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Atendimento ao cliente nas empresas deve propor soluções 
 
Em mercados altamente competitivos, manter a posição significa encantar o público-alvo. O 
Código de Defesa do Consumidor, o maior acesso a informações e a variedade de produtos e 
serviços aumentam ainda mais o poder de barganha do cliente. Neste cenário, não basta cumprir 
a lei, é preciso investir em técnicas de fidelização. "Adequar-se às exigências do consumidor é 
fundamental para a sobrevivência das companhias, apesar de muitas ainda não cumprirem nem 
mesmo o básico", afirma a advogada Sylvia Helena Constant Vergara, professora da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-RJ) e autora do livro Impacto dos direitos dos consumidores nas práticas 
empresariais. Disseminar as regras do código entre os funcionários deve ser o começo, segundo 
Sylvia.  
 
Esse conhecimento não pode concentrar-se entre os profissionais do Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC), da área jurídica ou entre aqueles que lidam diretamente com o cliente, mas 
fluir por todos os níveis da organização. "As estratégias e ações devem estar calcadas na lei. 
Disso depende gestão mais eficiente, planejada e com menos erros", diz Sylvia.  
 
O cliente, ciente de seus direitos, não hesita em buscar os órgãos de defesa do consumidor ou 
mesmo a Justiça quando sente-se prejudicado. "Na verdade, o pior não é um processo judicial e a 
conseqüente indenização, mas a perda daquele consumidor. Milhões de reais em propaganda 
podem ir pelo ralo quando uma pessoa fala mal da empresa pela Internet ou mesmo em jornais", 
sustenta Sylvia.  
 
Buscando distância das estatísticas do Procon e proximidade com as estratégias de fidelização, a 
Intelig colocou o relacionamento com o consumidor como foco. "A intenção é entender a 
necessidade do cliente e ter a solução necessária para ele. Para encantar, só o SAC não basta", 
afirma a gerente de marketing, vendas e contact center da Intelig, Luciana Rodriguez.  
 
A meta da empresa é antecipar-se.  
 
"Não é suficiente seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor ou da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), que regulamenta o setor. Estar na mente do cliente é o caminho. São 
500 pessoas trabalhando diretamente com isso no contact center", acrescenta Luciana, 
lembrando, que por questões de custo, a central é terceirizada.  
 
O treinamento destes profissionais é, portanto, fundamental. "Eles precisam estar motivados, 
seguros, além de terem boa base técnica. Para isso, usamos avaliações periódicas", diz a gerente 
da Intelig. Já a professora da FGV-RJ destaca que treinar e educar os funcionários deve ser 
prioridade em qualquer área, mesmo antes do investimento em tecnologias do tipo Costumer 
Relationship Management (CRM).  
 
Lidar com um consumidor ciente do que deseja, que conhece seus direitos e o concorrente, está 
levando as empresas a buscar novas formas de agradar o público, na avaliação do gerente de 
CRM da Novabase do Brasil, Fabio Calegari. "Qualidade e preço são o mínimo. Tecnologia não 
resolve tudo, é preciso mudança de filosofia", diz Calegari.  
 
Ou seja, as companhias devem ter o cliente como foco. "Deve-se ter bom atendimento, garantia 
de qualidade, responder logo às solicitações do cliente e, para isso, é preciso desenvolver canais 
de comunicação como a Internet e o telefone, onde entra a tecnologia", assinala Calegari.  
 
Luciana, da Intelig, chama atenção para a importância de softwares específicos de atendimento ao 
consumidor. "Os profissionais de contact center têm um histórico das chamadas para minimizar o 



nível de estresse em futuros contatos do cliente, especialmente quando se trata de reclamação", 
diz, acrescentando que o principal é transparência no relacionamento.  
 
Ser acionado pelo código do consumidor é fracassar 
 
Dados da Novabase mostram que a taxa de troca de fornecedores em telecomunicações chega a 
25%, o que leva o foco para o atendimento. "Ser acionado pelo Código de Defesa do Consumidor 
ou pela Anatel é fracassar no atendimento das expectativa do cliente", opina o diretor de 
atendimento da GVT, operadora de telefonia fixa no Sul, Centro-Oeste e Norte do País, Marcello 
Pinheiro.  
 
O processo começa, portanto, com o recrutamento de profissionais competentes. "São 450 
funcionários na área de atendimento. É necessário combinar informação e bom atendimento. 
Empresas que não oferecerem serviços além do código estarão mortas", acredita Pinheiro.  
 
Presidente da Pragmática e Consultoria, Marcelo Barboza reforça que todos os funcionários devem 
ser envolvidos no encantamento do cliente. "Hoje, as companhias que fazem diferença no 
mercado são as que vão além do mínimo estabelecido pelas normas." Para o executivo, isso inclui 
trocar o produto com defeito, responder prontamente a uma dúvida, revisar constantemente as 
cláusulas contratuais e restituir em dobro o cliente em caso de cobrança indevida.  
 
Neste sentido, a Portobello, fabricante e comerciante de cerâmica, criou o Manual do Cliente, 
cartilha sobre o produto e reformas em geral. "O cliente consegue se entender melhor com o 
pedreiro e conseguimos atender a 60% das nossas vendas destinadas a reforma de casas e 
apartamentos", afirma a gerente de serviços e capacitação da Portobello Shop, com 65 lojas, 
Marcia Brunnig.  
 
Além disso, a companhia tem profissionais que medem a área para aplicar a cerâmica, calculando 
a quantidade necessária. "É um serviço gratuito. Para a comodidade do consumidor podemos 
também aplicar o produto, com custo adicional", diz Marcia. Há disponível ainda 0800 e e-mail 
para SAC. 
 
Com média de 4 mil ligações por mês, a Portobello oferece também o sistema de entrega 
expressa e o agendamento de entrega. "É possível comprar e deixar a mercadoria estocada para 
receber no momento certo da obra", afirma a gerente da Portobello.  
 
Ter uma política corporativa integrada para que todo o time saiba o caminho a seguir e qual sua 
importância no andamento da organização é outro ponto precioso, segundo Barboza, da 
Pragmática. "Seguindo o rumo da fidelização, a tendência é o consumidor exigir cada vez mais. A 
companhia define até onde pode ir e consegue bons resultados." 
 
O gerente da Novabase ressalta que a maioria das empresas, porém, ainda não sabe o que fazer 
com tais informações. Quando estes canais de comunicação são bem utilizados, acontecem casos 
como o da Faber-Castell que trocou a tampa da embalagem da grafite 0,7 e 0,5 milímetros por 
um modelo dosador.  
 
- Além dos certificados do Inmetro, ISO 9001 e 14001, o SAC veio como fonte para melhorar o 
relacionamento com o cliente - afirma Regina Antigo, coordenadora do centro de atendimento ao 
consumidor da empresa. A central, instalada em 1992, tem, hoje, cinco funcionários. "Cerca de 
seis mil contatos por mês por 0800 ou por correio eletrônico nos ajudam a atender bem", resume.  
 
Em busca da excelência 
 
>> Obediência ao Código de Defesa do Consumidor, mantendo todos os funcionários cientes das 
normas.  



 
>> Respeito às normas dos órgão reguladores e da lei.  
 
>> Integração das áreas da empresa para atender o consumidor da forma mais completa 
possível.  
 
>> Treinamento dos funcionários, de forma que surpreendam o cliente com bom atendimento.  
 
>> Informações claras sobre o produto ou serviço ao cliente.  
 
>> Revisão constante das cláusulas contratuais entre empresa e cliente.  
 
>> Substituição de produto com defeito ou restituição do consumidor, deixando que ele escolha o 
que mais lhe agrada.  
 
>> Restituição em dobro no caso de cobrança indevida.  
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