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Com objetivo de ajustar o foco no bom atendimento, operadoras mudam estrutura de 
departamentos 
 
Colocar o cliente na sala de reuniões, ao lado do presidente, decidindo e ditando, através de 
suas necessidades, as estratégias das empresas. Esta é a função de um chief customer officer 
(CCO), conhecido no Brasil como diretor de Clientes. O cargo, que está em plena ascensão nos 
Estados Unidos, começa a ganhar destaque por aqui e justamente no setor de telefonia, onde 
a concorrência e as queixas dos consumidores fazem das empresas as campeãs de 
reclamações nos serviços de proteção ao consumidor.  
 
"Se você pegar a lista de reclamação na defesa do consumidor vai perceber que as empresas 
de telefonia são campeãs. É um problema estratégico que as empresas estão tentando 
contornar. Elas esperaram a porta ser arrombada para tentar endireitar. Ter um CCO mostra 
que o cliente tem importância, que ele senta à mesa da diretoria para traçar estratégias, que 
ele é representado. Algumas empresas não dão muita importância para o cargo, o que é um 
erro", analisa José Roberto Lages, professor de administração da Universidade Veiga de 
Almeida, do Rio de Janeiro. 
 
Ainda de acordo com o professor, cabe ao CCO traçar o planejamento estratégico das 
empresas a partir das principais demandas apontadas pelos consumidores. A fórmula, acredita 
Lages, é garantia de sucesso, sobretudo em mercados competitivos ou já saturados. 
 
"As empresas querem resultados a curto prazo. As que optarem por ter um CCO vão colher, 
em dois ou três anos, bons frutos deste investimento. O CCO faz o planejamento estratégico 
focado no cliente, nas necessidades dele. As empresas acham que atender ao cliente é ouvir 
reclamações. Um coordenador de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pensa no problema 
de forma isolada. Para mim, SAC bom é o que não recebe ligações, que não tem trabalho 
justamente porque tem alguém como um CCO pensando de forma estratégica", afirma Lages. 
 
A Claro criou em janeiro o cargo de CCO. A empresa nomeou como diretor de Clientes Miguel 
Cui, que era presidente de uma empresa de call center com 16 mil funcionários. "Venho de 
uma empresa de call center e já ter passado pelo SAC me faz enxergar os problemas de outra 
forma. O cargo de CCO na Claro é novo. Continuamos com um diretor de SAC, subordinado a 
mim, e que precisa ter a sensibilidade para entender o que é importante para o cliente. Minha 
missão é interagir de maneira transparente e única. A visão da Claro é ser a maior e melhor 
companhia de celular no Brasil e só tem uma forma de conseguir isso: valorizar o cliente. Só 
dá para crescer desta forma para que o ralo não seja maior que a torneira. O SAC é só a porta 
de entrada de reclamações", afirma Cui, que tem entre suas metas alcançar a totalidade de 
satisfação dos clientes. 
 
"Tenho como meta resolver os problemas dos nossos clientes na primeira ligação. Hoje isso 
acontece em 98,5% dos casos e nosso objetivo é aumentar para 99%. Pode parecer uma 
mudança pequena, mas este 0,5% faz toda a diferença, pois são inúmeros clientes. Queremos 
alcançar 100% e estamos empenhados nisso", diz. 
 
Na concorrente Vivo o cargo também é recente. Para o CCO da empresa, Marco Casarotto, é 
preciso "matar um leão por dia" para ter sucesso na carreira. Segundo ele, 13 mil pessoas 
trabalham no atendimento ao cliente da Vivo, o que faz a área ter orçamento grande diante 
das outras diretorias. 
 
"Temos um grupo do setor de atendimento e fazemos todos os dias uma reunião de 30 
minutos com os principais diretores da Vivo. Levamos para eles os problemas de maior 
impacto do dia anterior. Temos total apoio do Roberto Lima, presidente da empresa, que tem 
como proposta principal atender bem aos mais de 28 milhões de clientes", conta Casarotto. 
Nos últimos 15 meses, quem representa os clientes na Oi é Helvio Ferreira dos Santos.



De acordo com ele, o grupo Telemar decidiu rearrumar toda sua política de comunicação com 
o cliente.  
 O cargo, que antes era focado no atendimento, tem como nova meta a melhoria no 
relacionamento com o cliente. "O foco era atender para resolver o problema do cliente de 
imediato. O cliente da Oi não era visto como uma continuidade da relação que ele tinha com a 
Telemar. Passamos a cuidar não do atendimento, mas do relacionamento. Se eu tenho um 
serviço que gera muita reclamação eu vou me preocupar em olhar para o todo, em descobrir a 
causa do problema e resolver para todos os clientes e não para aqueles que estão reclamando 
de forma pontual. Se muita gente reclama da mesma coisa o problema é meu", explica 
Santos. 
 
A mudança na forma de olhar o cliente já dá resultados. O número de reclamações, segundo 
ele, está reduzindo. "Sou um embaixador do cliente dentro da empresa e o embaixador da 
empresa para o cliente. O setor de telecomunicações é muito competitivo e a única alternativa 
de crescimento é ter uma melhor qualidade nos serviços e isso inclui o relacionamento com o 
cliente. A curva de reclamações está diminuindo", conclui. 
 
Importância. Para o professor de administração de empresas Paulo César Guimarães, da 
Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie Rio, a criação de cargos de CCO mostra que as empresas 
estão, de fato, dando mais importância aos seus consumidores. 
 
"Vejo como um grande processo de mudança. É um cargo muito especial, que requer um 
conhecimento profundo da empresa e que deve ser ocupado por uma pessoa de muita 
sensibilidade. Alguém que veja o cliente como um elemento de sustentação da empresa", 
afirma Guimarães. É o que faz Marcia Pinheiro, diretora de Relacionamento com Clientes da 
Intelig Telecom há dois anos. Entre os desafios da profissão, ela pontua o relacionamento com 
os funcionários e diz que no setor de telecomunicações é preciso ter cuidado redobrado para 
que o relacionamento com o cliente pareça ser o mais natural possível. 
 
"Quem trabalha no setor de telecomunicações sabe que a parte de atendimento ao cliente é 
importante justamente porque trabalhamos com prestação de serviço. Não temos um contato 
direto com o consumidor. No varejo você vê a cara do cliente. No setor de telecomunicações 
você tem que ter cuidado para não ser impessoal. Minha grande missão é tornar os clientes 
tangíveis para a empresa, entendendo os que estão insatisfeitos e contornando os problemas. 
 
Meu papel é mais do que receber relatórios", conta Márcia. Na tentativa de fazer com que toda 
a empresa entenda melhor o funcionamento e a operação do serviço de call center e a função 
do CCO na empresa, Márcia leva funcionários de outros setores para passar uma manhã 
ouvindo as reclamações dos clientes. "Em dezembro, fizemos uma grande rodada e conversei 
com todos os operadores, fiz reuniões com os diretores Jurídico e Financeiro, para que eles 
saibam o impacto que suas áreas têm no relacionamento com os clientes. Costumo levar 
pessoas de outros setores para lá. É importante que todo mundo saiba como o call center 
funciona". 
 
Relacionamento é a palavra de ordem 
 
Conhecimento interdisciplinar e disposição de relacionar-se com o público e diferentes áreas da 
empresa são algumas das características dos diretores de clientes. Na opinião Marco 
Casarotto, diretor de Clientes da Vivo, o executivo deve saber lidar com o público e ter 
conhecimento de logística e administração. "Um bom CCO tem que gostar muito de gente. É 
uma área muito dinâmica, intensa, onde as vontades do cliente devem sempre vir em primeiro 
lugar. Tenho formação em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas e 
MBA em gestão empresarial e logística.  
 
 
 
 
 



Os resultados serão melhores se você tiver uma visão sistêmica", pontua Casarotto. 
Para ser um bom CCO, Marcia Pinheiro, diretora de Relacionamento com Clientes da Intelig 
Telecom, acredita que o executivo deve ter facilidade no relacionamento. "Para lidar com 
clientes é preciso saber conviver com realidades distintas.  
 
O executivo deve falar com todas as áreas da empresa. Comecei como gerente de produto em 
outra empresa e aos poucos fui para a área de atendimento ao cliente. O executivo deve 
conhecer as estruturas operacionais da empresa, conhecer bem o lugar onde trabalha, ter um 
pé nos alicerces da empresa e manter a cabeça no mercado. É preciso saber fazer também o 
meio campo com os funcionários, porque não é fácil mudar as estruturas, implementar novas 
idéias.  
 
É preciso saber conversar com todos e convencer as pessoas de que as mudanças são 
necessárias", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 13 fev. 2007. Gerência, p. B9. 


