
Além do antendimento 
Silvia Torikachvili 
 
Companhias criam mecanismos para entender a linguagem do cliente e aprimorar o 
relacionamento com o público externo. 
 
A Telefônica apostou em sofisticados sistemas de relacionamento e investiu muito trabalho e 
dinheiro até constatar que para encantar o cliente, de verdade, precisa apenas oferecer um 
serviço que funcione e, se der problema, disponibilizar um atendimento que ajude de forma rápida 
e eficiente. "A partir dessa descoberta, jogamos todos os indicadores no lixo", conta Ivan Sartori, 
diretor de qualidade e atenção ao cliente da Telefônica. 
 
"Atender o consumidor no momento em que ele precisa é a única forma de garantir satisfação 
duradoura". A primeira investida nessa direção aconteceu em 2003, quando a empresa reuniu 
uma fatia dos 12 milhões de consumidores de serviços Telefônica e a eles perguntou o que 
queriam. "O resultado nos transportou para além do atendimento, e criamos uma área de 
entendimento", diz Sartori. Sugestões, reclamações e propostas para melhorar o serviço viraram 
norma. As reuniões de executivos começam sempre com depoimentos de clientes. "Eles vêm 
pessoalmente para contar o que não está agradando", conta. 
 
Essas participações vêm norteando os procedimentos da empresa. O Call Center, que até 2003 
era muito mal avaliado, é onde os resultados mais apareceram. "Nosso cliente reclamava de 
acesso difícil, contava que não conseguia falar com o atendente e, quando conseguia, depois de 
passar por um bando de pessoas, e gastar um tempo enorme, a linha caía", relata Sartori. "Hoje, 
reduzimos em 6,7% o tempo que levávamos para atender em 2003". Ele reconhece também que 
muitos clientes se perdiam nas veredas do atendimento. "Contratamos especialistas em 
neurolingüística para que as mensagens sejam certeiras e, para conveniência do cliente, nosso 
atendimento automático tem apenas quatro opções". 
 
Parece ter funcionado. Sartori diz que os índices revelam que, em 2003, 66% das reclamações 
eram resolvidas na primeira chamada. Dois anos depois, das 10 milhões de ligações/mês que o 
Call Center da Telefônica registra, 92% são resolvidas no primeiro atendimento. 
 
Atendimento ao consumidor é um relacionamento que a Nestlé mantém há várias gerações. 
Começou ainda nos anos 1960, quando as ligações tinham uma única finalidade: solicitar receitas. 
Mais de quarenta anos depois, os contatos são feitos por outros canais (carta, e-mail, fax e até 
telefone), mas a grande maioria (60%) do 1,2 milhão de contatos/ano ainda solicita receita. "Em 
meio a uma e outra receita sempre captamos o desejo da consumidora", diz Marcia Abreu, 
gerente de gestão de relacionamento da Nestlé. 
 
O relacionamento é constantemente monitorado. Para tanto, consumidoras são selecionadas para 
os encontros mensais na cozinha experimental da Nestlé. "Isso faz parte de uma estratégia de 
prestação de serviço à consumidora, feita na medida da necessidade dela, até quando ela precisa 
uma receita rápida para um jantar que fará dentro de duas horas e para o qual não tem idéia de 
como começar." 
 
Conhecer o gosto e as necessidades do consumidor é motivo de orgulho também em O Boticário, 
onde o SAC registrou cerca de 237 mil atendimentos em 2004. Os clubes de relacionamento 
(Amigos do Boti, Garotas Tati e Amigas Ma Cherie) são recepcionados por um SAC que reúne 36 
funcionários treinados para aquecer o relacionamento e identificar oportunidades. "Ninguém fica 
sem resposta", garante Andrea Mota, diretora comercial de O Boticário. "Já chegamos a 
reformular uma linha inteira porque a consumidora queria uma embalagem mais prática." 
 
É preciso saber interpretar a linguagem de quem recorre ao atendimento. "A consumidora nunca 
diz claramente o que quer", explica Andrea. "Quando diz, por exemplo, que o frasco escorrega da 



mão, vamos investigando até concluir que ela quer dizer que a tampa do xampu deveria ser 
trocada." É necessário muito treinamento para entender essa linguagem - que se repete de 
maneira diferente no relacionamento com os 950 franqueados de O Boticário no Brasil inteiro. 
 
Para atender as cerca de 5 mil ligações/mês dos franqueados, a empresa mantém 32 atendentes. 
"Nosso franqueado é filtrado pelo URA (Unidade de Resposta Audível) e imediatamente 
recepcionado pela atendente que o chama pelo nome, antes mesmo que ele se identifique", 
explica Andrea. "O histórico do franqueado aparece na tela e o relacionamento tem continuidade". 
Muitas vezes o franqueado quer apenas sugerir, ser ouvido e é exatamente nesse momento que a 
empresa aproveita para reformular conceitos, Na Telemig Celular, a direção também aprendeu 
que, para ter sucesso, a venda é só o primeiro passo. Os quatro milhões de clientes que a Telemig 
acumula junto com a Amazonas Celular são submetidos a pesquisas constantes para medir o nível 
de satisfação. "Tudo o que o cliente quer é qualidade da ligação, um rápido suporte no Call Center 
e bom atendimento nas lojas", enumera José Eugênio Hudson, diretor da Telemig Celular. Mas a 
Telemig busca encantar o cliente de outras formas - como serviços extras e operações que 
oferecem facilidades. 
 
A primeira delas, que começou no final de 2004, é o Delivery. Quando o cliente quer trocar o 
aparelho ou adquirir acessórios, não precisa se deslocar. A Telemig envia por um portador e 
debita o serviço na conta. Recentemente, o cliente também acumula pontos no programa Você, 
que se convertem em descontos na compra de ingressos para eventos culturais e em serviços 
gerais. "Os pontos podem também ser revertidos em mais minutos grátis", avisa Hudson. Para 
entender como age o consumidor e como funcionam suas demandas, os funcionários da Telemig 
Celular também se deslocam para os pontos de venda. "Para construir a filosofia da empresa é 
preciso entender o que o cliente quer", diz Hudson. Treinamento não falta: são cerca de 1,7 
milhão de chamadas/mês para o SAC da Telemig Celular. 
 
Atender as demandas do cliente no pós-venda é rotina na Tecnisa Engenharia, conforme assegura 
o diretor superintendente Meyer Joseph Nigri. "Ganhar dinheiro é uma delícia, mas conquistar o 
cliente é melhor ainda", diz ele, referindo-se a uma prática não muito convencional no ramo de 
engenharia, já que a compra de imóvel não se repete muitas vezes na vida do consumidor. Na 
Tecnisa, segundo Nigri, o diferencial começa pelo treinamento do vendedor. "Eles recebem 
capacitação para vender o produto", explica Nigri, que garante ser esta uma prática inusitada no 
ramo. "O cliente é chamado a escolher o acabamento dentro de sua unidade, pode acompanhar as 
fases da construção pelo site e conta com um serviço de atendimento antes e depois da entrega 
das chaves." 
 
Tanto mimo tem rendido dividendos para a Tecnisa. "Depois que adotamos esses procedimentos, 
22% das nossas vendas são feitas por indicação de compradores que ficaram satisfeitos", 
comemora Nigri. Cliente que indica a construtora de seu apartamento é raro, segundo ele, já que 
imóvel não é bem de consumo. Mas há razões para isso. "Há três anos, gastávamos 0,3% do 
custo da obra em atendimento ao comprador; hoje gastamos 1,3%, mas vale a pena. 
 
Bom atendimento, segundo o presidente da American Express, Hélio Magalhães, é quando a 
empresa abre mão de receita para oferecer um serviço melhor ao cliente. "A qualidade do serviço 
prestado por qualquer empresa vem sendo muito questionada pelo consumidor", diz. "O cliente 
está no estágio de buscar informação, comparar preço e ficar atento a detalhes. Para as 
empresas, isso é um desafio." Na Amex, Magalhães diz que a rotina é conferir se o que se faz é o 
que o cliente espera. 
 
O sistema, por exemplo, está apto a detectar operações que não façam parte do comportamento 
de compras do cliente. Quando uma compra inusitada é registrada, o funcionário liga 
imediatamente para conferir. "Essa conduta nos levou a salvar, pelo menos, quatro clientes das 
mãos de seqüestradores", lembra Magalhães. "Compras feitas nessas circunstâncias têm 



características específicas; naqueles casos, identificamos, ligamos para a loja e localizamos o 
seqüestrador." 
 
O funcionário do Call Center está capacitado para desconfiar de tais situações. A companhia 
reconhece e recompensa o comportamento do colaborador. "No caso daquele seqüestro evitado, o 
funcionário recebeu 2,5 mil dólares, além de uma viagem a Nova York, que incluía todas as 
despesas e um jantar com o chairman da empresa", conta Magalhães. "Nosso foco é no 
consumidor, mas damos muita importância ao pessoal interno. É ele quem irradia a imagem da 
empresa." 

 
 
Leia Mais 
 
SAC funciona como cartão de visitas corporativo 
Silvia Torikachvili 
 
Cliente exige resposta cada vez mais rápida das companhias. 
 
O Código de Defesa do Consumidor é a chamada lei que pegou. Desde 1990, quando foi 
promulgado, o CDC é uma espécie de cartilha do consumidor, que incorporou a cultura do código 
ao seu dia-a-dia. "As pessoas estão atentas ao prazo de validade, sabem quando e a quem 
reclamar; começaram, enfim, a perceber e a fazer valer os direitos que têm como consumidores", 
resume Marli Sampaio, diretora de Programas Especiais da Fundação Procon do Estado de São 
Paulo. O Procon foi criado em 1985, antes do código, mas já antecipava uma nova cultura na 
prática do consumo. "Falou em Procon, o lojista ou o fabricante ficam preocupados, mas o 
consumidor se sente seguro", diz Marli. 
 
Para evitar que o consumidor chegue à instância do Procon, as empresas vêm fazendo tentativas 
e erros no esforço de aperfeiçoar seus Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs). "Nos 
primeiros tempos do CDC, embora o SAC já fosse obrigatório, o atendimento das empresas era 
rudimentar; não havia treinamento e qualquer funcionário ouvia o consumidor, assim que tirasse 
o telefone do gancho; não havia relatório e muito menos retorno", lembra Roberto Meir, 
presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). 
 



 
Fonte: Idec. Obs. Em 2000 não havia registro individual para “energia elétrica” e sim para “serviços públicos 
privatizados” (exceto telefonia). A partir de 2003, o registro “imóveis” passou a tratar de “compra e venda de 
imóveis”. * Emprestimo pessoal. 
 
A segunda onda, segundo Meir, veio em 1994, com o Plano Real, quando o consumidor adquiriu 
noção de preço comparativo, o que levou as empresas a organizar o atendimento. Mas o grande 
salto foi em 1997, com a privatização das teles - desde então, o Brasil passou de 10 milhões de 
linhas telefônicas para 100 milhões. 
 
Na avaliação de Meir, o grande erro de muitas empresas foi importar técnicas de relacionamento 
com o consumidor. "Muitos empresários ainda ficam encantados com programas que dão certo lá 
fora, investem alto, pagam royalties e não têm o serviço que o consumidor de seu produto 
precisa", diz. "Gestão de relacionamento é cultura corporativa e cada empresa deve construir a 
sua." Atendimento impessoal, aquele que o consumidor fala com a máquina, pode ser utilizado, 
segundo Roberto, para informações rápidas e pontuais. "Reclamações, dúvidas, esclarecimentos 
precisam ser ao vivo. Brasileiro exige atendimento caloroso, informal; por isso, naufragam as 
estratégias de relacionamento estranhas ao serviço ou ao produto." 
 
O relacionamento tem de ser humanizado e cada produto exige um tipo de atendimento, concorda 
Marli, do Procon. "As empresas deveriam fazer o máximo para resolver o problema na primeira 
ligação", sugere. "Consumidor só recorre ao Procon, quando o SAC da empresa não resolve." Uma 
dos grandes entraves, segundo Marli, é o URA (Unidade de Resposta Audível), aquele serviço em 
que uma gravação propõe pelo menos nove opções e, quando o cliente digita uma delas, outra 
gravação passa a oferecer outras e outras opções, até que o consumidor passa a ouvir uma 
musiquinha de fundo e, de vez em quando, outra gravação que diz que ele será atendido dentro 
de mais alguns minutos. "Quando está próximo de ser atendido, a linha costuma cair", diz Marli. 



"Se a empresa não tem atendimento rápido, objetivo e eficiente, o consumidor se estressa e 
recorre ao Procon." 
 
O SAC é o cartão de visitas da empresa: se o problema é resolvido, o consumidor volta a comprar 
e se encarrega de divulgar o caso como uma conduta positiva, diz Marli. "Também pode destruir a 
imagem, caso a empresa não enfrente a questão", ressalva. 

 
 
Leia Mais 
 
Aplicação do CDC em algumas áreas ainda é nebulosa 
De São Paulo   
 
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ainda é nebulosa em algumas áreas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) tem como princípio que o CDC é aplicável em 
todas as circunstâncias em que exista relação de consumo. Isso valeria também para os bancos, 
que têm presença constante nas listas de reclamações dos serviços de atendimento ao 
consumidor. Mas as instituições financeiras defendem a utilização de outras regras. 
 
"O código deixa claro que serviço bancário se enquadra na categoria de fornecedor de serviço no 
mercado de consumo", diz Dulce Pontes Lima, coordenadora jurídica do Idec. "Embora haja uma 
legislação financeira que regulamente a atividade do banco, ela não diz respeito à relação com o 
consumidor." 
 
"Os bancos acham que o código é uma lei protetiva do consumidor e não querem se submeter às 
regras", diz Dulce. De fato, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consig) ajuizou em 
2001 uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) pedindo que o código não prevaleça porque 
isso contrariaria a Constituição. 
 
Na Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), o diretor setorial jurídico Johan Albino Ribeiro 
defende a posição dos bancos com um argumento que, segundo ele, também aparece claro na 
Constituição. "A Carta prevê que intermediação financeira é uma atividade especial e, portanto, 
carece de lei estável e própria para regular essas atividades", diz. "Ao contrário de setores de 
comércio ou indústria, a intermediação financeira coloca o banco numa posição entre poupadores 
e tomadores de recursos no sistema." O código, explica Ribeiro, está voltado para fornecimento 
de produtos e serviços. "Mas os bancos prestam serviço de intermediação financeira, que deve ser 
regulado por lei especial." 
 
Na defesa de uma lei especial, Ribeiro recorre a exemplos para estabelecer a diferença entre 
prestação de serviços e intermediação bancária. O código prevê, por exemplo, o direito de 
arrependimento do consumidor. Isso significa que, se não ficar satisfeito com o produto que 
comprou ou com o serviço que contratou, o consumidor poderá devolver ou desfazer o negócio 
num prazo máximo de sete dias. "Como é que fica no caso de empréstimo bancário cujo tomador 
se arrependa no quinto dia?", diz Ribeiro. "O banco não teria direito de cobrar encargos como 
CPMF e IOF durante o período em que o empréstimo vigorou?" 
 
Há outras situações que Ribeiro ressalta como entraves. Ele cita, por exemplo, ações coletivas 
com o objetivo de ressarcir correntistas de prejuízos decorrentes de planos econômicos. "Essas 
ações públicas contra bancos partem de entidades de defesa do consumidor e do próprio 
Ministério Público, embora, nesses casos, o banco não esteja prestando serviço, mas fazendo uma 
intermediação financeira", explica. Ribeiro acredita, porém, que o código poderia ser adotado pelo 
sistema financeiro, desde que resguardadas as situações em que os bancos atuam como 
intermediadores de serviços.  
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 out. 2005, Empresa & Comunidade, p. 
F1. 
 
 
 
 
 
 
 


