
vos produtos nas prateleiras.

Atenção é, aliás, outra faceta
importante do conjunto. Ao atender

o consumidor, entregando a ele o
que ele pediu, a empresa está doan-
do seu bem mais valioso e valoriza-
do pelo comprador: sua atenção.
Isso porque vivemos tempos da
economia da atenção. "O mais limi-
tado de todos os recursos é a aten-
ção, muito mais escassa do que os
recursos naturais", diz Popcorn. "No
momento em que a demanda se ex-
pande como um vírus e em que as
mensagens comerciais travam uma
batalha darwiniana de sobrevivência
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do mais apto, a economia da aten-
ção torna-se uma lente através da
qual as empresas observam suas
estratégias de marketing - e suas
decisões", complementa. Ou seja,
calibre sua audição nas centrais de
atendimento, dê atenção ao consu-
midor e valorize seus inputs. Certa-
mente sua empresa entrará em sin-
tonia com o mercado.

Há, ainda, uma terceira explica-
ção para essa entrada da voz do
consumidor nas decisões estraté-
gicas das empresas. E essa seria a
de que os consumidores estariam se

transformando em servos. Foi Pop-
corn quem disse. "Os varejistas estão
transformando clientes em empre-
gados". Limpamos nossas próprias
mesas nas lojas de fast-food, em-
pacotamos nossas próprias compras,
pagamos preço no drive-thru igual ao
cobrado no interior da loja, somos
nossos próprios atendentes nos
caixas eletrônicos - sem receber na-
da por isso, e muitas vezes pagando
algum extra pelo privilégio. E tem
mais, novas tecnologias criarão
outras oportunidades para a servi-
dão: um supermercado com um

sistema em que o próprio cliente
passa suas compras pelo caixa já
está sendo testado pelas redes
Kroger e Wal-Mart. "Muitos varejistas
fracassam na prestação de serviços e
forçam os consumidores a resolver
as questões com suas próprias
mãos", afirma Popcorn. Já que o
braçal, muitas vezes, fica com os
consumidores, nada mais lógico que
essa participação seja estendida para
o campo das idéias. Se precisam em-
pacotar suas compras, podem suge-
rir uma nova embalagem de xampu.
E assim, a área de desenvolvimento
de produtos conta com um novo
funcionário: o consumidor.

Para Tarcísio Gargioni, vice-pre-
sidente de marketing e serviços da
Gol, "dar o poder de sugerir ao con-
sumidor é benéfico, pois é ele quem
usa o serviço e sabe as dificuldades.
Com as manifestações, podemos nos
aperfeiçoar". E foi isso que a Gol fez.
Em dezembro de 2003, implantou o
webcheck-in, pelo qual o passageiro
que porta apenas bagagem de mão
pode fazer seu check-in pela internet
onde estiver. "Os executivos que
viajam muito reclamavam da perda
de tempo nas filas. Agora, ele só
precisa se apresentar diretamente no
embarque", diz. "Só recebemos elo-
gios", complementa.

A rapidez e agilidade é uma de-
manda constante de consumidores.
A central 103 da Telefônica, que
atende às solicitações comerciais,
aos reparos e às informações, en-
frentava esse problema. Quando um
cliente ligava para acompanhar o an-
damento de seu reparo, precisava fa-
zer o mesmo caminho longo da pri-
meira chamada. "Os clientes não
queriam perder tempo na URA",
lembra Otávio Fernandes, diretor co-
mercial da Atento. "A partir das su-
gestões dos próprios clientes, pude-
mos desenhar o projeto com maior
facilidade", conta. Depois da mudan-
ça, em vez de aguardar um minuto
na linha, o cliente só precisava de 15

C O N S U M I D O R M O D E R N O N ° 8 4

segundos. Nada mal.


