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Ouvir o cliente e identificar suas necessidades é essencial para o varejo atual. O comerciante deve 
medir a satisfação do consumidor antes de direcionar seu mix, formular política de preços ou 
definir ações de marketing. Para que essa comunicação aconteça de maneira eficiente, canais de 
diálogo devem estar à disposição e mais, é preciso que sejam eficientes e dêem o retorno 
esperado ao cliente.  
 
Não frustrar o consumidor é tão importante quanto ouvi-lo. E é neste campo que o varejo mais 
apresenta deficiências, de acordo com Luiz Henrique Lemos, coordenador acadêmico da pós-
graduação em Varejo da Universidade Cândido Mendes (Ucam).  
 
- Os meios de comunicação com a clientela são importantes. Mas oferecê-los sem dar o retorno 
desejado pode ser até pior para o negócio. Se o consumidor dá a sua opinião, sugestões e faz 
críticas é porque ele espera ser respondido. A própria palavra atendimento já subentende isso, 
mas a grande maioria não faz na prática - diz Lemos.  
 
Para não decepcionar o consumidor, a melhor alternativa ao oferecer um canal de comunicação é 
delegar a função de atendimento a uma pessoa que tenha autonomia e conhecimento para 
resolvê-la. Por isso, Marcello Bastos, dono da Farm, reserva cerca de uma hora e meia 
diariamente para responder a cada um dos 25 e-mails que recebe das clientes.  
 
- O resultado disso a gente vê na hora. Uma cliente reclamou do aumento dos preços e fiz 
questão de responder explicando o motivo. Quando ela me respondeu, disse que estava satisfeita 
e que entendia os motivos. O mais interessante não foi isso. Ela afirmou também que tinha 
certeza de que não seria ouvida. No entanto, recebeu a resposta do dono da empresa - conta 
Bastos.  
 
Além de responder às mensagens, Bastos também colhe informações diretamente nas lojas. O 
empresário freqüenta os seis pontos-de-venda da marca, acompanha alguns atendimentos e 
conversa com a equipe. O esforço de Bastos é explicado por Lemos, que enfatiza a importância de 
uma pessoa gabaritada para fazer este tipo de contato com o consumidor.  
 
- Não importa se a empresa é grande ou pequena ou se o meio utilizado é uma pesquisa cara ou 
um simples e-mail de contato. Todas as alternativas serão ineficazes se o atendimento for feito 
por pessoas mal treinadas, que argumentam com discursos decorados e que não têm autonomia 
para resolver - enfatiza.  
 
André D'Avila, gerente de franquias da Taco, diz que a empresa investe de 2% a 3% do 
faturamento anual em pesquisas, feitas a cada 18 meses. O investimento é viável apenas para 
grandes e médias empresas, mas os resultados, garante D'Avila, são excelentes.  
 
- Com as pesquisas conseguimos fazer um trabalho mais sólido de direcionamento de produto, 
visual das lojas e ainda mapear a concorrência - diz, falando ainda sobre outro canal utilizado pela 
empresa para se comunicar com os clientes: o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) via 
e-mail.  
 
Na página da Taco é possível encontrar o link para enviar as mensagens. São cerca de 40 e-mails 
diários, encaminhados para o supervisor responsável pela área onde foi feito o atendimento. "Eles 
e os gerentes têm autonomia para resolver qualquer problema, atender reclamações e decidir 
sobre troca de peças", diz D'Avila.  
 
 



Outra opção que os comerciantes têm para medir a satisfação dos clientes é o telemarketing. No 
entanto, Lemos aconselha os lojistas a optarem pelo telemarketing passivo, em que o consumidor 
liga para a empresa. "Tomar a iniciativa de procurar o cliente pode ser inoportuno e não ser bem 
recebido", alerta o consultor.  
 
Carlos Roberto Silva, consultor de marketing do Instituto de Varejo (Ivar), faz ressalvas sobre as 
caixas de sugestão. Apesar do custo ser baixo, ele diz que os clientes só se motivam a participar 
quando querem reclamar. "O mais eficiente é preparar a equipe para estar atenta e ouvir, durante 
o atendimento, as queixas e necessidades do cliente. Depois disso, é preciso filtrar as informações 
e selecionar o que deve ser aproveitado", ensina Silva.  
 
Outra dica é estimular a participação do consumidor por meio da orientação da equipe de vendas. 
Segundo Silva, até mesmo as caixas podem ser válidas se o vendedor oferecer o canal durante o 
atendimento ou ao perceber que há alguma questão a ser apresentada à empresa. Sobre o e-
mail, o consultor ressalta a importância de um segundo canal para atingir o maior número 
possível de clientes.  
 
- Nem todos têm acesso freqüente ao e-mail. Além disso, a disponibilidade de um link na página 
da Internet pode ser esquecida - diz, lembrando ainda da mala direta que dá, em média, entre 
2% e 5% de retorno.  
 
Os benefícios dos canais de comunicação são facilmente percebidos pelo lojista que não os tem. 
Carlos Bezerra, sócio das lojas de CD Planet Music, aboliu há mais de dois anos o envio de mala 
direta e o site na Internet. O motivo foi a contenção de gastos e a necessidade de reestruturação 
dos canais.  
 
- Eles fazem muita falta, pois a empresa perde o contato com o cliente e, conseqüentemente, 
algumas vendas. Mas é preciso que eles sejam eficientes. Além dos gastos, que correspondiam a 
cerca de 3% do faturamento, precisamos que os canais funcionem plenamente, atendendo de fato 
às necessidades - afirma Bezerra.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


