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A implementação de um projeto relativamente simples – a adoção de uma ferramenta de 
integração de canais de relacionamento – é a responsável pela mudança do perfil do SAC (Serviço 
de Atendimento ao Cliente) da divisão de consumo da Johnson & Johnson. Hoje, mais que 
fornecer informações, a equipe de atendimento é uma das responsáveis pela coleta de dados 
junto aos usuários dos produtos da marca. 
 
"Tínhamos um sistema focado no atendimento telefônico, mas com a entrada em operação de 
nosso site, em 2001, vimos a necessidade de unificar os canais de relacionamento", explica 
Luciene de Fabio, coordenadora de área da central de relacionamento da empresa. 
 

Exemplo prático 
Mesmo em operação há poucos meses, o 

sistema integrado de atendimento ao 
consumidor da Johnson já produz alguns 

cases. 
O caso mais emblemático é o  

da fabricação das fraldas tamanho XXG. A 
nova medida entrou em  

linha após uma série de ligações e 
informações colocadas no site 
pelos clientes, dando conta de  
que o tamanho Extra G não 

supria as necessidades de uma boa parcela 
de crianças. 

 
Para o desenvolvimento da solução unificada, a Johnson selecionou a Plusoft, que colocou o novo 
sistema em operação em outubro do ano passado. "O primeiro foco do projeto foi trocar o 
software do SAC, desenvolvido internamente, por uma nova tecnologia baseada em Oracle", diz 
Luis Crem, diretor comercial da fornecedora. 
 
Uma vez totalmente integrado o banco de dados, o passo seguinte foi o desenvolvimento da 
ferramenta Web. De acordo com Crem, a maior preocupação foi permitir a disponibilidade de 
informações multicanal aos atendentes. "Tanto os dados coletados por telefone, como os 
preenchidos no site, são lançados no mesmo cadastro de clientes e em tempo real", diz o 
executivo. 
 
Benefícios 
 
Mais que isso, o sistema desenvolvido pela software house conta com ferramentas de 
segmentação de base e gestão de campanhas. Do lado da coleta de dados, há a possibilidade de 
realização de pesquisas de satisfação, também com os resultados gravados na mesma base de 
dados. "Isso permite o conhecimento total do cliente, sem risco de erros de abordagem", ressalta 
Crem. 
 
As vantagens de contar com um sistema unificado são reconhecidas por Luciene de Fabio. De 
acordo com a executiva, para o consumidor fica evidente que o atendimento é integrado. "Se ele 
deixar seus dados no site, e entrar em contato com a central minutos depois, estas informações já 
estarão disponíveis para o atendente", afirma. 
 
Do lado da organização, os benefícios ficam por conta da eficiência da equipe de atendimento e da 
ampliação da base de dados. Outro ponto lembrado pela executiva é a possibilidade de realização 



de pesquisas – ativas e receptivas –, que têm se tornado importantes canais para a coleta de 
informações sobre os hábitos e atitudes do consumidor.  
 
A tecnologia trouxe também ganhos intangíveis, como a ampliação da satisfação interna. "A 
equipe de atendimento tem hoje outro ânimo. Antes apenas fornecíamos informações ao 
consumidor. Agora participamos mais do relacionamento, captando dados", comemora. 
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