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Na corrida para tornar o consumidor fiel, empresas de vários setores passaram a usar a internet 
para obter respostas rápidas do consumidor e evitar o risco de perdê-lo para o concorrente. São 
as pesquisas on-line, cuja atualização é feita em tempo real. Cada opinião coletada passa a 
integrar imediatamente os resultados parciais, o que ajuda a ter uma idéia de qual será a 
conclusão do trabalho. 
 
A vantagem, dizem os executivos, é que não é mais preciso esperar o levantamento ficar pronto 
para tomar uma decisão estratégica. "Uma pesquisa tradicional pode demorar 60 dias, às vezes 
90, para ser concluída", diz Tarcisio Gargioni, vice-presidente de marketing e serviços da Gol. 
 
Dependendo do caso, quando a conclusão é apresentada, a percepção do consumidor já mudou e 
qualquer atitude da empresa para satisfazê-lo é inócua. Na pesquisa on-line, uma eventual 
correção de rumo pode ser imediata. 
 
Tome-se o exemplo da Gol. Pesquisa feita em meados do ano passado mostrou a insatisfação dos 
clientes em relação à pontualidade dos vôos. "A situação era decorrente, em parte, de problemas 
meteorológicos, especialmente nos aeroportos do Sul", diz Gargioni. "Tomamos as providências e 
acabamos como a empresa mais pontual do ano. " 
 
A empresa também descobriu que 15% dos usuários eram das classes "B menos" e "C mais" e 
que 9% deles nunca haviam pisado em um avião antes. Criou o projeto "Conte Comigo" e 
espalhou 120 atendentes nos aeroportos, no fim do ano, para ajudar passageiros que precisavam 
de atenção especial, incluindo os de primeira viagem.  
 
Nem as aeronaves escaparam das mudanças. Depois de detectar que as mulheres representam 
47% de seu público - acima da média do setor, entre 30% e 40% -, instalou banheiros femininos 
em todos os aviões. 
 
Na Alcoa, da área de alumínio, uma pesquisa provocou a mudança do fluxo de distribuição das 
encomendas. Como as entregas eram mensais, os compradores costumavam adquirir volumes 
altos. "Percebemos que alguns clientes tinham estoques excessivos e propusemos entregas com 
freqüência diferenciada", diz José Taragano, diretor da divisão de produtos primários.  
 
De mensais, as entregas passaram a ser semanais e até diárias, com volumes menores. "Os 
estoques diminuíram drasticamente e alguns clientes aumentaram o número de pedidos", diz o 
executivo. 
 
Mesmo o que parece detalhe faz diferença. Foi o que percebeu a Unilever, ao medir a satisfação 
com seu serviço de atendimento nas áreas de higiene e beleza. O levantamento mostrou que os 
consumidores não gostavam quando o atendente fazia muitas perguntas diante, por exemplo, de 
uma reclamação. "Ele se perguntava se isso não significava que estávamos duvidando dele", diz 
Maria Angélica Gonçalves, gerente de marketing de relacionamento da divisão. A constatação 
ajudou na composição dos roteiros de perguntas.  
 
A Unilever aprendeu que até aspectos regionais interferem no atendimento ao cliente. A pesquisa 
mostrou que uma parcela dos consumidores da região Nordeste estranhava o jeito dos 
atendentes, concentrados em São Paulo, de ir direto ao assunto e consideravam rude a 
abordagem "paulista". Hoje, no treinamento, os atendentes são encorajados a prestar atenção em 
todos esses quesitos na hora de falar com o cliente. 
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