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eLES SÃO OS QUE MAIS SE DESTACARAM NO QUE REFERE AO

ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM SEUS CLIENTES.

SEJA NA ÁREA DE AVIÇÂO COMERCIAL, HOTELARIA, BANCOS

E OUTROS SEGMENTOS, OS AGRACIADOS COM O PRÉMIO

CONSUMIDOR MODERNO DE EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS AO CLIENTE

ESTÃO NO 62° FÓRUM DE DEBATES DA REVISTA CONSUMIDOR

MODERNO, ENSINANDO "QUAIS OS CAMINHOS QUE LEVAM A EMPRESA

À EXCELÊNCIA?", COM MEDIAÇÃO DE LUIZ LOBO, DIRETOR DE

OPERAÇÕES DO CARTÃO HLPERCARD, DO UNIBANCO.

Luiz Lobo, do Unibanco: Para começar, gostaria de
saber de vocês até que ponto o profissional no nível do
atendimento pode modificar efetivamente os processos da
companhia? Ou se isso só acontece quando a lição vem lá de
cima dizendo: "Olha, o nosso negócio é atendimento e a gente
vai atender bem?"

Nilson Nóbrega, da Costa do Sauípe: Bom, lá na
Costa do Sauípe recebemos pessoas do mundo inteiro. No
começo, nós tivemos um desafio enorme, porque aproveitamos
as pessoas da parte litorânea da Bahia. Mesmo naquela simpli-
cidade deles, eles recebem bem. Se eu não tivesse competidores,
eu acho que isso seria muito bom e seria suficiente.

Cláudio Silveira, da Procwork: É preciso criar diferen-
ciais, mas, além disso, diferenciais que você sustente em longo
prazo. Então, você falou da cultura em relacionamento. É

preciso estar sempre se superando com uma vantagem compe-
titiva muito maior.

Luiz Lobo, do Unibanco: E se isso não for um posicio-
namento da companhia?

Cláudia Langoni, da Vivo: É possível influenciar um
processo de mudança que culmine numa mudança da em-
presa. Um operador ou um consultor ou um atendente que
fala com cerca de cem clientes por dia pode fazer isso de uma
forma muito diferenciada. Ele pode contaminar a sua equipe
de operadores e a sua empresa. É obvio que é mais fácil
quando é corporativo, mas eles não podem esperar que tudo
venha da corporação.

Luciene Bloise, do Banco ABN Amro Real: Vivemos
em um momento como esse. O call center do Banco Real tem
um foco bastante interessante de atendimento receptivo.
Estamos mostrando dentro de casa que, mesmo não tendo a
melhor ferramenta de CRM, ou conceito de CRM, temos
metas a serem cumpridas e está tendo um reconhecimento de
vendas. Então, eu acredito que a gente pode e poderia fazer
melhor até, mas a gente vai buscar isso com o tempo.

Walmir Biggi, da DaimlerChrysler: A central de
atendimento ao cliente de nossa empresa hoje ocupa espaços
que até então nunca ocupou. Hoje, o profissional da central é
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requisitado por várias áreas da organização, seja vendas, jurídica,
financeira, para que tudo o que tem a ver com atendimento ao
cliente seja migrado para dentro da organização.

Ubiratan da Motta, da TAM: No caso da TAM, o indi-
víduo que não entender que realmente tem de atender bem o
cliente se auto-exclui da companhia. Eu aprendi na TAM a
diferença entre transportar passageiro e transportar cliente.
Estamos agora num projeto muito grande de relacionamento
ao cliente chamado de TRM, que será o CRM da TAM.

Roger Hack, da Directv: A área de atendimento da
Directv é denominada "experiência com o cliente". Se não tivés-
semos um patrocínio da alta gestão, e aí não é só o presidente,
mas todo mundo comprando a briga, esse negócio não tem sus-
tentação em longo prazo. Você tem algumas pessoas que você
vai precisar ensinar e que vão aprender, mas você tem algumas
que não vão evoluir.

Márcia Martins, da Marisol: Tem duas questões que
precisamos avaliar. A primeira é a da alta direção dar todo o
apoio para o call center para a área seguir em frente, e tem a
questão da alta direção, às vezes dar um superapoio e o call cen-
ter atender mal. Precisa ter o apoio da alta direção e os profissi-
onais do call center também tem de ter a consciência de que
precisamos tratar bem o nosso cliente.

Cláudia Langoni, da Vivo: Eu ainda acho fundamental o
apoio da empresa. Se a pessoa gosta de atender, mas a empresa
não corresponde, simplesmente ela vai se afastar dali e buscar
um espaço em que ela consiga contribuir mais eficazmente.

Fernando Nimer, da IBM: A pergunta do Luiz é quanto
tempo e qual é a abrangência da mudança que a gente consegue
vindo só de baixo, ou só de cima. Mas não precisamos ir aos dois
extremos e, sem o compromisso corporativo, é muito difícil exe-
cutar a tempo.

Anna Zappa, da Plusoft: Como implementador de
soluções, vi muitas implantações de sucesso que vieram de baixo
para cima. E também vi outras que vieram do presidente e
deram errado. Temos de tirar um pouco das mãos do diretor.

Roger Haick, da Directv: Sempre que se fala em en-
cantar do cliente, fala-se muito da linha de frente, mas se você
não tem toda uma retaguarda apoiando, garantindo o que a
linha de frente promete, você não consegue sair do lugar. Você
consegue encantar individualmente.

Luiz Lobo, do Unibanco: Existe uma outra visão, como
a do BankBoston, que é um banco segmentado e faz um
atendimento especial com um call center muito flexível. Como
é que o banco vê a contratação de pessoas com expertise na área,
que gostam de atender e ajudar as pessoas, mas com menos
conhecimento e a necessidade de treinamento? »
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Hafiz Farah, do BankBoston: Temos pessoas com exper-
tise na área, que ajudaram a moldar essa área de call center, e de
vários anos para cá buscamos pessoas com perfil de gostar de
atender cliente. Se eu pegar as pessoas que já passaram pelo call
center, estamos chegando quase a 45% dos funcionários do banco.

Edson Botelho, da TAM: Depois do falecimento do
comandante Rolim, a empresa toda deu a volta por cima e há
dois anos é líder no mercado, e parece que a TAM é a mesma
desde que eu entrei. A liderança é uma recompensa, mas ela não
vai ser nada se você não continuar fazendo a sua parte.

Anna Zappa, da Plusoft: Essa é a percepção do cliente
da TAM?

Ubiratan da Motta, da TAM: A percepção continua boa,
até porque ela continua na linha de manter o cliente satisfeito. O
que nós tentamos muito no TRM é buscar em todas as cadeias
de serviço em que a gente possa ter excelência. E nunca achar que
o cliente sentou num lugar e basta.

Liliane Andari, da Costa do Sauípe: Quem entra para
trabalhar na Costa do Sauípe sabe que tem oportunidade de
crescer e isso é algo motivador. Nossa grande virtude foi primeiro
aliar toda a tecnologia hoteleira com a vontade das pessoas de
receber bem.

Roberto Meir, da Padrão Editorial: Vocês têm indicado-
res de desempenho em relação a algum resort da Bahia?

Nilson Nóbrega, da Costa do Sauípe: Hoje somos o
maior empreendimento da América do Sul. No ano passado, o
Instituto Intercience trouxe a feliz notícia de que nós somos os
líderes de mercado com um reconhecimento de marca que já
beira os 30%. E o nosso segundo colocado tem 8%. Então, nossa
responsabilidade aumentou ainda mais. Este ano estamos
preparando um desafio, que é o de ter o melhor atendimento da
América do Sul.

Luiz Lobo, do Unibanco: Vou perguntar para a Cláudia,
que tem call center espalhado pelo Brasil inteiro, se você vê
diferenças significativas entre clientes e operadores das várias
regiões do Brasil?

Cláudia Langoni, da Vivo: Hoje, temos call centers em
Salvador, Goiânia, Londrina, Campinas, São Paulo, e não se
verifica isso. Existem, sim, diferenças, mas não são significativas.
Percebemos é que existem clientes diferentes. O paulista é
apressado, então mensagens, aberturas e músicas mais gentis não
interessam. Já em regiões mais próximas do mar, como o Rio de
Janeiro e a Bahia, agradam mais.
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Roberto Meir, da Padrão Editorial: Quantas atenden-
tes da Vivo são mulheres?

Cláudia Langoni, da Vivo: 80%. Mas isso se equilibra,
como a questão do atendimento. O que tentamos fazer é tra-
balhar conforme o gosto da região.

Elisama Nobrega, do Banco ABN Amro Real: Do
ponto de vista de prestadores de serviços, nós somos os
melhores do mundo. Então, eu acho que o DNA de serviço já
está muito embutido no brasileiro, é uma coisa que é dele
mesmo. O serviço é valorizado, as empresas enxergaram que o
cliente que é bem servido dá lucro. O cliente que está satisfeito,
ele consome seis vezes, oito vezes mais produtos.

André Saint Martin, da Dedic: O importante é gostar
de servir. De 120 mil pessoas que entraram nesse mercado este
ano, serão retidas pelo menos 60 mil.

Érika Agostino, da GFK Indicator: O que eu tenho a
passar para vocês é que resolvemos o problema do cliente
numa primeira chamada. No entanto, o atendente mais
parecia um robô. Ele acabou lendo muito mais do que em
2004. No ano passado, tivemos 5% do que chamamos de
entonação robotizada, e este ano estamos em 15%. A mesma
coisa em adequação de vocabulário. Se eu tenho de responder
corretamente, eu não posso prestar muita atenção na pessoa
que eu estou interagindo. Por isso, eu leio e falo da maneira
que eu acho correta. Eu vou ler e vou dar termos técnicos,
mas eu também vou responder corretamente. Isso aumentou
5%. Passou de 99%, estava praticamente perfeito o ano
passado e caiu pra 94%. É claro que os índices no Brasil são
extremamente altos. Nós fazemos um trabalho de
monitoramento mensal para 38 empresas. Mensalmente, nós
ligamos, fazemos 30 ligações por empresa, e aí nós temos as
medidas básicas do atendimento. A média do Brasil é de 90%
de conformidade no atendimento telefónico. Então, qualquer
1% faz diferença.

Luiz Lobo, do Unibanco: Essa média você compara com
quais regiões?

Érika Agostino, da GFK Indicator: América Latina e
Europa. Ela é a mais alta. Até o ano passado, nós falávamos
bem do Brasil nessa área, mas nada nos garantia isso de forma
factual. Nós passamos a monitorar a Argentina e o Chile. O
que mais se parece com o Brasil é o Chile, que está dez pontos
porcentuais abaixo.

André Saint Martin, da Dedic: Tem muita demanda
para essa área, principalmente para o setor público.
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Érika Agostino, da GFK Indicator: Hoje, a melhor
empresa avaliada é Banco do Brasil, dentro desse painel que
nós monitoramos. Cuidado, porque em momento algum nós
avaliamos o cliente da empresa, o atendimento dado ao
cliente. E sempre um novo cliente e não um cliente que está
dentro de casa.

Luiz Lobo, do Unibanco: O processo de captura está
coerente com a sua resposta.

Érika Agostino, da GFK Indicator: Um outro dado
do prêmio é que aumentou o número de e-mails respon-
didos em até uma hora. Por telefone, aceitamos algumas coi-
sas robotizadas, mas por e-mail não. Aumentou o número de
retornos em até uma hora, e não aumentou proporcional-
mente o número de retornos robotizados. O que não mudou
é o número de e-mails que não recebem retorno. Continua
na casa dos 35% como no ano passado.

Romeo Busarelo, da Tecnisa: No ano passado, fecha-
mos em 18% e esse ano nós vamos bater 22% a 23% das
vendas por indicação do cliente. Há quatro anos, o cliente
queria atendimento, depois ele queria relacionamento e hoje
ele quer solução. Não adianta brindes ou eventos na obra. Ele
quer solução. Agora fazemos um trabalho muito forte com a
comunidade homossexual. Nós somos a primeira empresa a
assumir uma postura amiga da cultura GLS e, há três anos,
investimos pesado nos sites da comunidade. No ano passado,
foram 12% das vendas, quase 24 milhões de reais em vendas
para a comunidade homossexual. Nós temos um consultor de
homossexualidade que vai até a nossa empresa nos dar todo
o apoio. Este ano, já temos 16% desse público, é um mercado
interessante de ser discutido, e a mídia ainda tem receio de
falar com eles, por causa do preconceito. Mas toda a estraté-
gia precisa começar pelo acionista.

Érika Agostino, da GFK Indicator: O melhor
segmento avaliado este ano foi o de Higiene e Limpeza, com
nota de 90% de conformidade. As primeiras avaliações são a
ligação e e-mail, nas quais a maior média, 88%, foi a de
Higiene e Limpeza. A maior evolução dos últimos três anos
foi no segmento de Comunicação, 32 pontos porcentuais, e
também em Casa e Construção, cuja média foi de 76% - no
ano passado foi 74% e, em 2003, foi 71%.

Roberto Meir, da Padrão Editorial: E quais os
setores que mais caíram?

Érika Agostino, da GFK Indicator: Seguros e telefo-
nia móvel nacional. Na maior parte, os e-mails não-respon-
didos são os que contêm reclamações.

Márcia Martins, da Marisol: Mas você atribui esses
problemas a algo que tem a ver com o operador?

Érika Agostino, da GFK Indicator: Sim, ele é o
canal. Ele leva a culpa porque ele é o canal. Pediram um
telefone de contato, nós demos, foram sete diferentes con-
sumidores que fizeram esse trabalho, e tiveram o cuidado
de ligar para saber se o problema colocado no e-mail
foi resolvido.

Nilson Nóbrega, da Costa do Sauípe: Nós trou-
xemos aqui, para compartilhar com vocês, a feliz marca
que nós atingimos: 98%, num universo de cem clientes,
recomendariam a Costa do Sauípe. Fizemos uma pesquisa
muito ampla. Nós respondemos hoje a cerca de 48 mil
correspondências padronizadas. Na pesquisa, eu direciono
para entender em qual empreendimento ele ficou hos-
pedado. Hoje, 35% das pessoas que nos visitam foram
incentivadas por indicação de parentes ou amigos que o
frequentaram. Isso é muito significativo para a gente. Nós
temos um índice de repeters que atinge 24%. Nós temos
clientes que já retornaram lá 17 vezes. Isso é muito bom e
12% pretendem retornar em seis messes, 37% pretendem
retornar em um ano, 17% em dois anos e 10% em três
anos. Leve em consideração que o mundo tem 600 desti-
nos, então nós estamos falando aqui de muita gente que
opta por retornar à Costa do Sauípe apesar dos demais des-
tinos espalhados pelo mundo.

Conclusões
É POSSÍVEL INFLUENCIAR UM PROCESSO

DE MUDANÇA QUE CULMINE NUMA MUDANÇA

DA EMPRESA.

O CLIENTE SATISFEITO CONSOME MAIS VEZES OS

PRODUTOS DA EMPRESA.

MELHORAR O ATENDIMENTO EXIGE

ENVOLVIMENTO DE TODA A EMPRESA, CASO

CONTRÁRIO NÃO TEM SUSTENTAÇÃO EM

LONGO PRAZO.

O PAPEL DE ENCANTAR O CLIENTE NÃO

É SÓ DO ATENDENTE, MAS DE TODA A COMPANHIA.

C L I E N T E QUER SOLUÇÃO E NÃO BRINDES

E AGRADOS.

RECLAMAÇÕES POR E-MAIL PRECISAM DE MAIS

ATENÇÃO POR PARTE DAS EMPRESAS.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO EXIGE O APOIO

DA ALTA DIREÇÃO.

ATENDER BEM REQUER ESTRATÉGIAS DE CIMA PARA

BAIXO E DE BAIXO PARA CIMA.
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