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O velho ditado que colocava a propaganda como a alma do negócio vai ter que dividir seu status 
com o atendimento, que recebe atenção destacada nas ações empresariais. Com as escolhas cada 
vez maiores de um mesmo produto nas prateleiras e um crescente nível de exigência por parte 
dos clientes, as empresas estão adaptando o foco de atuação e encontrando na prestação de 
serviços a maneira mais eficiente de fidelizar o consumidor e conquistar fatias generosas de 
mercado.  
 
Não é à toa que o consumidor ganhou até uma data nas agendas de comemorações, que será 
celebrada amanhã. É fato, também, que muitas empresas que resolveram investir em 
atendimento personalizado ao consmidor têm muitos motivos para estarem satisfeitas. 
Principalmente porque elas conseguem evitar que seus nomes sejam estampados na lista “negra” 
do Procon de São Paulo, que registrou 21.926 reclamações em 2002.  
 
O interesse das empresas em conhecer melhor seus consumidores também garante negócios para 
os institutos de pesquisa mercado. A Research International , líder mundial no segmento, está 
sentindo essa demanda crescer, ano a ano, o que garantiu um salto no faturamento de R$ 12 
milhões, em 1995, para R$ 29 milhões, no ano passado.  
 
“O Código de Defesa do Consumidor, que está completando 12 anos este ano, já é amplamente 
conhecido pela sociedade. Por isso, as empresas são mais cautelosas ao lançarem seus produtos”, 
explica Nelson Miyahara, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB–SP.  
 
A fabricante de produtos químicos para a construção civil Otto Baumgart é um exemplo de quem 
aposta na fidelização. Ela decidiu redirecionar as reclamações para um departamento específico, 
criando o Disque Otto. O mais interessante é que os clientes que não encontram soluções pelo 
telefone têm à disposição, gratuitamente, um técnico especializado para fazer uma visita à obra. 
“Recebemos mais de 1,4 mil ligações por mês. Atualmente, quem não ouvir o consumidor e criar 
um canal personalizado para resolver seus problemas está fadado a quebrar”, sentenciou 
Alexandre Baumgart, diretor comercial.  
 
Nova alma do negócio  
 
“O atendimento virou a nova alma do negócio, com o consumidor se tornando a mola propulsora 
disso tudo”, completou Baumgart. A opinião é compartilhada por Josué Rinaldo, diretor 
administrativo da fabricante de cozinhas Kitchens . “O consumidor de hoje é absolutamente 
participativo, e exige cada vez mais qualidade”, afirmou.  
 
Para conseguir manter fiel o cliente num segmento bastante competitivo, a Kitchens passou a 
oferecer ao comprador um atendimento personalizado: o cliente pode fazer todo o projeto de sua 
cozinha em casa, cabendo à empresa a entrega, montagem e assistência técnica da obra. Tudo 
num prazo máximo de 24 horas.  
 
Conforme Rinaldo, a atuação não pára por aí. “Um dia após terminado o projeto, ligamos para 
cada cliente para saber o nível de satisfação. O retorno é bom e recebemos poucas reclamações”, 
disse.  
 
A Premier Pet , fabricante de alimentos de alta qualidade para cães e gatos, também aposta em 
um atendimento especial. A empresa mantém, há dois anos, um programa de 110% de 
satisfação. Isso significa que, se o cliente comprou uma ração que não agradou o animal de 
estimação, a empresa devolve ao cliente 110% do valor pago pelo produto.  
 



“A nossa intenção devolvendo mais dinheiro é tentar minimizar o máximo possível os problemas 
causados pelo produto”, explica Pereira. A Premier recebe uma média de 40 ligações diárias. 
Praticamente, todos os contatos são referentes ao serviço nutricional gratuito oferecido.  
 
Por meio de um software especial, é possível calcular a medida ideal de ração para o cachorro ou 
gato e informar ao cliente. Se ainda restar alguma dúvida, a empresa dispõe de uma equipe de 26 
veterinários em todo o País para visitar os clientes e dar orientação.  
 
As empresas consultadas pelo DCI não revelam o custo de manter uma equipe exclusivavamente 
para garantir a satisfação do cliente. Elas são unânimes, porém, ao citar que os resultados 
institucionais garantem o investimento. “Os consumidores, às vezes, preferem até pagar um 
pouco mais caro pelo produto, sabendo que têm toda uma proteção por trás em caso de 
problemas futuros”, diz o diretor da Otto Baumgart.  
 
Retorno garantido  
 
Prova de que as queixas do consumidor, se bem atendidas, trazem retorno à empresa se deu com 
a Wickbold . Um consumidor ligou questionando que a quantidade de pães do pacote excedia o 
necessário para ele e, por isso, não conseguia consumir o produto dentro do prazo de validade. A 
empresa investiu R$ 1,7 milhão para colocar no mercado o Fatias, embalagem com apenas oito 
fatias de pão integral. “O objetivo foi garantir a satisfação de um outro nicho de mercado então 
imperceptível, o dos singles”, declarou Ronaldo Wickbold, diretor executivo.  
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