
A maioria das empresas se diz "focada no cliente". Mas
a verdade é que, quase sempre, as ações de marketing
por elas deflagradas, têm como objetivo básico, tão-
somente, a redução dos custos relativos à operação de
atendimento

Aresposta atenciosa, rápida e eficiente
às reivindicações de cada cliente é o
atalho que vai dar na lucratividade. Um

atalho que, cortando caminho e custos, pas-
sa, obrigatoriamente, pelo ganho de produti-
vidade. Ouvir, acatar e antecipar-se às solici-
tações dele traz como dividendo a satisfação,
a retenção e a fidelidade à marca. A pesquisa
intitulada "The Loyalty Etfect", conduzida pelo
consultor Frederick F. Reichheled, da Bain and
Company, releva que a cada 5% de retenção,
calculados sobre a base de clientes, a produti-
vidade aumenta em mais de 20%, o que, de-
pendendo da natureza do negócio, pode gerar
lucro entre 50 e 100%.

Mas a única forma de chegar lá é evoluir
da retórica à prática e aplicar o conceito de
CCS (Customer Centered Service, ou Serviço
Centrado no Cliente). Em outras palavras, a
saída é desenhar o serviço rigorosamente de
acordo com os interesses do cliente, e não de
maneira, tão-somente, a reduzir custos e fa-
zer escala - práticas comuns, mesmo nas
empresas que se dizem "focadas no cliente".

Bem lembrado, há clientes e clientes. A di-
versidade de perfis não se manifesta, apenas,
na marca de sabonete que as pessoas esco-
lhem, na gôndola do supermercado ou em qual-
quer outro lugar. Nos consumidores, ela é evi-
dente, também, quando se trata de eleger o
meio de comunicação para apresentar à dona
de determinado produto ou serviço dúvidas,
reclamações e, eventualmente, elogios. Seten-
ta por cento das pessoas, apontam as pesqui-
sas, preferem o telefone a qualquer outro meio
de contato. Mas outras 30% recorrem a qual-
quer um, menos o telefone. Por exemplo? E-

mail e chat on-line, paixões do consumidor al-
tamente exigente e dos mais lucrativos. Mino-
ria, ele merece, contudo, atenção especial.

Se é assim (e é), desenhar serviços con-
forme os interesses dos clientes significa apre-
sentar no cardápio todas as opções em ter-
mos de canal de comunicação. Mas não é ape-
nas isso. O conceito de CCS pressupõe
integração total desses canais, de modo que o
cliente, ao mudar de um para outro, não seja
forçado a contar a mesma história.

Também é fundamental integrar cada um
dos canais aos sistemas de retaguarda, de tal
maneira que uma só pessoa - o gerente de
marketing de relacionamento com clientes -
tome conhecimento de tudo aquilo que se pas-
sa em cada um dos departamentos e setores
da corporação, de cujo desempenho dependa
o bom atendimento aos consumidores: produ-
ção, estoque, faturamento, distribuição, pon-
tos-de-venda etc. O call center - é bom lem-
brar - não é e nem jamais será a única caixa
de ressonância do mercado. A expressão no
olhar da pessoa que entra numa loja para com-
prar um televisor e é bem (ou mal) atendida,
pode dizer muito mais do que todos os diálo-
gos por telefone. Muitas solicitações chegam
sem passar sequer por um dos canais que
compõem o ambiente do call/contact center.

A caminho da realização do CCS, as em-
presas se deparam, porém, com três desafi-
os, que precisam ser vencidos, antes de qual-
quer investimento em marketing de relaciona-
mento com clientes. Primeiro, para os consu-
midores, nunca foi tão fácil trocar de fornece-
dor. Segundo, a expectativa deles muda rápi-
da e constantemente. Terceiro, as informações
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acerca dos clientes, na maioria das vezes, encontra-se
dispersa em vários sistemas. Calcula-se que, hoje,
mais de metade das informações estratégicas - in-
clusive as que se referem a clientes - estão em tex-
tos de e-mail, confinadas às caixas de entrada dos
colaboradores, empresa afora!

Depois de superados esses obstáculos, é preciso
atentar para o cumprimento dos cinco requisitos bási-
cos do CCS, a saber:

1- Fixação de metas de qualidade, que se devem
pautar pela necessidade de alinhar a expectativa da
empresa com a do cliente. Um bom indicador de qua-
lidade é o que, com perdão da palavra, hoje chamam
de "referenciabilidade" - o quão recomendado será
um produto ou serviço pela pessoa que já o experi-
mentou. Nesse ponto, entenda-se que, no pós-venda,
qualidade é igual a produto mais serviço.

As pesquisas, aliás, também revelam que o cli-
ente insatisfeito costuma contar a experiência que
teve para três pessoas, pelo menos. O cliente feliz,
ao contrário, só se confessa satisfeito se lhe pergun-
tam (talvez porque, até mesmo inconscientemente,
ele sabe que, ao atendê-lo bem, o fornecedor não faz
mais do que cumprir a obrigação).

2- Alinhar os discursos, em escala corporativa.
Todos têm de falar a mesma língua - da telefonista
ao presidente, passando pelos meios de comunicação
(fax, telefone, e-mail e chat on-line).

3- Entender e entregar o serviço que o cliente ne-
cessita e quer. A única forma de fazer isso é investir
em pesquisa de opinião.

4- Medir, analisar e adaptar a experiência para
melhorar e, principalmente, acompanhar a expecta-
tiva do cliente ao longo do tempo. E isso, consideran-
do que o desejo muda ao longo do tempo, de novo,
exige pesquisa de opinião e, mais ainda, que se aten-
dam às reivindicações apuradas. Nada pior do que gerar
expectativas e não responder a elas.

Para isso, há que observar três fatores, no relacio-
namento com o cliente, nas fases de pré-venda, ven-
da e pós-venda: prontidão na resolução do problema;
efetividade, isto é, resolver de fato; personalização
do atendimento.

5- Usar as tecnologias disponíveis para atender
aos princípios previamente estabelecidos. Lembre-se
de que qualquer desvio significará frustração da em-
presa, por perda do investimento, e do cliente, preca-
riamente atendido.

Mas não há o que temer, quanto a isso. As solu-
ções de última geração não contemplam apenas a ar-
quitetura da multicanalidade, servindo ao cliente os
vários meios de comunicação para que escolha aquele
com o qual ele melhor se identifica. Hoje, a tecnologia
é que veste os conceitos - e não o contrário. E, sem
sombra de dúvida, o conceito de Customer Centered
Service lhe cai muito bem.

Anúncio

Fonte: Cliente S.A., ano 4, n. 37, p. 42-43, abr. 2005.




