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Após um ano difícil, 2003 se anuncia como um período de recuperações em várias áreas. Nas 
empresas, o relacionamento com clientes toma contornos importantes e, cada vez mais, faz parte 
de estratégia sob supervisão direta do alto comando. Em contrapartida, as ações que têm como 
objetivo a satisfação do consumidor sofrem pressões diferentes, típicas dos projetos que estão 
nas mãos de quem decide onde, quanto investir e, mais impor-tante de tudo, qual o retorno que a 
empresa terá com isso.  
 
Na cabeça dos altos executivos, o conceito de CRM (Customer Relationship Management) está 
cada dia mais presente, mas, na prática, vai precisar conviver com outra sigla muito em moda: 
ROI (Return Over Investment, ou retorno sobre o investimento). Ao longo do tempo, a 
convivência deve ser pacífica. Menos tranqüila promete ser a relação das áreas de atendimento ao 
consumidor, preocupadas com os índices de satisfação, com as de vendas e finanças, 
naturalmente de olho na questão do volume e do lucro. O que se recomenda é a conciliação. Sem 
ela, o conflito pode chegar até o cliente e afugentá-lo.  
 
Tudo isso e muito mais se discutiu no 38 º Fórum da Consumidor Moderno, sob o tema 
'Investimentos para otimizar o relacionamento com os clientes em 2003'. Jimmy Cygler, da 
Resolve!: Estou perplexo com as barbaridades que se cometem. Certa vez, estava preparando um 
hot dog numa loja de conveniência BR Mania. Arrumei tudo bonitinho, no self-service, coloquei o 
chili sauce, a batatinha, o milho e tal.  
 
Quando cheguei finalmente no salsichão, estava gelado. Chamei a moça e reclamei. Ela 
respondeu que era 'estranho', porque estava saindo vapor. 'Está quente', insistiu. Perguntei o que 
exatamente estava tentando me dizer nas entrelinhas. 'Acha que eu estou mentindo'? A reação foi 
violenta: eu era um safado tentando explorar a loja. Outra vez, deixei meu notebook Compaq na 
assistência técnica e, depois de um longo tempo apelando para o call center da Compaq/HP, de 
muitas idas e vindas, de passa-e-repassa, de deixar o equipamento para ser analisado até se 
comprovar que o que eu dizia era verdade, não me davam previsão quanto à troca da placa-mãe. 
A prestação de serviço está em segundo plano. Muitas vezes, enquanto você está pedindo um 
serviço, a atendente aproveita para empurrar um produto. E eu sou obrigado a ouvi-la na hora em 
que devia apenas cumprir a obrigação de me atender.  
 
As empresas criaram uma arapuca para prender o cliente nas vendas. Isso por causa da pressão 
financeira e operacional para transformar o tal de centro de atendimento em fonte de receita. 
Antes de começarmos o debate, que tal listarmos em que áreas vocês acham que se deveria 
colocar o dinheiro das empresas em 2003 para melhorar essa situação?  
 
Marcelo Tosto, do Unibanco: Nos próximos cinco anos, o Unibanco vai investir em retenção de 
clientes. É uma estratégia preventiva: acompanhamento desde que ele chega ao banco, para 
evitar que perca o interesse pelo serviço.  
 
Vânia Amaro Gomes, da Eli Lilly: Na área dos fármacos, também vamos por aí. Na indústria muito 
se fala de retenção. Mas fidelizar o cliente, principalmente trabalhando a questão da satisfação 
com o produto, com ênfase, no nosso caso, na parte que diz respeito à qualidade de vida dele, 
que, afinal, já está doente...  
 
Edmilson Queiroz de Melo, da ACS: Acho que se deve investir em facilidades de acesso. Hoje, o 
cliente precisa chegar pelo telefone, pela Internet; ou seja, por qualquer meio, a qualquer tempo, 
em qualquer lugar. Ricardo Haas Tarabay, da Dendrite: O caso da Dendrite é interessante, porque 
nós temos dois tipos de clientes: a empresa, como por exemplo a Eli Lilly, à qual temos de dar 
suporte em termos de tecnologia; e o cliente interno do laboratório, que é o representante da Eli 
Lilly, ao qual nós também temos de atender, como fosse interno do nosso de call center. E aí eu 



concordo com o Edmilson quanto à facilidade de acesso, a fim de podermos responder mais 
rápido. Não adianta eu propiciar atendimento rápido se a resposta vier seis meses depois.  
 
Marcelo Tosto, do Unibanco: É preciso investir também na monitoração do relacionamento. Há os 
consumidores que reclamam e usam a estrutura montada para o atendimento. Mas há os que não 
ligam para reclamar. No Unibanco, o presidente vem acompanhando de perto o processo. E está 
funcionando muito bem. Tinha cliente que retirava o investimento de um milhão de reais do banco 
e nós nem sabíamos a razão. Insatisfeito, ele simplesmente não reclamava. Imaginávamos que o 
resgate era para comprar um apartamento... e ficava por isso mesmo. Agora, nós identificamos os 
clientes que não reclamam e procuramos ouvi-los. É um processo preventivo bem interessante.  
 
Jimmy Cygler, da Resolve!: Mas sabe o que é engraçado? É que, às vezes, o que você entende 
como sendo bom para o cliente, não é, na realidade. O Unibanco diz que retenção é importante. 
Mas eu nunca ouvi um cliente dizer 'quero ser retido'. Na verdade, a gente está pensando naquilo 
que nos interessa. Não falamos a linguagem do consumidor. Tudo é voltado para o business. Mas 
acho que a gente está evoluindo: já não se fala mais em database marketing; fala-se em CRM. 
Um dia a gente vai falar de felicity marketing ou alguma coisa do tipo, preocupada com clientes 
felizes. Resumindo, a gente está evoluindo, mas ainda tem bastante chão, não é verdade?  
 
Vânia Amaro Gomes, da Eli Lilly: Há os dois lados da questão: as empresas querem o lucro, mas 
também já se verifica a iniciativa de perguntar ao cliente como é que está a qualidade do 
atendimento. Pelo menos dentro da indústria é isso que tem sido feito, até mesmo para que a 
gente possa saber se o concorrente está fazendo melhor que você.  
 
Em geral, se perguntado, o cliente conta: 'Eu tomo o medicamento do laboratório X e eles fazem 
tal coisa por mim'. É atrás disso, de ouvir o cliente, que nós estamos. E ele fica feliz. Às vezes, eu 
estou investindo uma energia imensa numa coisa que eu, empresa, acho que traz benefício para o 
cliente. Mas acontece de, com muito menos esforço, a gente fazer algo que o deixe satisfeito. 
Então, acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra...  
 
Gilberto Rodrigues, da Net Call Center: O investimento no preparo de quem faz o contato direto 
com o cliente também é essencial e, nesse ponto, ainda não chegamos no nível ideal. As 
ferramentas são importantes. Mas, se o fator humano não estiver adequadamente preparado para 
lidar com o cliente e entender porque isso deve ser feito, não se consegue enriquecer o 
atendimento.  
 
Lílian Pontes de Almeida, da Daimler Chrysler: A questão é que você treina o seu contact center, 
faz com que todos os funcionários dali sejam simpáticos com o cliente, mas as áreas ao redor... É 
preciso que todas as áreas trabalhem com o mesmo espírito. Mas nem sempre é isso o que 
acontece... Às vezes, por causa de uma nota fiscal que demora dez dias, perde-se o trabalho de 
retenção no qual tanto se investiu...  
 
Jimmy Cygler, da Resolve!: Então, é preciso alinhar a empresa, para que haja discurso e atitude 
única.  
 
Domingo Martin Júnior, da Equifax: Eu me lembrei da história do cachorro-quente. Se a qualidade 
do produto fosse boa, não seria preciso recorrer à atendente. O ideal é que o cliente só venha a 
ligar para uma central para fazer um elogio ou comprar algo mais. Mas, hoje, nas centrais, os 
elogios representam zero vírgula alguma coisa por cento...  
 
Lucas Mancini, da VoxLine: Mas esse mundo existe? Existe o mundo no qual o produto que não 
tem defeito, o atendimento não tem defeito, o preço não tem defeito? Isso existe? Não existe! 
Jimmy Cygler, da Resolve!: Na verdade, não existem produtos, apenas percepções. Logo, não há 
como esperar que as reclamações fiquem sequer próximas de zero, porque a percepção é algo 
absolutamente individual, influenciada por dezenas de fatores subjetivos. E, quando a gente fala 



de percepção, fala, principalmente, de percepção de marca. O trabalho de marca, no final das 
contas, exerce forte impacto na percepção de produto, de sua qualidade, do atendimento, do 
serviço, enfim...  
 
Ricardo Haas Tarabay, da Dendrite: Outro dia, o nadador Gustavo Borges fazia um paralelo da 
carreira dele com a atividade das empresas. A primeira vez que pulou na piscina para nadar cem 
metros, ele fez o percurso em cinco minutos. Aí, o técnico disse: 'Ao invés de nadar com a mão 
aberta, fecha os dedos'. Ele acatou e baixou o tempo para quatro e cinqüenta. O técnico voltou: 
'Agora, ao invés de você respirar três vezes, respira duas'. E foi assim, melhorando... Mas chegou 
a hora em que estava na casa de minuto, treinava há dois anos e não baixava sequer um 
milésimo mais no tempo. Começou a ficar frustrado, tal e qual acontece nas empresas.  
 
Quando você não tem nada, tudo o que você faz é ótimo. Mas chega uma hora em que é preciso 
fazer coisas pequenas. No caso do atleta, o técnico disse: 'Então, nós vamos fazer o seguinte: 
você vai raspar cabelo, peito e pernas'. Com isso, eliminando os pêlos, que, em contato com a 
água, reduzem a velocidade, o tempo do nadador caiu de um ponto dez para um ponto zero nove. 
O que falta nas empresas é pensar assim: aquilo que talvez pareça pequeno pode fazer enorme 
diferença para o cliente.  
 
Domingo Martin Júnior, da Equifax: Sabem o que me tira o sono? Sempre leio que é muito melhor 
e mais barato fidelizar um cliente, do que conquistar. Mas os grandes investimentos são para 
conquistar. Todo o mundo fala uma coisa e depois, na prática, faz outra. Todo o mundo aplica em 
CRM, todo o mundo está investindo e quando a gente olha, no dia-a-dia, não vê essas coisas 
acontecendo. Todo o mundo tem 'foco' no cliente, mas todo o mundo, na prática, tem lá aquela 
área de finanças que cobra: 'Olha o headcount; olha, corta isso, corta aquilo'. De fato, isso me 
tira o sono...  
 
Renato Ribeiro Dantas, da Siemens: Duas coisas me tiram o sono. Uma é a obsessão por 
headcount. Os executivos que só enxergam números acham que você consegue fazer mais e 
melhor com menos pessoas. Você pode fazer qualquer coisa, desde que não contrate ninguém. 
Até pode gastar, mas falar em contratar... é palavrão. Chega uma hora que não dá... E o segundo 
ponto que me incomoda bastante é ter várias pessoas fazendo a mesma coisa ou, pior, estar 
fazendo coisas conflitantes.  
 
Marcelo Tosto, do Unibanco: Acho que receber oito milhões de ligações no call center por mês, 
que é o número que a gente recebe, e ter de fazer com que o atendimento flua de uma forma 
muito coerente é que tira o sono. Mais: quando há um problema, quando o sistema lá no caixa 
cai, bem na hora de sacar dinheiro, ninguém quer saber... Então, uma das coisas que tiram meu 
sono é o contact center posar de culpado por essas questões, depois de ter chegado a um limite 
muito razoável de reclamações em relação ao número de clientes. E ser cobrado...  
 
Consumidor Moderno: Queria explorar o marketing em toda essa história. Ninguém questiona o 
marketing quando ele faz uma campanha ruim, se gastou, se deu retorno... Estamos deixando o 
financeiro administrar o negócio. Agora é o financeiro que administra o marketing. Qual é o 
budget do marketing? Uma cervejaria que gasta cinco milhões de dólares todo ano no 
sambódromo, vende mais cerveja por causa disso?  
 
Jimmy Cygler, da Resolve!: A gente precisa considerar aquilo que o Domingo colocou: a questão 
da disparidade entre o que nos propomos a fazer e o que fazemos na prática, as pressões do 
financeiro. Se você quer saber o que uma empresa quer dizer, não ouça o que o assessor de 
imprensa ou o diretor de relações com mercado dizem. Olhe os orçamentos. Os orçamentos 
revelam a prioridade: conquista ou retenção. A verdade é essa. Quero que me apontem uma 
instituição que se preocupa com o cliente, aquela na qual 80% da verba é gasta em retenção. A 
gente encontra no máximo, de 5% a 10%.  
 



Domingo Martin Júnior, da Equifax: Quanto ganha o melhor vendedor da empresa e o melhor 
atendente de telesserviço? Jimmy Cygler, da Resolve!: Muito bem colocado. Quanto ganha um 
goleador e quanto ganha um goleiro?  
 
Vânia Amaro Gomes, da Eli Lilly: Acho que a gente precisa fazer com que a empresa inteira olhe 
com os olhos do cliente. Nós somos muito reativos. A gente espera algo acontecer, para entrar 
com aquele plano fantástico e, só então, mudar tudo...  
 
Airton Tadeu Dias, do BankBoston: Acredito muito no relacionamento. Mas o bom atendimento 
que o cliente recebe no nosso call center está muito relacionado à qualidade das pessoas que lá 
trabalham. Nós nem temos equipamento de ponta. Eu recomendo que se identifiquem os talentos 
para lidar com o cliente. Aquele que não se enquadrar deve ser remanejado. Outra coisa: é 
preciso coletar, distribuir e usar de forma correta as informações. Geralmente, quem lida com 
isso, não sabe o que está fazendo. Para conseguir a atenção dos diretores, nosso trabalho, 
primeiro, tem de trazer alguma resposta financeira. Nós obtivemos resultado financeiro com o call 
center e isso chamou atenção. Como? Com informações baseadas em planejamento... como que 
as ligações chegam, onde alocar as pessoas da melhor forma... É o tipo de coisa que depende de 
informações.  
 
Consumidor Moderno: E quanto à informação que vai orientar a campanha, no marketing?  
 
Airton Tadeu Dias, do BankBoston: A gente procura basear as ações que vão ser tomadas e 
conhecer um pouco, pelo menos, qual é o perfil daquele cliente que vai ser impactado. É tudo 
planejado.  
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