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Era um seriado de TV americano do tipo bem enlatado que chegou ao Brasil no começo dos anos 
80. Não era dos melhores não. Para quem lembra da Supermáquina deve se lembrar de Steven 
Austin, o ciborgue de seis milhões de dólares. Era um homem comum porém com super força, 
super velocidade, agilidade, visão aguçada, ou seja, era o be-a-bá do super herói.  
 
Esse arroz com feijão do super homem era uma seriezinha bem chinfrim com um conceito bem 
simples: o cara era miliar (lógico), ex-piloto das forças aéreas, tinha sido astronauta da Nasa e 
numa desses experiências revolucionárias que só são feitas uma única vez por uma série de 
motivos ele recebe vários componentes eletrônicos no corpo e se torna um herói. Não precisa 
nem dizer qual foi o orçamento da empreitada, certo? Também não era tão bacana quanto o 
Robocop, porque o ator não recebia maquiagem e nem roupa especial e não andava todo durão.  
 
Tanto um quanto o outro tinham duas coisas em comum: corpos eletrônicos perfeitos e mentes 
100% humanas.  
 
Esses dois heróis eram capazes de esmagar os malvadinhos e davam um pau nas outras forças do 
bem, como a polícia por exemplo, mas sempre eram justos e corretos nos julgamentos e nos 
dilemas morais. São seres perfeitos.  
 
E aí, já entendeu onde eu pretendo chegar com essa lenga-lenga toda?  
 
Em marketing, assim como nas séries de televisão dos anos 80, a resposta para todos os 
problemas era a tecnologia. Quanto mais avançada, melhor para trama. O homem de seis milhões 
de dólares era uma máquina, um filho pródigo da tecnologia capaz de resolver qualquer problema 
com suas multi-funções. Como não seria bom ter um desses no departamento de marketing! De 
certa forma, nós temos. Por exemplo, o centro de atendimento de uma operadora de cartão de 
crédito. Ou de telefonia celular, ou de um banco.  
 
Entre computadores, linhas telefônicas digitais, atendentes, manuais, treinamento, apoio jurídico, 
técnico, cabeamento, eletricidade, aluguel, luz e a conta de telefone (já que estamos falando de 
um serviço de 0800), tudo isso pode vir a somar o preço de um Robocop. Bom, não é?  
 
Nem tanto.  
 
Para o desenvolvimento de páginas de apoio ao cliente em um site, a estrutura toda pode vir a 
funcionar da mesma forma, só que a diferença é que você não tem que pagar uma centena de 
meninas e treina-las para dizer "pois não, senhor" ao fim de cada frase e manter aquela calma 
artificial que dá vontade de esmurrar o telefone no gancho. Um site pode ter um FAQ, uma 
resposta automática, encaminhamento ao responsável de departamento e até uma triagem básica 
para filtrar aqueles idiotas que não leram o FAQ e enviaram um e- mail. E pronto, temos um site 
com opcional de Robocop.  
 
Só estamos nos esquecendo da mente humana. A mente 100% humana que faz dos nossos heróis 
seres equilibrados e com capacidade de julgamento. Faz com que eles salvem primeiro a 
criancinha indefesa e somente depois arrebentem a cara do sujeito malvado. A mente humana é 
fundamental no atendimento ao cliente porque muitas vezes o cliente pode não saber exatamente 
o que ele quer. Ou pode ter dificuldades com o uso da tecnologia, que é uma realidade sólida no 
Brasil, e mesmo que nosso povo seja aprenda a usar computadores na escola, ainda existem as 
pessoas que tem resistência a tecnologia, mesmo que não sejam tão velhas ou burras quanto 
imaginemos.  
 



A humanização do atendimento é fundamental, pois muitas vezes, por incrível que pareça, o 
cliente que liga no atendimento ao consumidor às vezes só está procurando um contato humano e 
trocar meia dúzia de frases, isso qualquer gerente de SAC pode confirmar. A solidão também é 
uma característica forte nos dias de hoje.  
 
Isso ainda representa o atendimento personalizado criado há muito tempo e deusificado não sem 
razão por metade dos empresários dispostos no mercado hoje. A tecnologia apenas torna esse 
atendimento mais eficiente. Os muitos hardware e softwares disponíveis hoje são apenas 
ferramentas que tornam nossa vida mais fácil, porém não diferente.  
 
O Robocop era apenas um policial. Era o melhor de todos, mas era apenas um policial.  
 
O atendimento ao cliente de seis milhões de dólares nunca será diferente de um telefone, um olho 
no olho ou uma carta (leia-se e-mail) pessoal redigido com um nome no topo e um nome em 
baixo.  
 
Deixo outro exemplo claro para explicitar a diferença: quem tem conta em banco pode se deparar 
com duas situações no atendimento telefônico.  
 
Situação 1: "Você está em comunicação com o sistema do banco X, favor digitar sua conta e 
senha. Obrigado, favor aguardar.  
 
Digite 1 para extratos e saldos, 2 para talões de cheque, 3 para cartões de crédito, 4 para 
poupança, 5 para cheque especial, 6 para isso, 7 para aquilo, 8 para se matar e 9 para escutar 
todo esse menu de novo, porque você já deve ter esquecido tudo."  
 
Aí você digita um número de seu interesse e é recebido com outro menu maior ainda. Ou você 
pode mudar sua conta para outro banco onde você será recebido com...  
 
Situação 2: "Você está em comunicação com o sistema do banco Y. Favor digitar sua conta e 
senha.  
 
- Bom dia Sr. Felipe, em que posso ajuda-lo?  
 
Muito melhor, não acham?  
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