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Com a evolução das relações de consumo, 
surge um novo protagonista, o chamado 
consumidor multicanal, aquele que gera, 
produz e distribui conteúdo, demandando 
das empresas interação em tempo real,  
propagando sua experiência (positiva ou 
negativa) por toda a rede.

Essa é a nova atitude do consumidor 
global, que interage  de forma mais direta 
com as marcas  e busca incessantemente 
informações e maior transparência por parte  
das organizações com as quais  
se relaciona.

A Consumidor Moderno, como plataforma 
de produção e distribuição de conteúdo 
focado na evolução do consumidor, tem o 
compromisso de estudar, mapear e projetar 
as melhores práticas de relacionamento 
das empresas comprometidas com os 
processos de integração com seus clientes e 
stakeholders. 

Fruto desse compromisso pioneiro e 
visionário, buscamos os melhores exemplos 
e práticas de consumo consciente, indicando 
caminhos para um diálogo harmônico entre 
empresas, consumidores e órgãos de defesa 
do consumidor. 

Isso contribuiu para que muitos brasileiros 
entendam a importância do bom serviço 
como diferencial. É um orgulho poder relatar 
histórias de sucesso das empresas que 
alcançam a alta qualidade e encantam seus 
consumidores. A nossa visão é a de valorizar 
o estilo brasileiro de se relacionar e servir, 
tratando a clientela de maneira única e global. 

Vamos trabalhar para reforçar a identidade e 
autoestima brasileira, principalmente no que 
tange aos negócios, às relações de consumo 
e aos exemplos de engajamento social.

Se você compartilha dessa  visão, 
junte-se a nós para  difundir as virtudes 
do  atendimento, do empresariado  e do 
consumidor brasileiro.
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Desde 1995, os SACs ocupam as páginas da revista Consumidor Moderno. Nascemos com o DNA 

de promover a harmonização das relações de consumo no País. E sempre entendemos o SAC como a célula 

vital que permitiria as empresas acompanhar a evolução dos consumidores. Quantos produtos e serviços, 

quantas marcas deixaram de existir, nasceram e pereceram nesses 19 anos? E quantos deles foram vítimas 

da incompreensão das necessidades e dos anseios dos clientes e consumidores?  Quem tem acompanhado 

as páginas desta revista bem sabe que há mais de 19 anos, desde o seu lançamento, sempre pregamos, em 

uma verdadeira evangelização, que um  novo consumidor surgia sob a égide do Plano Real, mais exigente e 

mais consciente. A própria síntese do consumidor moderno.

Hoje, é espantoso presenciar antigos modelos de gestão que continuam arraigados nas corporações 

e uma cultura corporativa com hierarquias muito rígidas e que ainda cultuam o CEO e o tal do acionista como 

principais agentes da empresa. Todos os novos modelos de negócios que vêm surgindo em uma velocidade 

apocalíptica estão centrados justamente nas necessidades e carências dos consumidores. Seja um simples app 

para ganhar alguns minutos evitando uma fila, até os incríveis modelos de negócios baseados na estratégia de 

economia compartilhada, tão bem representados pelo Uber, Airbnb, TaskRabbit e outros.

Relembro a todos que hoje, mais do que nunca (e amanhã muito mais do que hoje), o poder está e 

estará com o consumidor. E mesmo assim, com todo o poder, causa consternação a maneira amadora com 

que grande parte das empresas trata um canal vital como o SAC. Vital não pelo que ele seja hoje em dia (um 

serviço de apoio ao cliente respondendo a uma obrigação legal ou moral das empresas), mas, sim, pelo que 

ele pode vir a ser: o mais valioso instrumento de produção de conhecimento estratégico e conexão social, 

capaz de antecipar tendências, induzir inovações e melhorar a eficiência dos negócios e, por consequência, 

da economia e da sociedade.

Em uma época em que a lealdade é implodida diante da força de consumidores altamente volúveis 

e em permanente mutação, não é surpresa observar que os padrões de comportamento confundem as 

mais competentes organizações de marketing. Senão, como explicar as atitudes de pessoas de terceira 

idade mais modernas e radicais do que um adolescente da geração Z? Ou a rápida expansão de negócios 

inovadores, como o próprio Uber, Netflix, Twitter, Google Glass, entre outros, que surgiram como 

iniciativas de pessoas da geração X? Por um lado, o próprio relacionamento tende a ser paradoxalmente 

mais individualizado e, ao mesmo tempo, mais social. O velho anátema de agrupar consumidores por 

perfis demográficos não responde mais à própria dinâmica do consumo, como mostra um estudo recente 

da Trendwatching. Outra característica de nossa era é que a mobilidade trazida pelo rápido crescimento 

dos smartphones faz com que o relacionamento não tenha raízes: ele acontece em qualquer lugar, hora ou 

situação, de acordo com a vontade do consumidor.

Ora, se hoje o mundo é 24x7, por que muitas empresas ainda disponibilizam o atendimento ao 

cliente apenas no horário comercial? As necessidades e os problemas não escolhem horário. Aí está um dos 

equívocos que afetam a visão das empresas em relação às necessidades do consumidor moderno.

POR ROBERTO MEIR

Dedico esta edição à minha saudosa e inseparável companheira Regina.
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Para nós que acompanhamos a evolução dos SACs no Brasil e no mundo, essas incongruências representam 

um erro na formatação e design. O serviço funciona como um anteparo entre as demandas dos consumidores e 

as empresas e não como um canal de serviço pensado a partir da perspectiva dos clientes. Sim, os SACs não foram 

desenhados para os clientes, mas para atender às necessidades das empresas, que ainda fazem uso de métricas 

medíocres e insignificantes como tempo de atendimento e de espera, em detrimento das métricas de satisfação, 

recomendação, resolução de problemas e principalmente de insights do consumidor. 

O desenvolvimento baseado no diálogo franco, aberto e multicanal ainda está muito distante da realidade 

brasileira. Aqui, o consumidor está se tornando multicanal, porém as empresas, quando muito, são apenas 

pluricanais. Abrem os canais transacionais sem uma visão integrada do cliente.É preciso prestar atenção aos 

sinais que o mercado apresenta. Uma rede social como o Facebook, com seu 1,3 bilhão de membros, tem a 

capacidade de conectar e mobilizar milhões de pessoas a qualquer momento e em torno das causas mais diversas 

em questão de horas. Sua capacidade de influenciar e de fazer sentido para as pessoas é implacavelmente 

maior do que as mais bem-sucedidas empresas de bens de consumo jamais imaginaram ser possível. Essa nova 

realidade sinaliza que o SAC é a única área habilitada a exercer esse papel relacional e construtivo com os 

consumidores e a sociedade.

O que embasa essa afirmação simples é que o DNA de qualquer SAC é relacional. Pense na sua área de 

marketing, por exemplo: ela foi concebida para demandar, “produtar” unidirecionalmente, sem diálogo, baseada 

na repetição exaustiva da propaganda de massa. Os quatro pilares do marketing, difundidos por Kotler nos anos 

1960 (sic) – preço, praça, produto e promoção – depois ampliados para infinitos “Ps”, nunca compreenderam 

a inclusão do “C” de cliente. Esse “C” está no SAC. É ele que engloba todas as ações de relacionamento com 

o cliente e consumidores, multicanalidade, gestão de reclamações, atendimento de demandas, geração de 

conhecimento e mobilização de todas as áreas da empresa para a compreensão dos hábitos e expectativas do 

consumidor. Este é o escopo de atuação do SAC. Se todos os segmentos de mercado têm dono na empresa: RH, 

jurídico, financeiro, vendas, quem é o dono do cliente? Alguns arriscam:“Em nossa empresa todo mundo pensa no 

cliente. O cliente é de todos”. Se é de todos, não é de ninguém. Imaginem se o financeiro fosse de todos...

Em uma era em que “o produto é avatar de serviço”, como diz nosso colunista Tenny Pinheiro, é preciso 

entender que a única área de qualquer empresa que atua em serviços é o SAC! É a sua essência e o seu DNA. Por 

isso, atenção CEOs: acordem e deem o devido poder e a devida autonomia aos profissionais habilitados a conversar 

e engajar seus consumidores, o pessoal do SAC, e traga o tema cliente para uma vice-presidência ao seu lado. Só 

assim a sua empresa terá a capacidade de evoluir e assegurar a sua perenidade de modo sustentável. O SAC no 

relacionamento com o cliente é mais estratégico que a política de dividendos aos acionistas. Por meio dele você poderá 

construir a lealdade de seu cliente, que se reverterá no bônus para seu acionista. Essa é a única verdade do século 21.

Roberto Meir indica: Restaurante Tre Bicchieri

“O restaurante é um dos locais mais bonitos da cidade de São Paulo e o serviço é realmente muito intimista e, 

consequentemente, agradável. O grande destaque é a simplicidade dos pratos da cozinha italiana. Ressalto ainda 

pratos sofisticados como a berinjela grelhada com aspargos ou o carpaccio de atum com misto de folhas. ” 

o SAC é a única área habilitada a exercer 
esse papel relacional e construtivo com
os consumidores e a sociedade

NOVEMBRO2014       CONSUMIDORMODERNO.COM.BR

Com ares de residência italiana, o restaurante Tre Bicchieri encanta pela 
charmosa casa localizada no coração do Itaim, pratos saborosos e boa 
música. O fundador e chef do estabelecimento, Rodrigo Queiroz, segue a 
autêntica cozinha toscana, uma das regiões mais férteis da Itália. Ele cria 
pratos com ingredientes frescos e massas artesanais, preparadas com 
máquinas importadas da Itália. “Minha cozinha é pautada em sabor. Não 
sou fã de levar muitos ingredientes aos pratos. Acredito que colocando 
quatro ou cinco elementos podemos criar uma boa experiência sensorial, 
em que menos é mais”, aponta. 
A carta de vinhos é outra especialidade. São cerca de 200 rótulos 
divididos em chiantis, montepulcianos, brunellos e supertoscanos, sendo 
que mais da metade é oriunda da Itália.

EXPERIÊNCIA GASTRONOMIA

Filetto Rossini com patate 
rustiche dorata – filet mignon 

alto, foie gras, molho de trufas 
com batatas.

Zuccotto – pão de 
ló recheado com 

zabaione, pistache 
e pedaços de 

chocolate.

Uova pochè con asparagi pan brioche e 
bottarga – ovo poché com aspargos no 

pão brioche, ovas de mudino e zabaione.



CONSUMIDORMODERNO.COM.BR     NOVEMBRO2014

SAC: bom para um, 
melhor para todos

GISELE DONATO
EDITORA-CHEFE

Q
uando precisam entrar em contato com 
o SAC de uma empresa, muitos con-
sumidores torcem o nariz e enxergam 
o serviço como algo que está ali apenas 

para acabar com sua paciência e nem sempre resolver 
seus problemas. Esse cenário vem mudando gradati-
vamente, já que os SACs estão voltando à sua função 
principal de prestar serviços e acolher o consumidor e, 
mais ainda, a sociedade, em todos os canais de contato.

Nesta edição, a Consumidor Moderno traz o estudo 
“Cenário dos SACs no Brasil – 2014”, elaborado pelo 
Centro de Inteligência Padrão (CIP), mostrando que 
80% das empresas já implantaram sugestões recebidas 
pelo SAC. O consumidor, mais consciente e exigente, 
já está fazendo a sua parte e interagindo cada vez mais 
com as empresas, seja para criticar, elogiar ou mandar 
sugestões. Falta às empresas abrir os olhos para a gama 
incrível de informações que chega diariamente pelo 
SAC e, a partir daí, mudar a estratégia de seu negócio. 
A hora é do consumidor. Ele deve ser o foco principal 
dos negócios de uma empresa, pois conhecendo a 
fundo seu cliente ela garante espaço no mercado, 
independentemente do setor em que atua.

Isso porque o futuro das relações de consumo está 
em um atendimento mais individualizado e ao mesmo 
tempo mais voltado ao social. Coisa que muitas 
empresas de contact center já estão realizando pelo Brasil 
afora. É o que aborda a matéria sobre a importância 
da terceirização, apresentando exemplos de empresas 
que mudaram a vida de brasileiros e colocaram cidades 

DIÁLOGOABERTO

minúsculas no mapa, desenvolvendo trabalhos sociais, 
melhorando o entorno e a qualidade de vida das 
populações. Levar emprego onde não há esperança é 
fortalecer um país continental, que ainda sofre demais 
com a má distribuição de renda e oportunidades 
escassas para boa parte da população. Portanto, 
empresa que faz a diferença e merece respeito é aquela 
que, além de movimentar a economia, traz benefícios 
sociais e atua, efetivamente, no desenvolvimento da 
região na qual está instalada.

Outro caminho do qual nenhuma empresa deve 
escapar é o design thinking, tema debatido durante 
o Consumidor Moderno Experience Summit 2014, 
evento organizado pela Consumidor Moderno, em Roma, 
na Itália. No mundo dos negócios, o design thinking 
permite vivenciar a experiência pela qual as empresas 
criam valor e moldá-la a partir das necessidades reais 
do cliente. Um modelo outside-in, em que o negócio 
parte da perspectiva do cliente. Entender a jornada do 
cliente e torná-la plena de sentido é que pavimenta a 
estrada de conquistas das empresas.

Ou seja, quanto mais a empresa entender e valorizar 
o que pensa o consumidor, mais sucesso terá. O recado 
desta edição é direto e simples. Empresas: mergulhem 
no mar de informações que as interações dos clientes 
dos SACs proporcionam e escrevam uma história mais 
sólida e efetivamente construtiva. Boa leitura. 
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Entre consoles e 
pizzas: o rentável 

universo dos games
O crescimento do mercado 

brasileiro há seis anos está na 
casa dos dois dígitos e não dá 
indícios de que desacelerará 

tão cedo. Um estudo da 
consultoria Euromonitor 

Internacional mostra que o 
mercado de jogos virtuais no 

país cresceu, em média, 26,8% 
entre os anos de 2008 e 2013, 

e foram movimentados mais 
de R$ 2,1 bilhões.

Empresa fatura com 
“iscas” sedutoras 

na internet
Sabe aquela matéria em que 

você clica e te redireciona para 
outro site patrocinado? Quem 

nunca clicou em notas como 
Pílula de Emagrecimento 

Controversa Varre o Reino 
Unido, que atire a primeira 

pedra. Esse é o trabalho 
do Taboola, fornecedor de 
reportagens patrocinadas. 

A página recebe cerca
de 400 milhões de cliques 

a  cada mês.

EXISTE UMA EPIDEMIA 
DE CESÁREAS?

Duas novas propostas de 
normativos foram colocadas 

em consulta pública pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Ambas 

visam diminuir o número de 
partos cirúrgicos. A cesariana, 

quando não tem indicação 
médica, ocasiona riscos 

desnecessários. No Brasil, o 
porcentual de cesáreas chega 
a 84% na saúde suplementar.

Por que não facilitar 
também a vida do 

pedestre?
As ciclovias estão ganhando 

força pelas capitais brasileiras, 
mas faltam incentivos para 

a forma mais básica de 
locomoção: o pedestrianismo. 

Poluição e calçadas 
quebradas estão entre os 
entraves enfrentados por 

quem caminha.  A solução? 
Criar áreas de convivência 

e redefinir o papel da 
arquitetura da cidade podem 

ser um bom começo. 

  Consumidor 
quer empresas

 mais sustentáveis
Análise feita pela Universidade 

de Harvard mostra a 
performance de empresas 

de diversos setores atuando 
em prol da sustentabilidade 

no universo corporativo. A 
National Geographic Society 

também fez um estudo que 
analisa o comportamento dos 

consumidores em 17 países. 
O brasileiro é o terceiro mais 

consciente, perdendo apenas 
para os indianos e chineses.

Internet: prós 
e contras da 

quarentona mais 
moderna do mundo

A internet mudou a nossa vida. 
Pela rede comparamos preços, 
reservamos hotéis, resolvemos 

problemas bancários e 
arrumamos até namorados. 

O lado ruim? Suas informações 
não estão totalmente seguras. 

Mas, falem bem, falem mal, 
você consegue viver sem?

EDUCAÇÃO 2.0:
 ENSINO PERSONALIZADO

Um projeto busca implementar 
um “aprendizado adaptativo”, 

por meio da internet, Big 
Data e Web Analytics, que 

individualizará o ensino. Essa é 
a proposta da parceria entre a 
empresa espanhola Santillana 

e a norte-americana Knewton. 
A novidade abre espaço para 
discussão ampla envolvendo 

percepção e a análise psíquica 
de cada indivíduo.
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Morador de um condomínio em São Bernardo do Campo, Gustavo Lira Bastida enfrenta problemas 

no local onde vive desde março de 2010. O histórico de contato do consumidor com a construtora é 

amplo: alguns dos problemas existem há anos, mas não foram solucionados. 

As questões enfrentadas por ele envolvem desde sinais de cupim em uma porta até defeitos no 

sistema elétrico.  “Solicitei uma avaliação da rede elétrica à seguradora da qual sou cliente. Os técnicos 

informaram que a fiação foi subdimensionada e apenas um par de fios distribui 80% das tomadas da 

casa”, explica. Por isso, existe o risco de derretimento e curto-circuito com fogo. 

O cenário para os consumidores nesse setor é pouco positivo. O advogado e professor de direito e 

relações de consumo da Fundação Getulio Vargas (FGV), Fábio Lopes Soares, aponta que a queda 

das vendas e do estoque de unidades de apartamentos vendidos na planta tornaram problemas de 

qualidade e gestão frequentes na construção civil. 

“O adquirente de unidade na planta tem a seu favor a Lei n0 8078/90 e também a Lei n0 4591/64. 

Existem prazos diferentes para a vida útil de cada item dentro de um apartamento, constante no 

memorial de incorporação, recebido no momento da assinatura do contrato”, explica.

Dessa maneira, o consumidor tem direito à garantia contratual prevista no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), de 90 dias. Além disso, como ressalta Lopes, “caso se verifique que houve falha 

de planejamento ou qualidade de instalação, poderá ocorrer o chamado vício oculto”. Nesse caso, o 

fornecedor deverá efetuar a manutenção dos itens sem qualquer custo ao consumidor. De acordo com 

o artigo 27 do CDC, o consumidor poderá em juízo solicitar perdas e danos.

PERIGO DENTRO DE CASA

TV FORA DE SINTONIA

POR MELISSA LULIO
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ESSA NÃO É 
MINHA RUA
Fiz uma compra no Magazine Luiza, mas 

o endereço cadastrado estava errado. 

Entrei em contato com a empresa para 

alterar esse engano, mas fui informada 

de que essa mudança não poderia ser 

feita. Se for impossível mudar o local de 

recebimento, não receberei a compra. 

JAQUELINE VORTMANN  

– CONCÓRDIA/SC

O QUE A EMPRESA DISSE? 

Fizemos a entrega.

E A CLIENTE? 

A troca do endereço 

foi feita e recebi 

o produto. 

É IMPOSSÍVEL INSTALAR

Veículo 
sem peças

Tenho uma televisão Samsung que, depois de dois anos e meio de uso, apresentou problemas. 

Levei-a para a assistência técnica, que encontrou um defeito na chamada “placa principal” – peça que 

está indisponível, inclusive na Samsung. Em resumo, minha TV é descartável. Falei várias vezes com a 

empresa, obtive uma infinidade de números de protocolos, mas minha questão não foi resolvida. 

JOSÉ WILLIAM SOLON DE PAULA – FORTALEZA/CE

O QUE A EMPRESA DISSE? 

Entramos em contato com o cliente e esclarecemos o procedimento e o prazo para a solução.

E O CLIENTE? 

Recebi uma televisão nova.

Tenho um veículo New Fiesta fabricado no 

México. Recentemente, enfrentei problemas 

com a resistência do ar-condicionado. No Rio 

de Janeiro, no entanto, a peça necessária para 

solucionar a questão não está disponível. 

MARCELO KLÖTZLE –  RIO DE JANEIRO/RJ

O QUE A EMPRESA DISSE?

Solucionamos o problema.

E O CLIENTE?

A peça foi entregue. 

Adquiri uma escova rotativa da Mondial. Depois de ser utilizado três vezes, o produto quebrou. 

Precisei enviá-lo à assistência técnica. Isso aconteceu há um mês e os funcionários ainda dizem 

estar esperando por peças que são necessárias para o conserto. Tentei entrar em contato com o 

SAC da empresa para pedir um produto novo, mas não consegui. 

ANDREA FERREIRA CAMACHO –  SÃO PAULO/SP

O QUE A EMPRESA DISSE?

Conversamos com a cliente e vamos trocar o produto. 

E A CLIENTE?

O problema foi resolvido antes mesmo  de o prazo acabar. 

Confira a opinião dos consumidores e, ao lado, os comentários postados nas redes sociais

NOVEMBRO2014       CONSUMIDORMODERNO.COM.BR

POR QUE NÃO FACILITAR TAMBÉM A VIDA DO PEDESTRE?

“Transporte público, calçadas, falta de sinalização, falta de opção de 

outros modos de transporte interligados são alguns dos problemas 

que enfrentamos em Goiânia”

RODRIGO MATIAS, PELO FACEBOOK  

DA CONSUMIDOR MODERNO

ATUALMENTE EXISTE UMA EPIDEMIA DE CESÁREAS 

DESNECESSÁRIAS?

“Acho que cada mulher, quando possível, tem todo o direito 

de escolher como quer seu parto. Fiz duas cesarianas e

 se tivesse mais filhos só os 

teria dessa maneira”

MARISA GISELE ROSA,  PELO FACEBOOK 

DA CONSUMIDOR MODERNO

AÇÃO FAZ CHÃO DE LOJA SUMIR E CONSUMIDORES 

SUBIREM NAS PAREDES

Interessante e muito inovador! Adorei!

ROSELI NOGUEIRA MACHADO, PELO LINKEDIN

OUTUBRO É ROSA: MOVIMENTO TEM INÍCIO  

EM TODO O MUNDO

Excelente iniciativa. Faz toda a diferença.

ANA PAULA TRE DE MOURA, PELO LINKEDIN

COBRANÇA INDEVIDA DEVE SER RESSARCIDA EM DOBRO

RT Cobrança indevida deve ser ressarcida em dobro  

http://scup.it/6pc0  via @cmoderno 

DUARTE JR., PELO TWITTER 

RESPONSABILIDADE X IMPULSO: COMO VOCÊ CONSOME?

RT Os brasileiros de fato, consomem de modo consciente?! 

 #consumo #pesquisa #público #mercado http://goo.gl/RSLl1C  Via @cmoderno

LIDIA WAGNER, PELO TWITTER

ENVIE SUAS RECLAMAÇões por meio dos canais 
www.consumidormoderno.com.br

palavradoconsumidor@gpadrao.com.br

twitter@cmoderno

facebook.com/consumidormoderno
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MEU MÉDICO E DOLORES

/// CAIO BLINDER

Jornalista e um dos 

apresentadores 

do programa 

Manhattan 

Connection da 

Globo News ///

H
á 20 anos eu frequento o porão do doutor Marvin Wisch, 
um octogenário vigoroso, mas que no meu diagnóstico 
está ficando surdo. O “doctor” Wisch é o meu clínico-
geral. Seu consultório, de fato, fica no porão de sua 

casa, como é comum nos subúrbios americanos. A entrada para os 
pacientes é pela porta lateral, na garagem. E quando a gente entra no 
consultório, toca um sininho muito irritante.

Minha mulher tem me dado uns toques. Chegou a hora de 
trocar de clínico-geral (além de surdo, ainda bem que o doctor não 
lê minha coluna, mas sempre faz perguntas curiosas, de gringo, sobre 
o Brasil). No entanto, eu sou teimoso. Essencial na relação médico–
paciente é a confiança, isso compensa todos os dissabores no porão. E 
olha que os dissabores estão por cima.

O consultório é velho e desconfortável. O carpete na sala de espera 
deve ter sido instalado antes da invenção da penicilina e as cadeiras 
machucam as costas. Depois daquela consulta no porão, eu tenho a 
sensação de que preciso marcar uma horinha com o quiroprata. Se a 
gente for pensar em termos de atendimento ao cliente, no mínimo 
seria preciso uma cirurgia no negócio.

Por anos a fio, a atendente-enfermeira do doutor Wisch foi a 
rabugenta da Marie. Marcar a consulta era um tormento. Não havia 
computador no consultório. Toda vez era a mesma coisa. Eu ligava 
para marcar a consulta e a Marie pedia meus dados. Eu reclamava 
que ela deveria ter tudo. A vingança da Marie acontecia quando eu 
desmarcava na última hora. Nossa, como ela resmungava. 

No entanto, tudo isso é passado. A Marie está doente e muito 
abatida. Aposentou. Cruzei meses atrás com ela no consultório. 
Marie viera para a sua consulta. E brincou comigo: “Mr. Blinder, 
está vendo, eu estou fora e agora na recepção há computador”.

Com todo o desconforto, existe uma sensação muito grande de 
aconchego no consultório-porão do doctor Wisch, sinto que estou 
fazendo uma viagem no tempo, parece que estou num museu de 
antiguidades. Vejo-me de volta em consultórios médicos na minha 
infância em São Paulo (e aqui estou falando dos anos 1960).  Estou 
em casa com o doctor Wisch, que sem dúvida é uma figura paternal 
e que transmite calor humano.

Na verdade, no túnel do tempo no porão existem muitas novidades. 
O pequeno negócio do doutor Marvin Wisch foi incorporado por 

uma grande provedora de serviços médicos. Quando eu apareci 
para o meu check-up anual semanas atrás, eu não conhecia a 
enfermeira que fazia os testes. Tudo eficiente e impessoal. Nem 
me lembro do nome dela, pois viera de uma outra clínica para 
cobrir a nova enfermeira que naquele dia não pudera trabalhar. 
Senti até saudades da Marie, que era rabugenta, mas também 
chegada em atitudes carinhosas e maternais quando precisava 
dar os resultados negativos de algum exame.

O doutor Wisch é um homem de rituais. Depois da 
consulta na sala de exames, o paciente vai para o escritório 
atulhado de bagulhos e retratos da família (maior orgulho dele 
é ter filho médico também). Quando perguntei das mudanças, 
o doutor Wisch ainda parecia um pouco atordoado com o 
novo esquema. Disse que como parte do novo contrato de 
parceria, ele terá férias mais longas.

Eu gentilmente sugeri que seria muito saudável para ele baixar 
o ritmo. Aí, agilmente o médico repetiu uma história que para 
mim nunca é demais. O doctor Wisch ainda tem porte atlético 
e jogava tênis regularmente. E por que parou? Ele tinha parceiros 
há décadas. Todos aposentaram. Na sequência, ficaram doentes 
ou partiram. O doctor Wisch me prometeu que vai trabalhar no 
consultório enquanto der (está procurando novos parceiros para o 
tênis). E não adianta minha mulher me dar os toques: o “doctor” 
Wisch vai continuar meu parceiro enquanto der.

Eu também estou envelhecendo e necessito cada vez mais 
de especialistas. Confio muito nas recomendações do doctor 
Wisch quando ele me indica outros médicos. Nada falhou 
até agora. Estou muito satisfeito com minha crescente rede 
de médicos (claro que insatisfeito por precisar frequentá-la 
com cada vez mais assiduidade). Reconheço que nem todos 
são simpáticos e acolhedores como o “doctor” Wisch, embora 
todos, mas todos, tenham consultórios mais confortáveis e 
simpáticos. Ironicamente, só não fui até hoje no quiroprata 
recomendado pelo doctor Wisch, pois ele não faz parte do 
meu convênio médico.

Sinto falta da Marie, enfermeira-atendente, mas não muita. 
Especialmente pela boa troca. A nova enfermeira é jovem e 
engraçada. Nasceu na República Dominicana, conversamos 
em espanhol e ela adora falar do Brasil (sonha em conhecer 
o Rio). E com o nome Dolores, a enfermeira nasceu para 
trabalhar em consultório médico.
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TECNOLOGIA 3D: SEU CARRO EM ATÉ 44 HORAS
A tecnologia de impressão 3D trouxe algumas novidades – além dela própria – para a sociedade. Próteses, casas e agora, 

carros! A ideia da Local Motors, empresa que deu origem ao primeiro carro impresso 3D, é entregar o carro com a cor, 

detalhes e atributos escolhidos pelo consumidor em até 44 horas. Chamado de Strati (Camadas, em italiano), o veículo é 

formado por 49 partes, contra cinco mil partes de um carro comum. Do motor e das rodas ao painel, tudo é feito em fibra de 

carbono reforçada com plástico. Seguindo as diretrizes do sustentável, o veículo é elétrico e chega aos 60 km/h, podendo 

rodar até 190 quilômetros com só uma carga de bateria. Nesse primeiro experimento, o custo para fabricar o carro acabou 

saindo mais caro do que o preço de um sedan de luxo. Contudo, para os visionários da Local Motors é possível que esses 

veículos impressos em 3D sejam vendidos por valores baixos – de US$ 18 mil a US$ 34 mil – ainda em 2016.

Fonte: Hypeness

FAIXA EXCLUSIVA PARA QUEM
NÃO LARGA O CELULAR
Pensando nos usuários fervorosos dos smartphones, a cidade 
chinesa Chongqing implanta uma faixa exclusiva para essas 
pessoas. O objetivo é evitar os acidentes entre pedestres 
distraídos que fazem uso do celular. A ideia de fazer as faixas veio 
de uma iniciativa adotada em Washington, capital dos Estados 
Unidos. Como parte de um programa do canal por assinatura 
Discovery Channel, foram pintadas duas faixas em uma calçada 
da cidade. Em uma delas, ficava um sinal que proíbe o uso de 
smartphone e na outra dizia “caminhe por sua conta e risco”, onde 
era permitido usar o telefone.

Fonte: Uol Tecnologia

TECNOLOGIA
A FAVOR DO 
BEM-ESTAR
A maioria dos 
gadgets atuais 
tem o objetivo de 
manter o usuário 
conectado. Mas 
o Muse quer 
exatamente o 
contrário: te 
ajudar a esquecer 
as coisas. Ele se 
conecta a um 
aplicativo para 
smartphones e 
tablets batizado de 
Calm, que mostra 
a atividade do 
cérebro em tempo 
real e incentiva 
o usuário a fazer 
pequenas sessões 
de meditação. 
Existem três 
estágios no app: 
ativo, neutro e 
calmo. A ideia é que 
a pessoa fique cada 
vez mais perto do 
nível calmo e some 
pontos de acordo 
com o tempo que 
seu cérebro ficou 
nos três estágios. O 
Muse é resultado 
de uma campanha 
de crowfunding 
na companhia 
InteraXon no 
Indiegogo e custa 
US$ 299 (cerca de 
R$ 699). O headset 
é entregue em 
diversos países, 
inclusive no Brasil.

Fonte: Olhar Digital
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IMPRESSORA 3D RECONSTRÓI CRÂNIO DE HOMEM
Médicos usaram uma impressora 3D para reconstruir o crânio de 

um paciente no hospital de Xi’an, na província de Shaanxi, na China. 

Segundo o jornal “South China Morning Post”, o homem de 46 anos 

teve seu crânio esmagado ao cair do terceiro andar de sua casa. O 

hospital usou uma tela de titânio criada com uma impressora 3D para 

dar uma aparência normal ao homem. A cirurgia vai permitir que ele 

volte a ter uma cabeça normal.

Fonte: G1
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Para criar significados junto ao consumidor, as marcas investem cada vez mais em campanhas, ações e espaços 

diferenciados. Uma estratégia bastante recorrente entre as empresas é a loja-conceito ou loja-modelo, que será a aposta 

da vez da Microsoft.  Após muitos rumores, a cria de Bill Gates acabou com o suspense e confirmou que o espaço será 

construído na Quinta Avenida, em Nova York (EUA) e ficará no prédio onde hoje funciona a Fendi, a poucos metros do 

famoso cubo de vidro da Apple.

Crédito: Wikimedia Commons

Barton Goldsmith, psicoterapeuta norte-americano, lista algumas ações 

que podem te ajudar a melhorar o humor e que precisam de, no máximo, dez 

minutos. Cinco delas são: passe um tempo observando o pôr do sol, as estrelas e 

o céu; sente-se quieto com você mesmo. Não importa onde ou quando; escreva 

uma carta de agradecimento para alguém; encontre a mais velha foto de família 

e dê uma olhada; brinque com uma criança. 

Fonte: Catraca Livre

BMW PROJETA 
CARRO AUTÔNOMO 
EM PARCERIA
COM BAIDU
A BMW, em parceria com 

a Baidu, dará início a testes 

de direção automatizada 

em Pequim e Xangai. “A 

BMW está embarcando 

em um projeto de pesquisa 

mais avançado que abrirá 

caminho para direção 

altamente automatizada 

na China também”, 

disse a montadora em 

comunicado. Carros-

protótipo desenvolvidos 

nesse projeto serão 

operados inicialmente 

em rodovias urbanas 

em Pequim e Xangai. A 

montadora alemã necessita 

de uma parceira. Os carros 

com funções de condução 

semiautônomas precisam 

de mapas de alta resolução 

para medir precisamente 

quando correm perigo 

de atingir uma calçada ou 

perder uma curva. A Baidu 

opera o maior mecanismo 

de buscas da China e 

também fornece serviços 

de mapas e de computação 

em nuvem. Daí se justifica 

a parceria. 

Fonte: Link Estadão
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BOM HUMOR: 
5 ATITUDES, 10 MINUTOS  

GADGET ANULA BARULHO AO SEU REDOR
Pensando em diminuir o som existente em salas 

compartilhadas, um gadget foi criado.  O Joe, como 

é chamado, é capaz de perceber as ondas sonoras 

presentes no ambiente e emitir um combo do chamado 

White Noise, liberando ondas sonoras contrárias. Com 

isso, o barulho de vozes e carros na rua é reduzido 

drasticamente. O Joe é um projeto desenvolvido pelos 

designers Nicolas Schmitt e Hélene Casado.

Fonte: Hypeness
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SAC SEM 
COMPLICAÇÃO
Na era da hiperconectividade, 

muito do que o consumidor 

espera se resume em uma 

palavra: agilidade. Com 

o objetivo de tornar a 

comunicação mais dinâmica 

entre empresa e público, 

a M2G, especializada em 

soluções de relacionamento 

e atendimento, lançou o 

PossoAjudar? O SAC de Bolso 

é uma plataforma colaborativa 

e tem o objetivo de estimular 

o compartilhamento de 

experiências. A ideia é que 

os usuários se ajudem a 

encontrar soluções rápidas 

para questões relacionadas às 

marcas, sem precisar recorrer 

aos tradicionais SACs das 

empresas. Isso tudo por meio 

da união das interfaces do 

consumidor e da marca.

Leia mais sobre a plataforma 

no portal Consumidor 

Moderno, pela tag 

PossoAjudar e pela hashtag 

#PossoAjudar nas redes 

sociais.

TECNOLÓGICO DESDE PEQUENO 
A tecnologia está em todos os setores da sociedade, desde detalhes simples às coisas mais complexas. Assim, despertar o 

interesse pelo setor nas crianças é fundamental para prosseguir com o desenvolvimento. Com essa inspiração, o Supera 

Parque de Inovação e a Lego Education formaram uma parceria para construir um laboratório de robótica.  O espaço fica em 

Ribeirão Preto e conta com oficinas realizadas com até 20 alunos, duas vezes por semana, na parte da manhã e da tarde. Os 

cursos abordam desde rotinas básicas de programação até comandos mais complexos.

Crédito: Wikimedia commons

SEM DESCULPAS PARA QUEBRAR 
Parece que para as novas empresas o 

planejamento financeiro acaba sendo o 

maior vilão de uma boa arrancada do papel. 

Pensando nisso, a startup brasileira ZeroPaper 

desenvolveu um app especialmente para 

microempreendedores individuais. O 

gerenciador financeiro ajuda na administração 

dos bens e dá dicas de educação financeira 

ao usuário. Fora isso, elabora relatórios 

personalizados sobre os negócios. 

Crédito: Reprodução Dia da Mudança

SELFIE ON THE ROOF
Se você tem espírito aventureiro ou gosta de enfrentar os próprios medos, essa moda 

talvez se encaixe com seu perfil. Dois jovens russos resolveram elevar, literalmente, o 

nível das selfies, viajando mundo a fora atrás de prédios, pontes e edifícios com dezenas 

de metros de altura. Roofies é o nome da prática realizada pelos garotos. Em 2013, eles 

atravessaram a Europa para fazer roofies. Começaram na Suécia e foram até Portugal. 

No caminho pararam em Paris, na França. O objetivo? Fotografar no alto da torre Eiffel, 

mostrando a linda capital vista de cima.

Fonte: revista “Galileu”
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ESTE JOGO É UM PÃO
Com tanta tecnologia, gráficos superdesenvolvidos, jogabilidades complexas e recursos infinitos, às vezes é bastante complicado 

se meter a concorrer no mercado de games. Arriscando em outro caminho, os desenvolvedores da Bossa Studios apostaram 

na simplicidade e na irreverência.  O personagem do jogo nada mais é que uma fatia de pão de forma que sai arruaçando pelos 

cômodos da casa. “I Am Bread” ainda não tem uma plataforma definida, mas é provável que seja lançado primeiramente para PC e 

depois para consoles. O mundo dos games não tem limites mesmo...  

Crédito:  Reprodução

SINAL MONITORADO 
Para auxiliar os consumidores que sofrem com a 

falta de sinal no celular, a Anatel lançou o Serviço 

Móvel, um aplicativo que permite consultar a 

qualidade do serviço das operadoras de telefonia 

móvel. O nível dos serviços de voz e dados de todos 

os municípios brasileiros poderão ser consultados 

pela ferramenta e um ranking dos indicadores 

de acessibilidade, conexão, quedas e desconexão 

ficará disponível para os usuários. Será possível 

ainda acompanhar a evolução da qualidade de cada 

operadora a partir da consulta ao histórico desses 

indicadores em intervalos de até 12 meses.

Crédito: Divulgação 

BEBEU? DEU 
SONO? O 
BANCO DO SEU 
CARRO SABE
Pesquisadores das 
Universidades de 
Hiroshima e de 
Tóquio, no Japão, 
desenvolveram 
em parceria com 
a empresa Delta 
Tooling um novo 
assento inteligente 
para carros. A 
novidade promete 
detectar não só se 
o motorista está 
bêbado ou sob 
efeito de drogas, 
mas também se 
ele está sonolento 
ou passando mal. 
De acordo com o 
Nikkei Technology, 
um sensor 
com microfone 
embutido é 
implantado dentro 
de um tecido 
espumoso, de modo 
que ele não seja 
sensível às costas 
do motorista. O 
tecido é então 
inserido dentro 
do assento, 
prometendo captar 
a onda do pulso 
aórtico (incluindo 
som e vibração) sem 
a interferência de 
barulhos externos. 
A tecnologia 
pode ser usada 
em colchões para 
monitorar um 
paciente e saber 
se o seu pulso está 
irregular ou se ele 
está sofrendo um 
infarto.

Fonte: Olhar Digital

DE MENTIRA, DE VERDADE 
Os action figures, ou bonecos inspirados em personagens fictícios, 
estão cada vez mais realistas. A Hot Toys anunciou mais um produto 
para deixar qualquer colecionador babando: o Robocop versão 
Battle Damage. Baseado no final do primeiro filme da série, o boneco 
é fiel à situação cinematográfica, quando o policial já não está mais 
de capacete e está com o corpo metálico bastante marcado pelas 
batalhas. A expressão do action figure é impressionantemente 
realista, bastante fiel ao personagem. Seu lançamento está previsto 
para 2015. 

Crédito: Divulgação Hot Toys 
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O SAC reduz conflitos

“Se eu fosse um executivo de uma 

empresa, tomaria café semanalmente 

com meia dúzia de atendentes do 

call center. Perguntaria o que os 

consumidores falaram e com quais 

produtos tiveram problemas. Eles 

são especialistas, sabem tudo o que 

acontece”, diz Juliana Pereira da Silva, 

secretária Nacional do Consumidor. 

A afirmação é uma prévia do que ela 

acredita ser um bom caminho para o 

SAC, que passa pela humanização do 

atendimento e culmina na diminuição 

de custos e satisfação do consumidor. 

Confira entrevista exclusiva concedida 

à revista Consumidor Moderno: 

Qual a importância do SAC como 

ferramenta de defesa do consumidor? 

Acredito que as empresas precisam dar 

mais valor ao SAC. Em uma sociedade 

em que o consumidor quer participar 

é melhor reestruturar o SAC para tê-lo 

como um grande aliado e traduzir a fala 

do consumidor para dentro da empresa. 

Ele pode ter uma reclamação capaz de 

melhorar o negócio e até diminuir o 

custo no Judiciário. 

Na sua visão, o SAC é considerado 

pelas empresas um canal de diálogo 

com o consumidor ou um depósito de 

reclamações?

Os indicadores públicos de defesa do 

consumidor mostram que as empresas 

estão mudando a forma de lidar com 

reclamações. Estão começando a usar 

isso de forma estratégica. Acredito que 

em alguma medida nós começamos 

a investir tanto em procedimento 

e processo que deixamos de dar 

humanidade às analises. Mas, no final 

das contas, são relações humanas.  

Como o SAC pode colaborar com o 

desafio em atender o consumidor 3.0?

A percepção do consumidor é 

construída a partir de vários encontros 

que ele tem com a marca. Esse cidadão faz várias consultas via rede, passa pelo 

estabelecimento físico, escuta o que está sendo dito. É assustador como acreditamos 

que digitar no celular é se relacionar, mas isso é uma conexão. São paradigmas que 

temos que enfrentar ao longo do processo. Digo isso para chegar ao seguinte ponto: os 

instrumentos de comunicação vão se sofisticar, mas há uma linha mestra que precisa ser 

seguida e envolve a capacidade de lidar com pessoas. 

Como o SAC pode ajudar a evitar que os clientes recorram à Justiça diante da 

insatisfação com empresas?

Eu vejo o SAC com duas frentes de colaboração. A primeira delas é ser uma fonte 

de informação qualificada, sobre o que está acontecendo com a marca, serviço ou 

produto.  O segundo é: se você de fato investe no relacionamento e tem um SAC 

eficaz, seguramente os custos de conflito vão diminuir, visto que o problema será 

resolvido na primeira instância, na empresa. 

Confira a entrevista 
completa no portal 

Consumidor 
Moderno, pela tag 

CM197 e nas redes 
sociais por meio da 

hashtag #CM197

EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, A SECRETÁRIA NACIONAL DO 
CONSUMIDOR, JULIANA PEREIRA DA SILVA, IDENTIFICA 
BONS PASSOS QUE PODEM SER DADOS PELAS EMPRESAS 

POR MELISSA LULIO
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S A C
no rumo do social
O FUTURO DAS CENTRAIS DE 

ATENDIMENTO ESTÁ EM ACOLHER E 

INTERAGIR COM CLIENTES E SOCIEDADE 

EM TODOS OS CANAIS DE CONTATO 

Q
ual é o sentido de um serviço de atendimento ao 
consumidor – SAC – para a empresa e para os seus 
clientes? Essa pergunta aparentemente simples 
revela um dilema que percorre as empresas dos 

mais diversos setores no mundo inteiro. A correta definição das 
atribuições, funções, objetivos e práticas dos SACs constitui a 
premissa de sua atuação. Mas quais são os SACs desenhados a 
partir da perspectiva do cliente e não como uma área lateral ao 
negócio de qualquer corporação?

Há 19 anos, a revista Consumidor Moderno acompanha o 
desenvolvimento e a evolução dos SACs no Brasil. Nesse 
período, vimos um notável empoderamento dos consumidores, 
apoiado pela diversificação espantosa das formas de comunicação 
e interação social. O telefone que é ainda a base de qualquer 
SAC assistiu ao período em que cartas também eram recurso 
de comunicação dos clientes com as empresas. Depois vimos o 
surgimento dos sites, dos e-mails e agora a acelerada adesão de 
formas de conversação pelas redes sociais.

Mais do que nunca o SAC deveria ser um pilar estratégico para 
qualquer organização, porém o que vemos é ainda uma atuação 
predominantemente tática. Ou seja, ao invés de caminhar para se 
tornar um catalisador de mudanças e de diálogo social, o SAC 
mal consegue cumprir a prerrogativa de atender consumidores de 
modo individual. 

Apesar de tudo, ver os SACs como repositório de reclamações 
também não corresponde à realidade. Esses conceitos são fruto dos 
resultados do exclusivo e inédito estudo “Cenário dos SACs no 
Brasil – 2014”, elaborado pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP). 

POR GISELE DONATO

COM TEXTOS DE DANIEL NAVAS, IVAN 

VENTURA, JULIANA JADON E MELISSA LULIO
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Mais do que nunca o 
SAC deveria ser um 

pilar estratégico 
para qualquer 

organização, porém 
o que vemos é 

ainda uma atuação 
predominantemente 

tática
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O estudo compreendeu uma amostra de 95 empresas representativa dos principais segmento 
de mercado bem como uma avalição de suas melhores práticas, o uso de canais e sugestões 
implementada ao longo deste ano (veja a metodologia). A ênfase tática dos SACs pode ser 
atestada pelos seguintes dados: 

•Cerca de 80% das empresas já implantaram sugestões recebidas pelo SAC.
•O telefone ainda é o meio onipresente, mas há setores como Cosméticos, Higiene 

e Beleza e Varejo On-line onde o e-mail prevalece e ainda outros onde o chat é 
representativo (Livrarias, Indústria Automobilística e Eletro).

•Entre as principais melhorias dos SACs registradas em 2014, destacaram-se 
qualificação dos atendentes, melhoria de processos e diversificação dos canais de 
atendimento (veja tabelas).

Uma área que interage o tempo todo com os consumidores nos mais diversos canais 
– telefone, chat, e-mail, redes sociais, apps – deveria influenciar mais decisivamente os 
negócios de qualquer empresa. O que o “Cenário dos SACs” mostra, contudo, é um grande 
apego às ações tópicas voltadas ao atendimento em si e não para o resultado do atendimento 
e relacionamento. O dilema latente: afinal até onde vai a autonomia e a capacidade dos SACs 
de influenciar os negócios? Ele deve limitar-se a sugerir algumas mudanças de produtos e 
serviços e a deixar consumidores individualmente satisfeitos ou deve trabalhar à base de 
informações na busca da produção de um conhecimento mais consistente capaz de realinhar 
as expectativas dos consumidores em relação ao negócio e às atividades das empresas?

“Ainda falta um bom caminho a ser percorrido até a transformação do SAC como 
indutor de inovações e de transformações necessárias para tornar empresas mais eficientes, 
mais inteligentes e mais desenhadas a partir da perspectiva do cliente. Um bom passo 
agora seria remodelar as operações de relacionamento, que tantas formas de comunicação 
e interação propiciam, a partir de uma perspectiva de design thinking”, ressalta Roberto 
Meir, publisher da revista Consumidor Moderno e presidente do Grupo Padrão.

Tradição – O atendimento telefônico continua sendo o principal canal de contato entre 
consumidores e empresas. Mesmo com as redes sociais e demais canais digitais ganhando 
força, o velho e bom invento de Graham Bell ainda é o escolhido na hora de tirar dúvidas e 
resolver problemas. “O telefone representa aproximadamente 82% dos contatos recebidos 
pelos SACs das empresas. Contudo, percebemos que outros canais vêm ganhando relevância 
em determinados setores como é o caso do e-mail, chat e mesmo das redes sociais”, afirma 
Aline Tobal, gerente do CIP.

Nos setores Bancos, Cartões e Serviços Financeiros e Convergência o telefone 
reina como o canal mais utilizado pelo consumidor, com, respectivamente, 97,36% e 
95,61% das interações.

  
CANAIS DIGITAIS
Diferentemente da maioria dos setores pesquisados, os consumidores de Livrarias e Varejo 

On-line estão acostumados, há mais de uma década, a interagir pela internet e ficam muito 
mais à vontade com esse canal. No caso de Livrarias, enquanto o telefone representa somente 
39% dos contatos, os canais e-mail e chat juntos somam 58%. 

Roberto Meir 
“Um bom passo agora seria remodelar 
as operações de relacionamento, que 

tantas formas de comunicação e interação 
propiciam, a partir de uma perspectiva de 

design thinking”

Aline Tobal
“Percebemos que outros canais vêm 

ganhando relevância em determinados 
setores como é o caso do e-mail, chat e 

mesmo das redes sociais”

Jacques Meir 
“O estudo do CIP demonstra a 

revalorização da função original dos  
SACs: a prestação de serviços e a coleta  

de inputs valiosos para orientar a  
 empresa no sentido de melhorar seu 

relacionamento com clientes”

        

Já em Varejo On-line, o telefone (29,01%) perde força para o e-mail e chat, que juntos 
somam mais de 63% dos contatos. Outro destaque fica por conta de Cosméticos, Higiene e 
Beleza, no qual o e-mail representa 48,78% das interações, ultrapassando o telefone (42,85%).
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O telefone 
representa 

cerca de 82% 
dos contatos 

recebidos pelos 
SACs das  

empresas
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SOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES
No estudo, o setor varejista foi o destaque no índice de resolutividade (porcentual de 

reclamações solucionadas no primeiro contato). Os três segmentos com melhores porcentuais 
foram de Varejo – Super e Hipermercado, Varejos Diversos e Livrarias, respectivamente. 
“Outros dois setores que merecem menção são o de Convergência – que inclui Telefonia 
Fixa e Móvel, TV por Assinatura, Banda Larga e Internet –, e o de Energia Elétrica, que 
tiveram expressiva melhoria no índice de resolutividade na comparação com a pesquisa de 
2013. O setor de Convergência passou de um índice de 35% para 90%; enquanto o de 
Energia Elétrica cresceu de 42% para 89%”, analisa Aline.

No setor de Varejo On-line, a maior parcela (81%) das reclamações é solucionada 
por e-mail no primeiro contato. E no setor de Moda, o e-mail (56%) também se destaca 
como canal mais utilizado para solução das demandas no primeiro contato.

Por outro lado, em setores como Energia Elétrica, Convergência, Bancos, Cartões 
e Serviços Financeiros, a solução no primeiro contato continua tendo o telefone como 
o meio mais utilizado, com 100%, 98% e 96%, respectivamente.

Quanto às reclamações, o maior porcentual com relação ao total de demandas 
recebidas é verificado no setor de Varejo On-Line, que neste ano contabilizou 31,76% 
em relação a 26,01%, em 2013. 

Cosméticos, Higiene e Beleza (26,81%) e Varejo Eletro (22,14%) estão entre os 
setores com maior percentual de reclamações que chegam ao SAC, mesmo com a melhora 
observada em relação ao ano passado, quando registraram, respectivamente, 31,22% e 
32,35%. Nos demais setores, esse número representa menos de 20% das demandas.

O setor de Eletrodomésticos e Eletrônicos teve uma melhora expressiva passando 
de 47,04%, em 2013, para 4,2%, neste ano. Esse é um indício de que a indústria está 
investindo na criação de produtos de melhor qualidade e mais focada na resolução 
efetiva dos problemas.

MELHORIAS
As empresas estão investindo e 

aprimorando o serviço prestado pelos 
SACs. Esse investimento contempla 
capacitação dos atendentes, uso de novas 
tecnologias, maior controle de qualidade, 
implementação de novos canais e o melhor 
aproveitamento dos dados dos clientes 
para a tomada de decisões estratégicas. 
Dessa forma, percebe-se uma elevada 
preocupação em reestruturar o SAC. 
Segundo o estudo, a maioria das empresas 
está focada constantemente nessas ações.

“O estudo mostra uma genuína von-
tade de melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos aos consumidores. Investimen-
tos em qualificação dos agentes, supor-
te aos novos canais e tecnologias vieram 
acompanhados da busca por resolutivi-
dade. As empresas, de maneira geral, têm 
consciência dos custos diversos envolvidos 
na insatisfação do consumidor”, afirma 
Roberto Meir.

EVOLUÇÃO INEVITÁVEL 
DOS SACs

Mesmo que muitos consumidores 
prefiram o telefone, o uso de canais digitais 
é uma tendência, ainda que tímida. As 
pequenas variações no comportamento 
do cliente, como a migração do uso de 
canais de contato em alguns setores, é 
a grande sacada do estudo, que mostra 
sinais claros: o telefone ainda prevalecerá, 
mas é inegável que os canais digitais sejam 
a preferência do consumidor.

“O estudo do CIP demonstra a 
revalorização da função original dos 
SACs: a prestação de serviços e a coleta de 
inputs valiosos para orientar a empresa no 
sentido de melhorar seu relacionamento 
com clientes. A questão fundamental 
é avaliar o quanto esses insights são 
utilizados internamente no sentido de 
redimensionar a função dos SACs para 
uma atuação que conecte a empresa não 
apenas a consumidores individualmente, 
mas à sociedade em rede, compartilhando 
valores, ideias e visões de mundo. Isso 
é ser estratégico. E é desta forma que 
as empresas devem empoderar seus 
SACs”, conclui Jacques Meir, diretor de 
conhecimento e plataformas de conteúdo 
do Grupo Padrão.
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*A categoria “Outros” compreende: presencial, 
sites de reclamação, imprensa, SMS, 
Whatsapp, Procon, ouvidoria, webcam, fax e 
Consumidor.gov.

Reclamações
Média mensal de 

contatos recebidos 
por empresa

584.110

Outros* 
3,11%

Redes
Sociais 
1,21%

Cartas 
0,02%

Chat 
3,49%

E-mail 
14,99%

Telefone 
77,19%
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80% das 
reclamações dos 

consumidores 
foram 

solucionadas no 
primeiro contato
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METODOLOGIA
O Centro de Inteligência Padrão 

(CIP) realizou o estudo exclusivo 
“Cenário dos SACs no Brasil – 2014” 
sobre a área de relacionamento com 
clientes das maiores empresas do 
país de 20 segmentos. 

A pesquisa mapeia o volume de 
contatos recebidos pelos SACs, os 
principais canais utilizados pelos 
consumidores, as demandas desses 
contatos, o que as empresas têm 
feito para melhor sua operação de 
atendimento e a percepção que têm 
sobre a migração no uso de canais.

Com preenchimento de questio-
nário on-line, o estudo quantitativo 
foi realizado entre os dias quatro de 
setembro e 24 de outubro.

Amostra:
• 95 empresas participantes.
• 20 segmentos: Alimentos 

e Bebidas, Bancos, Cartões e Servi-
ços Financeiros, Companhias Aére-
as, Construtoras e Incorporadoras, 
Convergência*, Cosméticos, Higiene 
e Beleza, Eletrodomésticos e Eletrô-
nicos, Energia Elétrica, Fármacos, 
Fast Food, Indústria Automobilís-
tica, Livraria, Moda, Prestação de 
Serviços, Químicos e Petroquímicos, 
Saúde, Seguros e Previdência, Super 
e Hipermercados, Varejo Diversos, 
Varejo Eletro e Varejo On-line.

Dúvidas e
Solicitação de
Informações

Média mensal
de contatos recebidos

por empresa
6.042.899

Outros** 
4,01%

Redes
Sociais 
1,66%

Cartas 
0,00%

Chat 
2,27%

E-mail 
3,36%

Telefone 
88,69%

Outros** 
0,97%

Redes
Sociais 
1,22%

Cartas 
0,00%

Chat 
0,61%

E-mail 
2,50%

Telefone 
94,70%

Elogios
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

141.731
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79% das empresas já 
implantaram sugestões 

dos clientes recebidas 
por meio do sac

n ú m e r o s
do relacionamento

Varejo On-Line 31,76% 26,01%

Cosméticos, Higiene e Beleza 26,81% 31,22%

Varejo Eletro 22,14% 32,35%

Alimentos e Bebidas 16,85% 30,85%

Fast-Food 14,69% 33,60%

Livrarias 14,36% N/D

Indústria Automobilística 11,67% 14,77%

Varejo Diversos 10,77% 17,78%

Super e Hipermercados 10,31% 15,91%

Bancos, Cartões, e Serviços Financeiros 9,83% 8,94%

Químicos e Petroquímicos 9,63% 17,27%

Convergência* 7,13% 8,08%

Fármacos 6,94% 5,18%

Prestação de Serviços 5,02% 17,99%

Companhias Aéreas 4,55% 11,47%

Eletrodomésticos e Eletrônicos 4,20% 47,04%

Construtoras e Incorporadoras 3,95% 8,00%

Moda 3,84% 14,77%

Energia Elétrica 1,00% 4,38%

Saúde, Seguros e Previdência 0,93% 1,69%

RECLAMAÇÕES 2014 2013

Fast-Food 5,49% 3,63%

Varejo Diversos 4,54% 5,00%

Alimentos e Bebidas 3,66% 4,38%

Convergência* 2,82% 0,06%

Super e Hipermercados 1,78% 1,11%

Prestação de Serviços 1,61% 6,66%

Fármacos 0,99% 4,74%

Saúde, Seguros e Previdência 0,63% 0,61%

Varejo Eletro 0,62% 5,54%

Cosméticos, Higiene e Beleza 0,60% 2,89%

Varejo On-Lwine 0,59% 3,82%

Eletrodomésticos e Eletrônicos 0,51% 5,43%

Químicos e Petroquímicos 0,33% 0,63%

Indústria Automobilística 0,32% 2,37%

Moda 0,23% 10,93%

Construtoras e Incorporadoras 0,19% 2,56%

Companhias Aéreas 0,17% 1,46%

Livrarias 0,16% N/D

Bancos, Cartões e Serviços Financeiros 0,12% 0,49%

Energia Elétrica 0,02% 0,02%

ELOGIOS 2014 2013

O Centro de Inteligência Padrão (CIP) realizou uma pesquisa para 
identificar os principais pontos de atendimento ao cliente nos setores da 
economia brasileira. Confira os dados:
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Já implementou/
adotou alguma(s)

das sugestões?

Construtoras e Incorporadoras 100% 100%

Energia Elétrica 100% 100%

Fast-Food 100% 100%

Livrarias 100% 100%

   Prestação de Serviços 100% 100%

Super e Hipermercados 100% 100%

Varejo On-Line 100% 100%

Fármacos 100% 89%

Cosméticos, Higiene e Beleza 100% 86%

Convergência* 83% 83%

Varejo Eletro 83% 83%

Varejos Diversos 100% 80%

Eletrodomésticos e Eletrônicos 75% 75%

Companhias Aéreas 100% 67%

Alimentos e Bebidas 100% 57%

Moda 100% 50%

Químicos e Petroquímicos 100% 50%

Saúde, Seguros e Previdência 100% 50%

Indústria Automobilística 89% 44%

Bancos, Cartões e Serviços Financeiros 86% 43%

SETOR

A empresa
recebe sugestões

dos consumidores?

GERAL 96% 79%

Super e Hipermercados 99%

Livrarias 91%

Convergência* 90%

Energia Elétrica 89%

Prestação de Serviços 88%

Construtoras e Incorporadoras 86%

Saúde, Seguros e Previdência 83%

Varejo Eletro 82%

Fast-Food 78%

Varejo On-Line 71%

Alimentos e Bebidas 71%

Eletrodomésticos e Eletrônicos 67%

Companhias Aéreas 58%

Fármacos 57%

Bancos, Cartões e Serviços Financeiros 49%

Químicos e Petroquímicos 45%

Cosméticos, Higiene e Beleza 38%

Moda 30%

Indústria Automobilística 23%

SETOR

Reclamações
solucionada

no 1º contato

Obs. No caso em que a soma dos porcentuais não for igual a 100%, 
o motivo foi que a empresa não realiza esse tipo de medição ou não 
quis informar

Varejos Diversos 99%

GERAL 80%

Moda 95,93% 74,07%

Prestação de Serviços 93,36% 75,34%

Químicos e Petroquímicos 89,92% 71,24%

Eletrodomésticos e Eletrônicos 88,31% 46,88%

Bancos, Cartões, Serviços Financeiros 88,21% 81,21%

Convergência* 87,84% 89,42%

Construtoras e Incorporadoras 86,51% 87,22%

Varejo Diversos 82,92% 77,22%

Fast-Food 82,60% 62,46%

Saúde, Seguros e Previdência 81,82% 97,14%

Livrarias 78,62% N/D

Fármacos 69,95% 82,81%

Cosméticos, Higiene e Beleza 67,57% 54,47%

Varejo On-Line 65,47% 64,09%

Alimentos e Bebidas 58,52% 50,34%

Companhias Aéreas 54,76% 86,33%

Super e Hipermercados 51,50% 82,33%

Varejo Eletro 47,07% 60,25%

Indústria Automobilística 38,20% 72,30%

Energia Elétrica 25,96% 85,62%

DÚVIDAS E SOLICITAÇÃO
DE INFORMAÇÕES 2014 2013

*Categoria inclui Telefonia Fixa e Móvel, TV por Assinatura, Banda Larga e Internet



P E R C E P Ç Ã O  S O B R E  A  M I G R A Ç Ã O  D E  C A N A I S 
P E L O S  C O N S U M I D O R E S  P O R  S E T O R
Os consumidores têm feito cada vez mais uso de diferentes canais para se comu-
nicar e interagir com as empresas. Em vista dessas mudanças de comportamento, 
gostaríamos de saber se a empresa de fato sente que tem havido uma migração 
de canais pelos consumidores (ou seja, se os consumidores têm deixado de usar 
determinado canal e passado a usar outro em substituição). 
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Alimentos e 
Bebidas

As empresas deste setor 
vêm percebendo cada 

vez mais uma migração, 
apesar de relativamente 

pequena, dos canais 
tradicionais para as

mídias digitais

Bancos 
De forma geral, a migração 
ainda não foi percebida. Os 

canais tradicionais ainda 
representam um grande 

volume nas centrais
de relacionamento

Construtoras e 
Incorporadoras
No geral, telefone ainda 

é o canal mais usado 
pelos clientes

Convergência
Ainda não foi notada 

uma mudança 
considerada relevante 

pelas empresas

Cosméticos, 
Higiene e Beleza

Embora haja uma leve 
migração de canais, as 

empresas ainda recebem 
muito dos contatos de seus 

clientes por telefone

Energia Elétrica
Nesse setor, há casos 

divergentes referentes 
à migração de canais. 

Algumas já começaram a 
sentir a mudança, outras 

ainda não

Super e 
Hipermercados 

Poucas empresas 
perceberam a diferença 
de utilização de canais. 
Eles possuem os canais 

não convencionais, porém 
muitos clientes ainda 
preferem o telefone

Eletrodomésticos 
e Eletrônicos
Houve uma migração 

perceptível de canais em 
grande parte das empresas

Fármacos
Telefone ainda é o canal 

predominante no contato 
com as empresas, porém 

houve empresas que 
relataram uma leve 

mudança para as
mídias digitais

Fast-Food
As empresas perceberam 

uma mudança para os 
canais não convencionais 

de interação

Indústria 
Automobilística

De fato, a maioria das 
empresas ainda não sentiu 

a migração de canais. Os 
clientes ainda preferem o 

contato telefônico

Livrarias
Esse setor vem 
notando uma 

migração de canais, 
principalmente para o 
chat e mídias sociais

Moda
Essas empresas, em sua 
maioria, notaram uma 

migração de canais. Embora o 
telefone ainda seja bastante 

forte, percebeu-se um 
aumento nos contatos por 

e-mail e redes sociais

Prestação 
de Serviços
Nenhuma empresa 

revelou perceber qualquer 
migração dos canais 

convencionais

Varejo Eletro
Muitas empresas 

relataram uma 
migração para os 

canais alternativos, 
mas o telefone ainda 

predomina como 
principal canal de 

atendimento

Químicos e 
Petroquímicos

As empresas perceberam 
um aumento na utilização 

dos canais eletrônicos. 
Há casos em que o uso 

de mídias sociais cresceu 
mais de 50%

Saúde, Seguros e 
Previdência

Maioria das empresas 
percebeu um aumento 

na utilização das 
mídias eletrônicas, mas 

porcentual de telefone se 
manteve estável 

Varejo On-line
Por ser um setor de empresas 

que atuam na plataforma 
online, os canais eletrônicos 

são bastante utilizados, quando 
comparados com outros 

setores. No entanto, em alguns 
casos, as empresas recebem 

predominantemente contatos 
por telefone

Varejo Diversos
Empresas estão 

conseguindo ver uma 
migração de canais. 

Percebe-se um aumento 
na utilização das mídias 
eletrônicas e diminuição

do telefone

Geral
Embora uma leve mudança 
tenha ocorrido em alguns 
setores, o telefone ainda 

predomina como canal de 
atendimento nas empresas. 

No entanto, a tendência 
de crescimento dos canais 

alternativos parece ser 
consenso no mercado

Companhias 
Aéreas

Telefone ainda é o principal 
canal. No entanto, as 

empresas sentiram uma 
leve mudança
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Alimentos e 
Bebidas 

As empresas se 
preocuparam em fazer 

reformulações internas, 
promovendo medidas para 

melhorar a qualidade e 
a agilidade no retorno e 
solução das demandas

Bancos 
Todas as empresas buscaram 
reformar e revisar processos 

da área de SAC. Algumas 
relataram que houve um 
aumento dos problemas 

solucionados no
primeiro contato

Construtoras e 
Incorporadoras
As empresas focaram no 

autoatendimento com 
maior investimento em 

URAs. Houve percepção 
de aumento da qualidade

Cosméticos,
Higiene e Beleza

Não houve uma grande reforma 
do SAC. As empresas buscaram 
melhorar os índices de pesquisa 

de satisfação dos clientes 
baseados em aperfeiçoamentos 

de processos internos

Companhias 
Aéreas

Personalização do 
atendimento ao cliente foi 
o grande diferencial nesse 

setor. As empresas que 
efetivamente adotaram esta 

prática conseguiram melhorar 
a qualidade percebida

pelos clientes

Energia Elétrica
Implementação de novas 
formas de atendimento 
ao cliente. Notou-se um 
aumento da qualidade 

percebida pelos clientes

Eletrodomésticos 
e Eletrônicos

As principais ações
basearam-se no 

aprimoramento do 
atendimento, tornando-o 

mais humano, e no 
investimento de novas 

tecnologias para o CRM

Fármacos 
Algumas empresas focaram no 
capital humano, investindo em 
mais treinamento e capitação 
para melhorar o atendimento 
aos clientes. Outras optaram 

por investir em novas 
tecnologias. Elas obtiveram 
resultados positivos como 

aumento da satisfação nos sites 
de reclamação

Fast-Food
 Principal ação 

foi melhorias nas 
ferramentas de SAC

Moda
As empresas investiram 

em novas tecnologias e no 
melhor aproveitamento 
dos dados dos clientes 

para a tomada de 
decisões estratégicas

Indústria 
Automobilística

De maneira geral, as empresas 
procuraram reestruturar as 
operações de SAC, visando 
melhorar o atendimento ao 

cliente. Houve melhorias 
tanto na parte humana da 

operação quanto em relação 
a investimentos em novas 

tecnologias.

Químicos e 
Petroquímicos

Investimento em
novas tecnologias

para o SAC

Convergência
Nesse setor, é possível perceber 

uma atenção especial não apenas 
aos processos e tecnologias, mas 

também às pessoas. Algumas 
empresas deste setor procuraram 

aperfeiçoar a qualidade de trabalho 
dos colaboradores, principalmente, 
a dos operadores de atendimento. 

Além disso, elas também investiram 
em tecnologias, procurando inovar no 

atendimento ao cliente

Geral
percebe-se uma elevada 

preocupação em reestruturar 
o SAC. Grande maioria 

realizou constantemente 
mudanças visando a melhorar o 

atendimento aos clientes

Varejo On-line
As empresas buscaram trabalhar 

em resolver o problema do 
cliente prontamente e diminuir 

o número de demandas junto ao 
SAC, atuando ativamente (e não 
receptivamente) na resolução de 
demandas como a melhoria dos 

serviços oferecidos nos sites 

Saúde, Seguros 
e Previdência

Reestruturação do 
SAC e implementação 

de novos canais de 
atendimento. Segundo 

as empresas, houve 
aumento significativo dos 
indicadores de satisfação. 

Varejo 
Diversos

Aumento da 
presença em 

diversos canais de 
atendimento

Prestação de 
Serviços

Revisão das estruturas 
de SAC, com destaque 

para o aumento de canais 
disponíveis para contato e 

maior emporwerment para os 
operadores de atendimento; 

medidas que foram 
responsáveis pela melhoria 

no nível de serviço

Super e 
Hipermercados 
As mudanças deste setor 

foram focadas nas equipes de 
atendimento ao cliente. Algumas 
optaram por criar um programa 

de reconhecimento ao funcionário 
que prestou um bom serviço, 

enquanto outras resolveram dar 
maior autonomia ao operador na 

resolução de demandas

P R I N C I P A I S  M E L H O R I A S
D O  S A C  E M  2 0 1 4  P O R  S E T O R
Qual foi a principal ação de melhoria do SAC em 2014?

Livrarias
Mudança do 

posicionamento da 
empresa pode ser 

considerada a principal 
melhoria deste setor. 

Houve casos em que foi 
dada maior atenção ao 

SAC pela diretoria
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Varejo Eletro
Houve um maior controle na 

qualidade do serviço da área do SAC 
originadas ou por reestruturação da 

área ou por maior relevância dada 
pela diretoria. Medidas de destaque 

como treinamentos de equipe e 
implementação de tecnologias 
contribuíram para aumentar a 

qualidade do serviço
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Construtoras e 
Incorporadoras

Mudanças tanto na facilidade ao 
acesso do site da empresa, quanto 

no desenvolvimento de novos 
produtos a serem utilizadas nos 

empreendimentos
das empresasBancos 

Sugestões implementadas 
visam ao aumento de 

praticidade e facilidade no uso 
dos serviços oferecidos pelos 

bancos e operadoras
de cartões

Alimentos e 
Bebidas

Geralmente, novos sabores 
e volta de produtos 

oferecidos pelas empresas 
foram implementadas

Companhias 
Aéreas

Implementação de 
novas formas de 

pagamento

Energia Elétrica
As sugestões adotadas visam 

melhorias nas formas de 
contato dos clientes com as 

empresas, como por exemplo, 
aumento e aperfeiçoamento 

dos canais oferecidos

Fármacos
Mudanças em 

embalagens e bulas 
conforme solicitadas 

pelos clientes
Eletrodomésticos 

e Eletrônicos
Geralmente, mudanças nos 
produtos visando à melhor 

praticidade e segurança

Fast-Food
Não adotou 

nenhuma
sugestão

Livrarias
Medidas adotadas 

referentes à 
logística das 

empresas

Moda
Melhorias em 

produtos

Indústria 
Automobilística

Melhorias em produtos 
e serviços das empresas. 

Além disso, reformulação 
dos processos de 

assistência ao cliente

Super e 
Hipermercados 

Medidas variam desde novos 
produtos a serem ofertados 

nas lojas até melhorias no 
atendimento ao cliente.

Prestação
de Serviços

Melhorias visando maior 
facilidade e praticidade dos 
clientes ao usar os serviços 

das empresas

Varejo On-line
Medidas referentes à 

experiência de compras 
online: reformulação 

do layout do site, 
rastreamento de produtos, 

entre outros

Varejo Eletro
Muitas empresas 

relataram uma 
migração para os 

canais alternativos, 
mas o telefone ainda 

predomina como 
principal canal de 

atendimento

Saúde, 
Seguros e 

Previdência
Adoção das 

solicitações dos 
clientes nos serviços 

oferecidos

Varejo 
Diversos

Melhorias referentes 
a produtos e serviços 

das empresas

Geral
No geral, percebe-se uma 

preocupação das empresas 
em utilizar as sugestões dos 

consumidores na melhoria dos 
serviços e produtos oferecidos, 
na adequação de processos e na 

prestação de um serviço
de excelência. 

Convergência
Personalização de serviços 

visando uma melhor adequação 
às necessidades dos clientes. 

Além disso, melhorias em 
produtos e serviços oferecidos 

pelas empresas

Cosméticos, 
Higiene e Beleza
Novos produtos alinhados 

mais com a ideia de 
sustentabilidade. Além 

disso, novas embalagens que 
atendesse às demandas e 

exigências dos consumidores

Químicos e 
Petroquímicos
Melhorias na divulgação 

de informações sobre 
produtos e promoções

S U G E s T Õ E S  I M P L E M E N T A D A S /
A D O T A D A S  P O R  S E T O R

Se a empresa recebe sugestões dos consumidores 
e já implementou/adotou alguma delas, você pode-
ria, citar um ou mais casos em que a sugestão foi 
implementada/adotada pela empresa?
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SUGESTÕES DE CLIENTES 
INCENTIVAM INDÚSTRIA A CRIAR 
PRODUTOS E SERVIÇOS PAUTADOS NO 
GOSTO DO CONSUMIDOR 

uma pitada de ideia

A  quele cheirinho de bolo no forno que invade a sala das famílias brasileiras tem um ingrediente em co-
mum: o fermento em pó Royal, da Mondelez. Há mais de dez anos, a fabricante tinha como prática a 
indicação de deliciosas receitas na embalagem dos produtos. E foi exatamente disso que uma senhora, 
consumidora de longa data da marca, sentiu falta após adquirir o item. Ligou, então, para a central de 

atendimento da fabricante, na qual uma moça lhe contou que indicar receitas não era mais uma prática da compa-
nhia. Mas ela mesma ensinou a senhora como fazer o doce que queria. 

A história mostra que o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Mondelez tem autonomia para lidar 
com os pedidos de clientes e orientá-los, quando necessário. Essa é uma tendência da indústria de alimentos e 
bebidas, que trata as demandas de clientes – sugestões, reclamações ou elogios – como principal tempero para o 
aperfeiçoamento de processos produtos e serviços. “A companhia preza muito pela opinião dos consumidores e, 
por isso, a transferimos para todas as áreas da empresa”, diz Tadeu Banzato, gerente de relacionamento com os 
consumidores no Brasil.

Na Brasil Kirin, fabricante das bebidas Schin, Itubaína, entre outras, não é diferente. “Respeitamos a opinião 
dos consumidores que nos influenciam em questões como a criação e aperfeiçoamento de embalagens, desenvolvi-
mento de produtos, melhorias no armazenamento na rede de distribuição e transporte e também no atendimento 
dos pontos de venda”, diz Roberto Martin, gerente de desenvolvimento de vendas. 

Por conta do período de baixo crescimento econômico, a indústria de alimentos brasileira desacelerou pela pri-
meira vez em 15 anos. Mesmo assim, a expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) 
estima alta de 2,2% na produção para 2014, com crescimento de 2,5% a 2,7% no próximo ano.

> SUA SUGESTÃO É UMA ORDEM 
Todas as sugestões de clientes são tratadas com carinho pela Unilever. No Brasil, devido a pedidos de consu-

midores, a companhia trouxe de volta ao mercado neste ano o sorvete de pudim de leite condensado, da linha de 
receitas caseiras. “Encaminhamos as sugestões para as áreas que trabalham com inovação. Esses dados reforçam e 
influenciam as decisões da empresa”, diz Betânia Gattai, gerente de SAC. 

Presente no Brasil há 85 anos, a Unilever é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo. Fabri-
cante de produtos de alimentos e sorvetes, a companhia tem operações em 190 países e está presente em 100% dos 
lares brasileiros. Ao longo de um ano, seus produtos atingem, mensalmente, 46 milhões de domicílios. 

> RECEITA DO APERFEIÇOAMENTO 
Na Hypermarcas, as manifestações de clientes também valem ouro e geram relatórios periódicos que são en-

caminhados para as áreas responsáveis. Foram feitas mudanças na fórmula e na embalagem de produtos por conta 
de sugestões de consumidores. 

Além disso, para garantir a qualidade do atendimento, monitoramos ligações e damos feedback para atenden-
tes, seja com elogios ou críticas à atuação desses profissionais. “O SAC tem a missão de estabelecer um canal ético, 
rápido e eficiente, visando ao uso correto dos produtos e acompanhar a evolução do cliente e as possibilidades téc-
nicas da empresa, minimizando eventuais riscos comerciais e jurídicos”, aponta Marcio Santos, diretor-executivo 
de operações industriais.

ALIMENTOS E BEBIDAS 
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 > O TEMPERO CERTO
A tecnologia está revolucionando a forma como as empresas 

se comunicam com os consumidores e é preciso estar atento não 
apenas à oferta de canais, mas também ao gerenciamento adequado. 
Nos últimos anos, a Nestlé implementou novos canais, como SMS, 
chat para atendimento on-line e o aplicativo de contato via fanpage. 
“Estamos cada vez mais próximos dos consumidores nas redes so-
ciais”, conta Alice Hirose, gerente de relacionamento da empresa.

As novidades no ambiente digital representam uma nova for-
ma de relacionamento bem-sucedida entre a Nestlé e o público, 
que se confirma em números: 63% dos contatos chegam à Nestlé 
por meio digital e SMS. Atendimentos telefônicos correspondem a 
46% do total e as cartas ficam com menos de 0,5%.

Erica Diago, da PepsiCo 
“O ponto forte da empresa 
em atendimento ao cliente 

é a personalização”

A indústria 
de alimentos 
desacelerou 

pela primeira 
vez em 15 

anos. estima-
se alta de 

2,2% na 
produção 
para 2014
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> AO GOSTO DO CLIENTE
O diferencial do SAC da Ambev é a área de inteligência, implementada em 2013, para monitoramento e análise das interações 

vindas das mídias sociais e dos canais tradicionais. “Por meio das redes sociais, conseguimos entender as expectativas, medir o sucesso 
das campanhas e, até mesmo, traçar estratégias focadas no consumidor final”, ressalta Michele Gaspardi, gerente do SAC. 

São vários os casos de projetos desenvolvidos a partir do feedback dos consumidores. Um exemplo é o pedido de aumento da 
reciclagem. Estas mensagens incentivaram o lançamento da garrafa PET 100% reciclável, em 2013.

E, ainda, em resposta aos consumidores apaixonados por cerveja que buscavam um espaço para apreciação da bebida, a Ambev 
abriu um dos maiores centros de experiência cervejeira do mundo, a Cervejaria Bohemia, em Petrópolis (RJ). A proposta é levar os 
clientes a uma viagem no tempo e ensinar tudo sobre esse universo.

> HISTÓRIA DE AMOR
Muitos consumidores possuem histórias que demonstram a identificação ou mesmo amor que possuem em relação às marcas.  Re-

centemente, a PepsiCo recebeu um relato de um consumidor que dizia que a afilhada de dois anos estava apaixonada por uma pelúcia de 
Cheetos (chamado carinhosamente por ela de Cheetão). 

O consumidor comprou muitos snacks para ter mais chances de ganhar a pelúcia em uma promoção, mas infelizmente não conse-
guiu. A criança, mesmo sem poder consumir o snack devido a uma alergia à lactose, tem um carinho especial pelo personagem. Como 
forma de agradecimento, o SAC mobilizou a companhia, que enviou a pelúcia à criança.

Quem contou o caso foi Erica Diago, diretora de relações de consu-
mo, estratégia e insights. “O ponto forte da empresa em atendimento ao 
cliente é a personalização”, diz. 

Alice Hirose, da Nestlé  
“Estamos cada vez mais próximos dos 

consumidores nas redes sociais”

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Alimentos
e Bebidas

Média mensal de 
contatos recebidos 

por empresa
22.863

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 45

Outros* 
1,68%

Redes
Sociais 
7,00%

Cartas 
0,00%

Chat 
5,00%

E-mail 
27,64%

Telefone 
58,68%
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BANCOS, CARTÕES E SERVIÇOS FINANCEIROS

Serviços inovadores
CRESCIMENTO EXPONENCIAL DO MOBILE BANKING 
FAZ ATENDIMENTO PRESTADO PELOS BANCOS SER 
CADA VEZ MAIS CONSULTIVO

F  oi-se o tempo em que era preciso telefonar para a central de atendimento bancária com 
o objetivo de fazer uma simples consulta de saldo, acompanhar os investimentos ou tirar 
dúvidas. Todos esses serviços estão disponíveis na tela do celular. Somente em 2013 as 
transações feitas por meio do internet banking representaram 41% do total, sendo o canal 

mais representativo. Dessa maneira o chamado mobile banking teve forte alta de 184% em relação 
ao ano anterior, de acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Um dos bancos pioneiros nesse sentido é o Bradesco. Atualmente, cerca de 90% das transações 
são realizadas por meio dos canais digitais e, por isso, o banco investe constantemente com objetivo 
de tornar mais cômoda a vida dos clientes. “No Bradesco, é a tecnologia que se adapta aos clientes 
e não os clientes que se adaptam à tecnologia”, diz Luca Cavalcanti, diretor de canais digitais. 

Como efeito dessa tendência, os canais móveis ultrapassaram a soma de transações realizadas 
em agências, terminais de autoatendimento (ATMs) e contact centers e entraram para o leque de 
canais preferenciais dos clientes bancários, aponta a Febraban. Neste contexto, a central de atendi-
mento passou a ter um papel cada vez mais consultivo. 

No Itaú Unibanco parcela representativa dos atendimentos prestados pelo SAC se refere a in-
formações e esclarecimentos. “Queremos estar onde o cliente está. Ele determina o lugar e a forma. 
Assim, em 2013, registramos mais de 126 milhões de contatos em todos os canais de atendimento”, 
conta Rogério Taltassori, ouvidor. 

> SOLUÇÃO NO PRIMEIRO CONTATO
Para atender ao novo contexto, o SAC da Caixa passa por melhorias com a meta de prestar 

informações e resolver a maioria das questões no primeiro contato. Nesse movimento, os colabora-
dores ganharam alçada para resolver efetivamente. “São aproximadamente dois milhões de clientes 
atendidos por mês. Não medimos esforços”, ressalta Cleverson Tadeu Santos, diretor-executivo de 
operações corporativas.  

Para o Santander, o principal diferencial da área de atendimento é exatamente a agilidade das 
respostas. “O índice de solução no primeiro contato é de 85%. Em geral, retornamos com uma 
solução para os clientes em até 2 ou 3 dias úteis. Evoluir nestes resultados é a meta, assegurando a 
qualidade das respostas”, aponta Maria Lúcia Ettore, ouvidora. 

Já o Banco do Brasil aproveita cada contato para aprimorar produtos e serviços. “Esse processo é 
constante. Identificar com rapidez eventuais fatores de reclamações é primordial para a manutenção do 
crescimento orgânico de qualquer empresa”, diz Walter Malieni, vice-presidente. 

Luca Cavalcanti,  
do Bradesco 

“Ultrapassamos a marca de
1 milhão de interações por ano 

nas redes sociais”

Cleverson Santos,  
da Caixa  

“São aproximadamente 
2 milhões de clientes 

atendidos por 
mês. Não medimos 

esforços para oferecer 
um atendimento 
personalizado” 
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em 2013, as 
transações 

feitas por meio 
do internet 

banking 
representaram 

41% do total

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Bancos,
Cartões e Serviços

Financeiros
Média mensal de contatos 

recebidos por empresa
663.439

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 828

Outros* 
0,44%

Redes
Sociais 
0,68%

Cartas 
0,01%

Chat 
0,00%

E-mail 
1,50%

Telefone 
97,36%
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> ATENDIMENTO 2.0 
As redes sociais começam a despontar como 

um canal de interações entre bancos e correntis-
ta. Em pouco mais de sete meses desde o início 
do atendimento pelas redes sociais (Facebook 
e Twitter) prestado pela Caixa, foram mais de 
50 mil mensagens trocadas com mais de 25 mil 
clientes. “No consumidor.gov, o banco já aten-
deu mais de 750 clientes e ocupa a melhor po-
sição no ranking de instituições financeiras em 
resolubilidade”, conta Santos. 

No Itaú Unibanco não é diferente. “Estamos 
presentes 24 horas por dia nas redes sociais, com 
mais de 800 mil interações em 2013. Oferecemos 
ainda atendimento por chat e videochat para con-
sultoria de investimentos”, conta Taltassori.

Já a equipe de redes sociais do Bradesco interage 
com os clientes em até cinco minutos, resolvendo ou 
direcionando as demandas aos gestores responsá-
veis. “Ultrapassamos um milhão de interações por 
ano nas redes sociais. São 12,5 mil interações por 
mês”, conta Cavalcanti. 

> O BANCO NAS MÃOS 
As instituições financeiras ousam ainda ao 

criar aplicativos inovadores pelos quais o clien-
te pode utilizar os principais serviços bancários 
com poucos cliques. O Itaú presta esse serviço por 
meio do app Agências. O banco também criou o 
TokPag, que permite transferências entre contas 
com apenas um toque. 

Outro exemplo é o canal Resolva On Line, 
que pode ser acessado pelo portal do Santander, 
e possibilita uma série de consultas, serviços e a 
solução de pequenos problemas sem a necessidade 
do cliente ir a uma agência ou entrar em contato 
com a central de atendimento. 

Mesmo com a atuação na internet e nas redes 
sociais, o Santander não contabiliza uma migração 
significativa dos canais tradicionais para os novos 
meios. “A maior concentração dos contatos ainda 
permanece nos canais tradicionais. Nos últimos 
12 meses, por exemplo, 91,2% dos contatos foram 
feitos por telefone”, esclarece Maria Lúcia. 

> ATENDIMENTO EXCLUSIVO
No Citi o principal diferencial é a qualidade 

do serviço. Para que todas as áreas de atendimento 

sejam proativas não existe uma dinâmica de mo-
nitoramento diário de canais e processos que po-
dem gerar impacto no cliente. 

Esse processo é feito por meio de uma con-
ferência telefônica diária, antes da abertura das 
agências, e envolve responsáveis de 30 diferentes 
áreas, previamente mapeadas para essa finalidade. 
Cada um reporta o status de seu processo, consi-
derando o impacto na experiência do cliente nas 
últimas 24 horas. “Dessa forma, somos capazes de 
antecipar problemas que podem impactar a expe-
riência do cliente, agilizar a implementação de so-
luções”, conta Salete Doniani, ouvidora do Citi.

> RÁPIDA SOLUÇÃO
Paulo adquiriu um cartão Itaú Travel Money 

– que possibilita compras e saques no exterior 
– para a filha Bruna, que foi morar na Espanha. 
Bruna se esqueceu da senha e, com isso, não 
conseguiu utilizá-lo. O pai, então, contratou um 
serviço para envio de remessa em dinheiro no 
prazo de até 24 horas, mas Bruna não podia es-
perar. O proprietário do imóvel em que morava 
ameaçava despejá-la caso o pagamento não fosse 
efetuado no mesmo dia.

Como o procedimento padrão não atendia à 
necessidade, o atendente Vitor Martins, da central 
Itaucard, entrou em contato com a Visa para que 
a remessa fosse enviada o mais rápido possível. Em 
seguida, combinou o horário de entrega. Naquele 
dia, ela estava com a remessa em mãos, graças à 
disposição do profissional em ajudar. 

> EM ALTA
O mercado de cartões no Brasil está em franca 

expansão. As transações com cartões de crédito e 
débito movimentaram R$ 455 bilhões no primei-
ro semestre, crescimento de 16,3% em relação ao 
mesmo período de 2013, segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs). 

Somente os cartões de crédito registraram R$ 
291 bilhões (alta de 13,5%) e os cartões de débito, 
R$ 164 bilhões (alta de 21,6%). A estimativa é que 
até o final do ano as movimentações por meio desse 
produto financeiro totalizem R$ 1 trilhão. Com ta-
manha demanda, os bancos e bandeiras que prestam 
os melhores serviços de atendimento são os que ga-
nham maior destaque na escolha dos clientes. 

Rogério Taltassori,  
do Itaú Unibanco 

“Em 2013, registramos 
mais de 126 milhões de 

contatos em todos os 
canais de atendimento”

Walter Malieni,  
do Banco do Brasil  

“Identificar com rapidez 
eventuais fatores de 

reclamações é primordial 
para a manutenção do 

crescimento orgânico de 
qualquer empresa”

As instituições 
ousam ao criar 

aplicativos 
pelo quais 

o cliente 
pode utilizar 

serviços 
bancários  

com poucos  
cliques
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CELULARES

INDÚSTRIA DE CELULARES CRIA INICIATIVAS 
PARA APERFEIÇOAR O RELACIONAMENTO 
COM O CLIENTE E ORIENTÁ-LO

Proximidade com o cliente

N
ão existe dificuldade para o dono do aparelho de celular Motorola entrar em contato 
com a fabricante, seja para tirar dúvidas ou falar sobre um eventual problema. O aplica-
tivo Ajuda, instalado nos aparelhos da marca desde setembro do ano passado, permite 
acesso ao atendimento com apenas um clique. O contato pode ser feito via mensagens 

ou por ligação telefônica.
O principal objetivo da companhia é aumentar o grau de relacionamento com os clientes e buscar 

maior fidelização com a marca, o que demonstra que a indústria de celulares começa a dar os primeiros 
passos em direção a uma aproximação maior com os milhares de consumidores. 

Com a iniciativa, a área passou de central de atendimento para uma central de soluções, pro-
porcionando um suporte de forma individualizada. “Queremos ouvir os consumidores e educá-los 
para que aproveitem ao máximo os recursos oferecidos em cada produto da marca”, ressalta Rodri-
go Rosa, gerente de operação de clientes da Motorola.

A tarefa não é fácil. O Brasil fechou agosto deste ano com 277,41 milhões de linhas ativas na 
telefonia móvel e teledensidade – indicador que mede a quantidade de linhas móveis por habitante 
– atingiu 136,70 acessos por cem habitantes, segundo dados da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). 

A Motorola já vê resultados positivos com a iniciativa “De 2012 até hoje, tivemos uma modifica-
ção de 76% para 92% no índice de satisfação do cliente”, conta o executivo da empresa. 

Além disso, neste ano, a Motorola voltou a brigar pela liderança no mercado de smartphones, 
com produtos que proporcionam boa experiência e possuem custo relativamente baixo. O Moto 
G – modelo intermediário da marca – foi o mais vendido no Brasil, nos últimos seis meses, segundo 
a consultoria GfK.  

> PRESTADOR DE SERVIÇO
A Sony Mobile é outra empresa do setor que trabalha com o objetivo de oferecer uma excelente 

experiência ao consumidor em contato com o canal de atendimento, seja pelos canais na internet 
(chat, e-mail, mídias sociais e website) ou por telefone. Diante disso, o SAC da companhia é pen-
sado como prestador de serviço ao consumidor. Quando orienta o cliente a atualizar o software do 
aparelho, por exemplo, também pergunta se ele deseja agendar uma data para que o atendente entre 
em contato e cheque se obteve sucesso. “Nossa preocupação é que os clientes tenham a melhor 
experiência com a marca”, conclui Ana Peretti, diretora de marketing da Sony Mobile no Brasil. 

Ana Peretti,  
da Sony Mobile 
“Nossa preocupação é 
que os clientes tenham a 
melhor experiência com 
a marca”

Rodrigo Rosa, da Motorola
“Queremos ouvir os 

consumidores e educá-los para 
que aproveitem ao máximo 

recursos oferecidos em cada 
produto da marca”
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COMPANHIAS AÉREAS 

Novo rumo
COMPANHIAS AÉREAS VOAM PARA 
ENTENDER O CONSUMIDOR NAS  
REDES SOCIAIS

P aulo Kakinoff, presidente da companhia aérea Gol, está atento ao que os clientes têm 
a dizer sobre a empresa, seja nas redes sociais, na central de atendimento, na ouvidoria 
ou mesmo nos guichês de embarque. Neste ano, uma reclamação no Twitter chamou 
a atenção do executivo. Nela, um consumidor dizia que no trecho inicial da viagem de 

avião não lhe ofereceram água.
Ao ver o post, o presidente acionou imediatamente uma reunião com os principais executivos 

da empresa durante a qual expôs o caso e solicitou que no início de todos os voos a bebida fosse 
oferecida aos passageiros, assim que possível. Esse é somente um dos casos em que a menção de um 
cliente ajudou a empresa a aprimorar um processo, tendo em vista o consumidor. 

A história mostra que as companhias aéreas e seus líderes começaram a dar atenção para as cita-
ções de clientes nas redes sociais. Isso ocorre principalmente porque o setor aéreo brasileiro recebe 
anualmente uma nova parcela de consumidores que experimentam viajar de avião pela primeira 
vez e possuem novas dúvidas. Somente em 2013, o setor aéreo transportou 111 milhões de passa-
geiros no mercado doméstico e internacional, ante 109 milhões em 2012, de acordo com Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). 

> EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS 
Para a TAM, a rede social é uma ferramenta essencial e estratégica no engajamento de diversos 

públicos. O foco é aumentar o nível de envolvimento, interação e intimidade com seguidores e 
fãs e, ao mesmo tempo, aproximar a empresa dos clientes. “Acreditamos que todos os canais de 
comunicação estabelecidos com o cliente são igualmente importantes. A forma de interagir é que 
muda, conforme a dinâmica de cada um”, analisa Daisy Souza Lacerda, diretora de relacionamento 
com o cliente da TAM.

Os contatos pelas mídias sociais geralmente partem de clientes que querem agilidade de respos-
ta e utilizam as ferramentas disponibilizadas pelas companhias aéreas. “As mídias sociais atraem um 
novo perfil de consumidor”, avalia Sami Foguel, vice-presidente de clientes da Azul. 

> ATENDIMENTO PRESTATIVO
Certa vez, um cliente da Azul Linhas Aéreas esqueceu a mochila no saguão do aeroporto. 

Quando sentiu falta da bagagem, já estava na hora do embarque e não poderia perder o voo. Um 
atendente prestativo da companhia, então, foi ao local, pegou a mochila e enviou para o consumi-
dor pelo correio. A capacitação e a autonomia dadas ao atendente pela companhia aérea fizeram 
toda a diferença naquele momento. 

Já nos canais, durante primeiro quadrimestre deste ano o time da Azul atendeu mais de um 
milhão de chamados por telefone e mais de 95 mil via chat. “Observamos que os clientes que pre-
ferem o atendimento telefônico, querem conversar com os agentes e demandam atenção e acom-
panhamento”, diz Foguel.

> PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS
A maior parte (73%) do atendimento prestado pela Gol é realizada por profissionais que traba-

lham de casa. Ao todo, mais de mil pessoas prestam esse serviço que reflete em resultados positivos 
para a companhia. 

Tarcisio Gargioni, da 
Avianca 

“Para trabalhar 
com qualidade no 

atendimento temos 
muitas horas de 

treinamento  
das equipes”

Sami Foguel, da Azul 
“Observamos 

que os clientes 
que preferem 

o atendimento 
telefônico 

demandam atenção 
e acompanhamento”

Daisy Lacerda,  
da TAM 

“Todos os canais 
de comunicação 

estabelecidos 
com o cliente 

são igualmente 
importantes. A 

forma de interagir  
é que muda, 

conforme a dinâmica 
de cada um”
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em 2013, o 
setor aéreo 

transportou 
111 milhões de 

passageiros 
no mercado 
doméstico e 

internacional

De acordo com Rogério Nunes, diretor de relacionamento com o cliente, esses 
colaboradores geralmente alcançam as melhores notas em termos de comprometimen-
to. A prática possibilitou a empresa incluir no mercado de trabalho um número maior 
de portadores de necessidades especiais. “Hoje o turnover está próximo a zero e temos 
pessoas mais entusiasmadas com o trabalho”, conta.

> RESOLUÇÕES NO PRIMEIRO CONTATO
A filosofia que impera na área de atendimento da Avianca é atender à demanda do 

cliente no primeiro contato, de acordo com Tarcisio Gargioni, vice-presidente comer-
cial e de marketing. “Para trabalhar com qualidade no atendimento desses ambientes 
temos muitas horas de treinamento de equipe”, conta. 

Além disso, com a meta de estar próxima dos consumidores, a Avianca foi a pri-
meira companhia aérea a fazer parte do consumidor.gov, plataforma virtual criada pelo 
Ministério da Justiça em parceria com Procons regionais e empresas para a redução dos 
conflitos nas relações de consumo no Brasil. 

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Companhias
Aéreas

Média mensal
de contatos recebidos

por empresa
49.870

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 201
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Construindo o atendimento
CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS

ATENÇÃO ÀS DEMANDAS E PRESENÇA NA VIDA DOS 
CLIENTES SÃO ASPECTOS DAS EMPRESAS DO SETOR

T
ornar-se cliente da Tecnisa é uma decisão que, logo após ser tomada, traz bons resulta-
dos. A primeira experiência fornecida pela empresa é composta pela entrega de um kit 
de espumante e taças de vidro, para comemorar a compra do apartamento. O início da 
obra, por sua vez, é marcado pela entrega de uma almofada tipo Fom – que sugere ao 

cliente tranquilidade com o andamento do empreendimento. O processo envolve ainda uma série 
de e-mails, vídeos da obra, fotos aéreas e outros pontos de relacionamento. Além disso, a empresa 
foi pioneira ao trazer o uso de drones e de Google Glass ao setor. 

Cibele Fisher, gerente de relacionamento com o cliente da Tecnisa, afirma que a empresa 
conta com a central de relacionamento e com as ações de marketing que aproxima os clientes da 
atuação da empresa. “Temos um perfil de solução. Falamos com o cliente em todos os momen-
tos”, afirma. 

> INTEGRAÇÃO É TUDO
Para a Telhanorte, a opinião do cliente também é fundamental. “Por meio da análise das de-

mandas, a equipe trabalha de forma integrada com as demais áreas da empresa”, garante o gerente 
de Qualidade da Telhanorte, William Sérgio Roselli. 

A empresa investe em novas formas de interação com os clientes, além do telefone. “O mais 
recente lançamento foi o canal de atendimento on-line via chat. Além disso, estamos no Twitter, 
no Facebook e no e-mail Fale Conosco”, afirma. 

> ESPECIALISTAS
A Tigre também tem a internet como o meio para os canais mais recentes. Atualmente, a 

empresa está disponível nos canais de telefone, e-maill e na rede. “Monitoramos uma série de 
indicadores que visam à excelência do atendimento”, afirma Luis Roberto Wenzel Ferreira, dire-
tor-executivo comercial da Tigre no Brasil. 

“O serviço de atendimento ao consumidor da Tigre é um canal de comunicação que também 
atende investidores e pessoas que têm ideias de melhorias dos produtos e inovações”, explica. O 
executivo acrescenta que os profissionais do TeleTigre – pelo qual é feito o atendimento via e-mail 
e telefone – possuem formação técnica e em sua maioria está cursando engenharia.

Cibele Fisher, da Tecnisa
“Temos um perfil de solução 

falamos com o cliente em 
todos os momentos” 

William Sérgio Roselli,  
da Telhanorte

“Por meio da análise das 
demandas a equipe trabalha 
de forma integrada com as 

demais áreas das empresas”

Luis Roberto Wenzel 
Ferreira, da Tigre

“Monitoramos uma série 
de indicadores que visam à 
excelência do atendimento”
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*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.
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CONTACT CENTER

Com a palavra: o contact center
A RESPONSABILIDADE DE INOVAR E MANTER O NÍVEL DE 
ATENDIMENTO SEMPRE ALTO É PREMISSA PARA O SETOR, POR 
ISSO AS EMPRESAS ESTÃO EM CONSTANTE MUDANÇA

M  ais uma chamada na central de atendimento ao consumidor. Ao atender, 
a colaboradora identifica um morador de rua. Ele avisa que a lâmpada do 
poste que fica perto de onde dorme está queimada. Prontamente, a fun-
cionária pede o nome da rua, numeração próxima e gera o pedido. No 

mesmo instante, o rapaz fica surpreso por ter sido ouvido e tratado com gentileza. Essa 
história real recebeu um prêmio na campanha interna da AeC chamada Meu Atendi-
mento Vale Ouro e demonstra o pensamento da empresa de que o momento em que 
uma pessoa liga é mágico e o intuito é deixá-la satisfeita e com seus problemas resolvidos. 

Colaboradores mais sensíveis estão ligados aos projetos sociais promovidos pela em-
presa. “A Caravana do Bem, projeto realizado há três anos e que tem o objetivo de 
incentivar o hábito da leitura entre crianças em fase de alfabetização é um bom exem-
plo. A ação é realizada em escolas, creches, orfanatos e abrigos. No dia do evento, fun-
cionários dedicam duas horas de seu tempo para contar histórias para as crianças, que 
também recebem livros e lanches”, conta Alexandre Moreira, CEO da AeC. 

> O PODER DOS SACS
Imagine um local onde é possível angariar todas as informações possíveis a respeito 

de seu público-alvo? Esse lugar existe e se chama central de atendimento ao consumi-
dor. “Os SACs das empresas têm mais poder do que se imagina, é lá que tudo acon-
tece com o cliente. Saber usar essas informações pode determinar o sucesso de muitas 
empresas. Essa percepção tem sido comprovada por companhias que se valem deste 
verdadeiro ‘arsenal’ e conseguem gerar mais valor ao cliente”, afirma Thiago Borges 
da Fonseca, diretor adjunto de operações da Algar Tech. Fonseca acredita ainda que é 
importante oferecer ao mercado todas as potencialidades para alavancar seus resultados. 
“Nossos diferenciais têm sido, neste sentido, promover a melhor solução aos nossos 
clientes, por meio de inovação, proximidade e eficiência”, finaliza.

> TECNOLOGIA A FAVOR DE TODOS
Ter um sistema atualizado com as melhores plataformas disponíveis aprimora ainda 

mais a experiência de relacionamento do cliente com a empresa. Por isso, a Almaviva 
apostou no contact center 3.0, contemplando o modelo Eccelenza Única, desenvolvido 
de acordo com práticas já utilizadas em países europeus. “Por lá, a cobrança, por exem-
plo, acontece por atendimento realizado (chamada única) com sucesso e não por pontos 

Ter um sistema 
atualizado com 

as melhores 
plataformas 

aprimora 
ainda mais a 

experiência de 
relacionamento 

do cliente
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de atendimento (PAs), seguindo o modelo 
‘end-to-end’. Ele compreende também 
o treinamento constante dos operadores, 
metodologia de gestão específica e siste-
matizada e pesquisa de avaliação do clien-
te por contato”, explica Giulio Salomone, 
vice-presidente do conselho de adminis-
tração da Almaviva do Brasil.

> TODOS OS ESFORÇOS A 
FAVOR DO CLIENTE
Muito se diz a respeito de humani-

zar o SAC, de uma maneira que o clien-
te se sinta mais próximo do atendente. 
De acordo com Lucas Mancini, CEO 
da Voxline este termo está totalmente 
fora de contexto. “O SAC bom é aquele 
que antes de tudo conhece e domina os 
processos da empresa. Não chamo isso 
de humanizar, mas sim de ser honesto, 
eficiente e entender que a missão é resol-
ver problemas e não criar mais alguns”, 
opina. Por este motivo, os clientes da 
Voxline fazem uma reunião semanal para 
analisar as ocorrências e tomar providen-
cias sobre correções de inconformidades. 
Temos um caso muito interessante que 
ocorreu com um segurado de um plano 
de saúde que não sabia falar português, 
pois era de uma tribo indígena do Ama-
zonas. Tivemos de fazer o atendimento, 
intermediado por um funcionário da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
que dominava a língua do paciente, para 
poder entendê-lo”, lembra Mancini.

> ESTUDOS 
APRIMORANDO 
EXPERIÊNCIAS
Algumas empresas buscam realizar pes-

quisas para entender cada vez mais como o 
consumidor se comporta. No chamado Te-
leperformance Customer Experience Lab 
(CX Lab), um centro de pesquisas focado 
em estudar as preferências dos consumido-
res e como eles gostam de interagir com as 

Alexandre Moreira, da AeC
“A Caravana do Bem, projeto realizado 
há três anos, tem o objetivo de 
incentivar o hábito da leitura entre 
crianças em fase de alfabetização”





Giulio Salomone, da Almaviva do Brasil
“No contact center 3.0, a cobrança, por exemplo, 
acontece por atendimento realizado (chamada 

única) com sucesso e não por pontos de 
atendimento (PAs), seguindo o modelo ‘end-to-end’”

Lucas Mancini, CEO da Voxline
“O SAC bom é aquele que antes de tudo conhece e 

domina os processos da empresa”

Alberto Ferreira, da Teleperformance Brasil
“A Teleperformance desenvolveu o e-performance, 
uma solução que dá suporte aos consumidores que 
esperam interações e respostas das empresas nas 

mídias sociais” 

Carlos Zanvettor, do Grupo Contax
“Além da geração de emprego e renda, promovemos 

uma dinamização da economia local, gerando 
revitalização urbana no entorno e atração de 

investimentos públicos”

marcas, os resultados apontaram que o canal de voz 
responde por cerca de 80% das interações reportadas 
pelos mais de cem mil consumidores entrevistados. 
“No caso específico para atendimento em mídias so-
ciais, a Teleperformance desenvolveu o e-performan-
ce, uma solução que dá suporte aos consumidores que 
esperam interações e respostas das empresas nas mídias 
sociais, estimulando a defesa e um relacionamento de 
longo prazo com os consumidores e proporcionando 
insights comerciais a partir dos dados coletados nas 
mídias sociais”, conta Alberto Ferreira, presidente da 
Teleperformance Brasil.

> OPORTUNIDADES 
PARA UM CRESCIMENTO
Com um aumento de 6,5% no setor, resultado 

derivado de diversos fatores, entre eles, o aumento 
do significado e da importância da comunicação 
entre empresa e cliente no cenário corporativo, a 
Atento possui um amplo programa de educação 
corporativa, com destaque para a Academia Aten-
to, que aprimora a formação e o aperfeiçoamento 
das equipes que atuam nas diversas áreas da em-
presa. “Não é à toa que a valorização de nossos 
profissionais tem sido reconhecida internamente 
e, inclusive, pelo instituto Great Place to Work 
(GPTW), que elegeu a Atento, como uma das 
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e no 
mundo”, comenta Regis Noronha, diretor-execu-
tivo de estratégia e marketing da Atento.

> BENEFÍCIO COLETIVO
Mais do que tornar melhor a relação entre em-

presas e clientes, a Contax é responsável por levar 
uma vida melhor a determinados locais do país. 
“Além da geração de emprego e renda, promove-
mos uma dinamização da economia local, gerando 
efeitos de revitalização urbana no entorno e atra-
ção de investimentos públicos diante da grande 
quantidade de pessoas que passam a frequentar a 
localidade”, explica Carlos Zanvettor, presidente 
do Grupo Contax. 

Nesse sentido, o executivo conta que, em Re-
cife, a empresa é a maior empregadora. “Em Rio 
Branco, no Acre, vamos instalar o primeiro site de 
contact center de grande porte da região amazôni-
ca”, acrescenta. Ele aponta ainda que o aprendiza-
do do profissional, obtido por meio da interação 
muitas pessoas e da manipulação de equipamentos 
digitais, resulta em um cliente melhor atendido.
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Regis Noronha, da Atento
“Não é à toa que a valorização de nossos 

profissionais têm sido reconhecida”
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P  ara as brasileiras, ter um filho cheiroso é sinal de que são boas mães, sempre focadas na higiene e na saúde. Essa 
análise foi feita pela Johnson&Johnson, com base nos contatos das clientes. Com esse conhecimento, a empresa in-
vestiu na linha Johnson’s Baby Cheirinho Prolongado. “Os produtos prolongam o cheiro de banho”, justifica Silvia 
Alvarez, responsável pela área de relacionamento com o consumidor da Johnson & Johnson Consumo para o Brasil 

e América Latina. 
Esse caso funciona como uma referência do bom atendimento no setor e é um exemplo da atuação da empresa que, como 

afirma a executiva, busca construir um relacionamento próximo e proativo com o cliente. No lançamento dessa mesma linha, 
em 2013, a executiva conta que “a central de relacionamento convidou algumas das consumidoras cadastradas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro para desfrutarem de uma experiência única com seus filhos em um salão de beleza infantil”.

Para se relacionar com os clientes, a companhia utiliza linhas 0800, Fale Conosco em todos os websites, redes sociais, 
Chat e SMS. “Buscamos sempre disponibilizar novos canais de comunicação para estabelecer um diálogo personalizado. Na 
Johnson & Johnson, nós vamos além do serviço de atendimento ao cliente”, defende Silvia. 

> PARCEIRAS NO CUIDADO
Na Hypermarcas, além da prestação de serviço habitual ao consumidor os SACs das áreas de consumo e medicamentos 

têm parceria com empresas da área médica e operadoras logísticas. “Ambas fazem um acompanhamento de eventos adversos e 
realizam eventuais trocas de produtos”, diz Marcio Santos, diretor-executivo de operações industriais da divisão de consumo. 

Ele afirma ainda que foram criadas fanpages nas principais mídias sociais e hotsites e projetos para implantação de chats e 
de atendimento virtual. Esses canais funcionam como complemento ao atendimento realizado por e-mail e telefone. 

> PARA TODOS OS CLIENTES 
A marca de maquiagem BB Cream, da L’Oréal Paris, disponibilizava apenas dois tipos de cores. Diante das reclamações 

de algumas consumidoras, a empresa investiu em mudanças e passou a vender mais um tipo.
“Na L’Oréal, os relatórios do atendimento são amplamente consultados pelas áreas de marketings, controles técnicos, 

entre outras, seja na busca de insights, na preparação de apresentações ou na avaliação de uma determinada observação de 
clientes”, justifica Graça de Varella, diretora de atendimento ao consumidor da L’Oréal Brasil. Procedimentos como esse 
fazem parte do cotidiano da companhia. Ela afirma que, na empresa, os canais tradicionais não perderam espaço, mas com as 
redes sociais um canal a mais foi aberto.

COSMÉTICOS, HIGIENE E BELEZA

Além da vaidade
COLECIONADORAS DE BOAS HISTÓRIAS DE ATENDIMENTO, 
AS EMPRESAS DE COSMÉTICOS E HIGIENE TRABALHAM 
SEMPRE PARA MELHORAR A VIDA DOS CLIENTES

Graça de Varella, diretora de atendimento ao consumidor 
da L’Oréal Brasil.

“Os relatórios do atendimento são amplamente consultados, 
seja na busca de insights, na preparação de apresentações ou na 

avaliação de uma determinada observação de clientes”

Silvia Alvarez, da Johnson&Johnson
“Buscamos sempre disponibilizar 

novos canais de comunicação 
para estabelecer um diálogo 

personalizado”
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na 
hypermarcas, 

os sacs das 
áreas de 

consumo e 
medicamento 

têm parcerias 
com empresas 

de área médica 
e logística

Tatiana Ponce, da Nivea Brasil
“As colaboradoras são 

treinadas para prestarem 
consultoria em todos  

os contatos”

Oswaldo Moscon, de O Boticário
“O atendimento aos clientes reúne 

o que há de mais moderno em 
tecnologia buscando criar uma 

experiência única”

> LONGAS JORNADAS DE CONSULTORIA
Na Nivea, cada caso é tratado como único. As manifestações são direcionadas aos seus res-

pectivos departamentos – de logística ou da área médica. Em seguida, a empresa volta a falar 
com o cliente para finalizar a questão e saber a respeito da qualidade do atendimento. “As co-
laboradoras são treinadas para prestarem consultoria em todos os contatos”, diz Tatiana Ponce, 
diretora de marketing e S&CM da Nivea Brasil. Além disso, no SAC a maior parte dos contatos 
ainda é feita pelo telefone. “Às vezes, ainda recebemos cartas pelos Correios. Mas as mídias so-
ciais estão ganhando cada vez mais espaço”, diz. 

> ATENÇÃO DIRECIONADA
Osvaldo Moscon, diretor de desenvolvimento multicanais e franchising de O Boticário, conta 

a história da cliente Vanda. “Ela era apaixonada por um de nossos produtos, o Crazy Feelings, que 
foi retirado de linha. Após contato dessa cliente em nossa central, acionamos a gestão do atendi-
mento. Por consequência, outras áreas foram envolvidas. Todos ficaram encantados com a Vanda, 
que se via perdida sem seu perfume predileto. Com isso, toda a equipe produziu uma edição espe-
cial, com o frasco gravado com o nome da cliente, e foi até a casa dela fazer a entrega.

Moscon destaca que esse caso ilustra o cotidiano da empresa. O Boticário atende por tele-
fone, e-mail, bate-papo, redes sociais, autoatendimento e URA. “O atendimento aos clientes 
reúne o que há de mais moderno em tecnologia buscando criar uma experiência única”, conclui 
o executivo.

> DO COMEÇO AO FIM 
Na P&G, existe um verdadeiro investimento em atendimento por meio das mídias sociais. 

“Demos um passo à frente para garantir que todos os contatos, complexos ou não, pudessem ser 
atendidos do início ao fim pela plataforma social escolhida pelo consumidor”, argumenta Flavia 
Guimarães, gerente de relações com o consumidor da P&G. Dessa maneira, mesmo em casos 
complexos, a empresa trabalha com o mesmo canal do começo ao fim, sem fazer intervenções 
por telefone ou e-mail.

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Outros* 
4,79%

Redes
Sociais 
3,21%

Cartas 
0,09%

Chat 
0,28%

E-mail 
48,78%

Telefone 
42,85%

Cosméticos,
Higiene e Beleza

Média mensal de 
contatos recebidos 

por empresa
17.922

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 40
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> MOMENTOS DELICADOS 
“Atendemos uma consumidora que es-

tava procurando o produto Polvilho Baruel, 
que é utilizado por seu filho, que tem paralisia 
cerebral. Na região onde a consumidora vive 
não havia disponibilidade do produto e ela 
não realiza compras pela internet. Pensando 
em como atendê-la, acionamos um distribui-
dor. O produto foi disponibilizado em quan-
tidade suficiente para um ano e um dos nossos 
vendedores foi fazer a entrega sem qualquer 
custo”, conta Sandra Torres, coordenadora de 
atendimento ao consumidor.

O caso é um exemplo do atendimento 
feito pela empresa. Os canais 0800, site, caixa 
postal e Facebook são os pontos em que a em-
presa atua. “Criamos uma cultura de atendi-
mento pautada no diálogo, no envolvimento 
das pessoas e nos processos de aperfeiçoamen-
to. Esses fatores são responsáveis pela autono-
mia conquistada pelo SAC Baruel, que se exi-
me de regras comuns, priorizando sempre a 
melhor experiência do cliente”, explica o di-
retor-executivo Daniel Tiraboschi. Ele afirma 
ainda que todas as áreas estão envolvidas no 
relacionamento com o consumidor da Baruel.

> LIÇÃO DE ATENDIMENTO
Um consumidor entrou em contato com a 

Bombril para reclamar que um produto havia 
manchado sua televisão, apesar de ser próprio 
para limpeza de telas de LCD. A companhia fez 
uma visita ao consumidor e descobriu que ele ha-
via usado o produto de maneira errada. Então, o 
instruiu sobre a forma correta de uso. O excesso 
foi retirado da TV, que ficou limpa. 

“Atuamos no treinamento contínuo da equi-
pe, para atender cada consumidor como único, 
por meio de uma gestão cuidadosa”, diz Erika 
Stoll, coordenadora de inteligência de mercado, 
SAC e trade canal indireto da empresa. 

Marcos Scaldelai, presidente da Bombril, 
diz também que a preocupação com a fide-
lização do consumidor é constante. “Nosso 
foco é oferecer atendimento personalizado e 
termos o consumidor como parceiro no apri-
moramento de produtos”, conclui. 
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na bombril, o 
treinamento 

da equipe É 
contínuo para 
atender cada 

consumidor 
como único, 
por meio de 
uma gestão 

cuidadosa

Daniel Tiraboschi,  
da Baruel

“Criamos uma 
cultura de 

atendimento 
pautada no diálogo, 

no envolvimento 
das pessoas e 

nos processos de 
aperfeiçoamento”

Flávia Guimarães,  
da P&G

“Garantimos que todos 
os contatos, complexos 

ou não, podessem 
ser atendidos pelas 
plataformas sociais”
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> CLIENTES PIONEIROS
Foi por meio do contato dos clientes, também, que a Casa Granado investiu em inovações. 

“Os clientes pediam que o sabonete líquido Bebê tivesse uma válvula pump, para facilitar na hora 
do banho da criança. Nós produzimos essa embalagem e hoje somos os únicos no mercado com 
esse diferencial”, conta Sissi Freeman, diretora de marketing e vendas da Casa Granado.

Além do SAC, o Facebook e o Instagram também se tornaram canais de atendimento. 
Sissi diz que as dúvidas mais simples são respondidas diretamente para o seguidor. Os casos 
que envolvem troca de produtos são encaminhados para o SAC. Mesmo assim, ela conta que 
“os principais canais ainda são o telefone e o e-mail”.

> NECESSÁRIO PARA A ATUAÇÃO
Na RB, o SAC cumpre papel estratégico. “As experiências e informações colhidas nos 

mais variados canais são levadas pela gestão de relacionamento com o cliente para diferentes 
setores da companhia”, diz a gerente de relações com o consumidor da RB para a América 
Latina, Telma Rosenhek Benattar.

Ela explica que todos os sites das marcas da RB colocam o consumidor em contato com 
o SAC. A gestão das redes sociais também trabalha em alinhamento à área. O profissional do 
SAC, por sua vez, é estimulado em sua percepção e curiosidade para investigar a real deman-
da do cliente. A RB também disponibiliza assessoria médica 24 horas no Brasil.

 
> AMPLIAÇÃO DE LINHAS  
Na Unilever, as sugestões recebidas pelo contato com o cliente são encaminhadas para 

as áreas que trabalham com inovação. “Se lançamos um produto sugerido pelo cliente, ele é 
avisado”, afirma Betânia Gattai, gerente de SAC da companhia. 

Nesse sentido, ela conta sobre o lançamento de uma linha de produtos para cabelo com 
a marca Seda. “As consumidoras ligaram para dizer que gostaram muito do xampu e do 
condicionador e sugeriram a criação de um creme para pentear. Isso não havia sido previsto 
para essa linha de produto, mas a Unilever investiu na ideia”, relata.

Além disso, a executiva afirma que a companhia investiu em um processo que dá flexibili-
dade para o operador tomar decisões e envolver áreas externas se necessário. “O foco era perso-
nalizar os atendimentos, principalmente em casos mais críticos de dúvidas ou reação adversa”, 
justifica. A Unilever atende pelos canais tradicionais e também pelas redes sociais.

Marcos Scaldelai, da Bombril
“Nosso foco é oferecer atendimento per-
sonalizado e termos o consumidor como 
parceiro no aprimoramento de produtos”

Sissi Freeman,  
da Casa Granado

“Os clientes pediam que o 
sabonete líquido Bebê tivesse 

uma válvula pump, para facilitar 
na hora do banho da criança. Nós 

produzimos essa embalagem e 
hoje somos os únicos no mercado 

com esse diferencial”, 

Betânia Gattai, da Unilever
“O foco era personalizar os 

atendimentos, principalmente em 
casos mais críticos de dúvidas ou 

reação adversa”

Telma Rosenhek Benattar, da RB
“As experiências e informações 

colhidas nos mais variados 
canais são levadas pela gestão 

de relacionamento com o cliente 
para diferentes setores da 

companhia”



CONSUMIDORMODERNO.COM.BR     NOVEMBRO2014 NOVEMBRO2014       CONSUMIDORMODERNO.COM.BR

80
CAPA

ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS

FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO DO LAR, AS EMPRESAS QUE OFERECEM 
ELETRODOMÉSTICOS CUIDAM CADA VEZ MAIS DOS CLIENTES

Tecnologia do lar

N as ruas, no transporte público, nas empresas, nos restaurantes e em todos os locais onde há internet disponível é bastante 
comum ver inúmeras pessoas digitando em pequenas telas. A comunicação invade o cotidiano do consumidor de maneira 
constante e ininterrupta. Participar desse diálogo, então, pode ser um passo importante para as empresas.

Ao mesmo tempo, é bastante comum ver companhias que já interagem com seus clientes pelas redes sociais, por 
exemplo. A inserção no canal WhatsApp, entretanto, ainda não tem tanta representatividade quanto as mídias citadas.  

A Whirlpool, que está presente em canais como chat, e-mail e redes sociais, além do call center, instalou uma central de aten-
dimento via WhatsApp com a capacidade de atender até vinte consumidores ao mesmo tempo. A iniciativa foi tomada para tornar 
melhor o relacionamento com os mais de 60 mil clientes que possuem os purificadores de água Brastemp. 

Carlos Eduardo Souza, diretor de serviços e atendimento ao consumidor da Whirlpool Latin America, conta também que a 
companhia realizou a atualização do CRM e hoje utiliza uma versão mais moderna, a qual permite maior visibilidade de todas as 
etapas do atendimento. 

“Capacitamos nosso call center para que o atendente colete o maior número de informações possíveis sobre a falha do produto”, 
afirma Souza. “Assim, o técnico já separa as peças necessárias de acordo com os dados colhidos”. Dessa forma a empresa elimina a 
visita técnica de análise do produto. As iniciativas citadas são parte de uma série de mudanças realizadas pela empresa, que também 
investiu em melhorias no call center e em autoatendimento.  

> RELACIONAMENTO VIRTUAL
A atuação da Whirlpool é apenas um exemplo de boa atuação no setor de Eletrodomésticos. A Samsung, por sua vez, dispõe de 

uma área de conteúdo que tem como foco a prestação de atendimento proativo. “Temos um estúdio no qual fazemos gravações de ví-
deos explicativos e preparamos materiais de suporte para fornecer ao cliente de diversas formas, sejam elas por meio do website oficial 
da empresa ou mídias sociais”, exemplifica Luiz Ruiz, diretor de atendimento ao consumidor da Samsung no Brasil. 

Nesse estúdio, são produzidos aproximadamente 80 vídeos desenvolvidos com base nas dúvidas mais frequentes dos consumido-
res, capturadas a partir das interações por meio dos nossos diversos canais. “Nossa equipe desenvolve os conteúdos, que são publicados 
na página de suporte”, conclui o executivo. 

> SEM DÚVIDAS
Na Electrolux, as informações fornecidas pelos clientes também são encaminhadas à área responsável por produtos e serviços 

como sugestões de melhorias. 
“Observamos que uma das principais dificuldades do consumidor acontece quando vão usar o produto pela primeira vez. 

Muitas vezes, surgem dúvidas no momento em que se abre a embalagem. Entendendo essa necessidade, pensamos que um guia 
prático poderia ajudar os consumidores”, conta Dante Bueno, vice-presidente de atendimento ao consumidor e pós-venda da 
Electrolux para América Latina. Assim, foi criado o Guia de Uso Rápido do produto, que vem afixado em local visível com 
dicas práticas de funcionamento. 

Carlos Eduardo Souza, da Whirlpool 
“Capacitamos nosso call center para que 

o atendente colete o maior número de 
informações possíveis sobre a falha  

do produto”

Luiz Ruiz, da Samsung 
“Fazemos gravações de vídeos 

explicativos e preparamos materiais de 
suporte para fornecer ao cliente por meio 
do website da empresa ou mídias sociais”
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Dante Bueno, da Electrolux 
“Observamos que uma das principais 
dificuldades do consumidor acontece 
quando vão usar o produto pela primeira 
vez. Entendendo essa necessidade, 
pensamos que um guia prático poderia 
ajudar os consumidores”

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Eletrodomésticos
e Eletrônicos
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> CARINHO QUE VEM DE DENTRO
Bueno destaca também que o contact center da empresa é 

proativo desde o primeiro contato. Para cada tipo de perfil, a 
companhia oferece um tipo exclusivo de atendimento. Hoje, a 
Electrolux conta com chat, telefone, e-mail e atendimento on-li-
ne ao cliente pelo Facebook e Twitter. Na empresa, a equipe de 
contact center é própria e possui autonomia. Além disso, há uma 
interação direta entre o setor e a fábrica. As capacitações aconte-
cem mensalmente.

Dentro da atuação da Electrolux há um ponto que não pode 
deixar de ser destacado: o espaço Sarah, dedicado aos funcioná-
rios. “Lá acontecem atividades laborais com o objetivo de aliviar 
o estresse e promover um momento de relaxamento aos atenden-
tes. Esse projeto pioneiro ajuda a minimizar os impactos negativos 
que poderiam refletir no atendimento aos consumidores.”

> EM TODOS OS PONTOS
Transformar cada contato do consumidor em uma boa 

experiência, transmitindo segurança nas informações e no su-
porte, é uma atitude nobre. E é esse objetivo da Sony. “Nosso 
cliente, ao entrar em contato conosco, não recebe apenas um 
primeiro atendimento, ele é constantemente posicionado com 
franqueza e clareza sobre todos os passos de seu processo aberto 
em nossa central”, garante Carlos Paschoal, diretor de vendas e 
marketing da Sony Brasil.

Para a empresa, o telefone ainda é o principal canal de aten-
dimento, com mais de 70% do volume total de contatos. De-
pois dele, estão o e-mail e o chat. Marcelo Gonçalves, coorde-
nador de comunicação e marketing da companhia, destaca que 
canais como Facebook e Twitter possuem um volume de inte-
rações bem menor. “Apesar disso, tudo que entra por qualquer 
um desses canais – novos ou convencionais – recebe a mesma 
atenção e encaminhamento, quando necessário”, diz. 

> COMO FAZER?
Gonçalves destaca que, no canal da Sony no Twitter, são 

disponibilizadas dicas diárias de uso de produtos. Além disso, a 
página promove o envolvimento dos consumidores em campa-
nhas – como a ação Outubro Rosa. 

Fora das redes sociais, a empresa tem bons resultados. 
Como conta Gonçalves, a Central de Relacionamento da 
Sony atua no suporte aos consumidores e também das reven-
das e distribuidores de seus produtos. “Em termos proativos 
possuímos uma célula de agentes que monitora os atendimen-
tos realizados pelas assistências técnicas, para garantir o repa-
ro dos produtos dentro dos prazos legais”, aponta. Diante da 
impossibilidade de execução desse atendimento, o grupo em 
questão possui a autonomia para contatar os clientes e oferecer 
alternativas de atendimento.
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É noite de terça-feira. Cansado após um longo dia de trabalho, o rapaz chega ao lar e descobre 
que não há energia elétrica em sua casa. Nesse cenário, diversas ações naturais do dia a dia são 
atrapalhadas e o momento que deveria ser de tranquilidade se transforma em preocupação.
Na vida dos consumidores, essa situação é bastante comum. De acordo com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a interrupção no fornecimento foi o segundo tema mais 
comum entre as principais reclamações recebidas pela ouvidoria da instituição, em 2013. O princi-
pal tema, entretanto, é a variação de consumo/consumo elevado/erro de leitura. Nesse caso, 12.385 
queixas foram registradas.

Para as empresas que atuam no setor, então, existem grandes desafios e a comunicação com os 
consumidores é bastante necessária. Assim, o destaque na atuação da AES Eletropaulo é a conexão 
entre o investimento em tecnologia e a dedicação ao time que se relaciona com o consumidor. “No 
ano passado, investimos na padronização do atendimento”, conta Tereza Vernaglia, vice-presidente 
de serviços compartilhados da AES Brasil. 

A AES Eletropaulo disponibiliza, além dos canais tradicionais, o chat e as mídias sociais. “Esta-
mos agora num projeto para investir em aplicativos. Por enquanto, a empresa já possui um acesso na 
internet, para smartphones, que é feito pelo endereço do site”, revela Tereza. 
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> EXTENSO INVESTIMENTO 
Janaina Vilella, diretora de relações externas e comunicação da Ampla, conta sobre os avanços do 

atendimento na central telefônica. “Criamos uma célula de back office, responsável por tratar os ca-
sos críticos de atendimento”, explica. Além disso, o número de serviços de atendimento automático 
(URA) cresceu e o parque tecnológico da empresa foi ampliado. 

Presente nos canais de chat, fale conosco – que funciona como e-mail –, Twitter e Facebook, a 
empresa possui também uma agência virtual no Portal Ampla e também no Facebook. “Ainda em 
2014, lançaremos um aplicativo para smartphone e SMS”, afirma. 

> PRESENÇA CONSTANTE
A participação em diversos pontos de contato faz parte também da atuação da Companhia Ener-

gética de Minas Gerais (Cemig). “Foram lançados, em 2013, três novos canais, entre eles uma página 
no Facebook e um canal no Twitter”, conta Djalma Bastos de Morais, presidente da empresa. “Nes-
ses canais, os clientes são atendidos com uma linguagem rápida e objetiva e podem solicitar todos os 
serviços e informações”. Além disso, a companhia atende por meio de SMS e pelo aplicativo Cemig 
Atende, que funciona em smartphones e tablets. A agência virtual também foi reformulada neste ano.

Djalma Bastos de Morais, 
da Cemig 

“Anteriormente, 
tínhamos mais de 70% do 
atendimento realizado via 

call center e hoje temos 
menos de 40%”

FORNECEDORAS DE UM BEM ESSENCIAL, AS EMPRESAS DE ENERGIA 
FAZEM MUITO PELA COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES 

Sob a luz do relacionamento

ENERGIA ELÉTRICA
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a interrupção 
no fornecimento 

de energia 
foi o segundo 

tema mais 
comum entre as 

reclamações em 
2013

Tereza Vernaglia,  
da AES Eletropaulo

“Estamos em 
um projeto 

para investir 
em aplicativo 
para celular”
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*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites 
de reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, 

ouvidoria, webcam, fax e Consumidor.gov.

Energia Elétrica
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa
1.261.918

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 961

Outros* 
55,72%

Redes
Sociais 
0,02%

Cartas 
0,00%

Chat 
0,57%

E-mail 
0,06%

Telefone 
43,63%
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Dentro desse contexto, Morais aponta que o atendimento telefônico vem 
perdendo espaço. “Anteriormente, tínhamos mais de 70% do atendimento 
realizado via call center e hoje temos menos de 40%”, conclui. 

> PROATIVIDADE QUE ILUMINA
A Elektro também atua na internet. A empresa está presente nos canais 

tradicionais, em chat, e-mail, mobile e SMS, além de oferecer uma agência 
virtual. Na companhia, as solicitações, reclamações ou sugestões são tratadas 
por um processo de atendimento único e integrado.

Esse não é o único ponto positivo na atuação da empresa, no entanto. 
A preocupação com o relacionamento com o cliente também é um tema 
que merece destaque. “Buscamos agir proativamente de diversas maneiras e 
incentivamos todos os colaboradores a se colocarem no lugar dos clientes”, 
afirma João Mazzon, diretor comercial e suprimento de energia. 

> PONTOS DE CONTATO NA BALANÇA
Para a Light, a busca pelo equilíbrio entre a tradição e a inovação é uma 

meta. Por isso, a companhia une o atendimento convencional à adoção de 
novos canais. “O diferencial da Light é ser uma empresa com vários canais, 
com o objetivo de estar sempre acessível aos seus clientes”, afirma Ricardo 
Rocha, diretor de distribuição da companhia.

Nesse sentido, ele conta que a Light disponibiliza aplicativos para Apple, 
Windows, iPhone e Facebook, perfis de atendimento nas redes sociais, SMS, 
agência virtual, chat e terminais de autoatendimento. “Cada canal possui sua 
especificidade, por isso, a Light busca adaptar sua atuação a cada um de seus 
públicos-alvo e com diferentes dinâmicas”, conclui.

> ADESÃO FELIZ
A Comgás, por sua vez, faz o atendimento pelo telefone, que é 0800, por 

e-mail e nas lojas, além de disponibilizar a opção de autoatendimento. Por 
enquanto, a companhia atua nas redes sociais apenas por meio do monitora-
mento. “As pessoas mais familiarizadas com os canais virtuais migram rapi-
damente. Mas isso não quer dizer que os canais tradicionais vão desaparecer”, 
defende Luis Henrique Guimarães, diretor presidente da Comgás. 

Ele conta também que o SAC atua de forma proativa especialmente na 
oferta de serviços. “Um exemplo é o que chamamos de Wellcome Call, que 
consiste em um contato ativo para os clientes recém-chegados”, diz. Além de  
dar as boas vindas, os consumidores são questionados sobre a qualidade do 
processo de venda e ligação do gás.

Ricardo Rocha, da Light
“Cada canal possui sua 

especificidade, por isso a Light 
busca adaptar sua atuação a 

cada um de seus públicos-alvo 
e com diferentes dinâmicas”

João Mazzon, da Elektro
“Buscamos agir proativamente 

de diversas maneiras e 
incentivamos todos os 

colaboradores a se colocarem 
no lugar dos clientes”

“Luis Henrique Guimarães,  
da Comgás

As pessoas mais familiarizadas 
com os canais virtuais migram 

rapidamente. Mas isso não 
quer dizer que os canais 

tradicionais vão desaparecer” 
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Cuidado com a saúde 
e com o atendimento

FÁRMACOS

MANTER UMA EQUIPE BEM 
INFORMADA E PRONTA PARA 
SANAR QUALQUER TIPO DE 
DÚVIDA EM RELAÇÃO ÀS 
DOENÇAS E AOS MEDICAMENTOS 
É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO DA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO DO 
SETOR DE FÁRMACOS
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Riva Dimitrov, da 
Abbot Brasil

“Realizar 
mudanças 

é uma regra 
constante dentro 

da Abbot”
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A busca por amenizar cada vez mais os efeitos de determinadas doenças tem sido o trabalho constante de empresas ligadas à 
área de fármacos. E o mesmo pensamento permeia as salas de atendimento ao cliente das companhias, na busca pela máxima 
solução de dúvidas e percalços que envolvam produtos e serviços das marcas. Um bom exemplo de experiência positiva desse 
setor foi o que aconteceu com um paciente com deficiência visual que estava em tratamento com um medicamento onco-

lógico da Novartis. Ele entrou em contato com o SAC da empresa, pois não tinha como consultar a bula do remédio. Imediatamente, o 
atendimento repassou o caso para a área responsável, que produziu a bula em braile e enviou diretamente ao paciente. “Questões sobre 
interações medicamentosas, farmacovigilância, armazenamento, locais para compra e troca dos produtos, além de elogios, reclamações e 
outras dúvidas são solucionados através do SAC”, afirma Ricardo Maykot, diretor de unidade de negócios da Novartis. 

E a central de atendimento é o principal meio de troca de informações, também, afinal de contas, de acordo com a RDC 96/2008 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as indústrias farmacêuticas não têm permissão para promover propaganda pro-
ativa de medicamento. Com isso, questões sobre interações medicamentosas, farmacovigilância, armazenamento, locais para compra 
e troca dos produtos, além de elogios, reclamações e outras dúvidas são solucionados por meio do SAC.

> MUDANÇAS A FAVOR DO CLIENTE
Realizar mudanças para garantir melhor experiência dos clientes é uma regra constante dentro da Abbot, tanto que a embalagem 

e as instruções de uso de um dos produtos da área nutricional foram modificadas, facilitando o melhor entendimento. “Essa melhoria 
surgiu a partir de um diálogo com consumidor no call center. Além disso, já tivemos mudanças no frasco de um medicamento para 
facilitar também o uso. Isso foi identificado pela empresa por meio dos diversos contatos recebidos de pacientes com sugestões de 
melhorias”, explica Riva Dimitrov, diretora médica e responsável pela área de relacionamento com o consumidor da Abbott Brasil.

> BENEFÍCIOS PARA O CORPO E PARA O BOLSO
A tentativa de trazer, além de resolução de dúvidas e problemas, mas também serviços aos clientes é uma premissa constante 

também dentro da Aché Laboratórios. Tanto que existem canais de atendimento exclusivos, como o Cuidados pela Vida (CPV), um 
programa de benefícios que oferece descontos em produtos participantes e informações sobre saúde. “O programa possui uma central 
de atendimento específica para cadastro e retirada de dúvidas dos pacientes pela qual recebe mais de 110 mil chamadas por mês, além 
de um site que possui 40 mil visitas mensais”, afirma Flavio Valente, gerente executivo de negócios internacionais e parcerias da Aché. 
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> INTERAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM TEMPO REAL
Ao identificar que a área de atendimento ao cliente é uma ferramenta de negócios que tem como objetivo entender, antecipar e 

gerenciar as necessidades dos clientes, a Bayer identificou que os consumidores estão mais conscientes e buscam informações de qua-
lidade. Por isso, há cinco anos criou o chamado Vídeo Atendimento ao Vivo. “Por meio desse serviço é possível interagir via webcam 
com profissionais que tiram dúvidas, como armazenamento de produto, descartes, higienização e melhores formas de aplicação”, 
explica Alessandro Seiti Okada, gerente de atendimento ao consumidor da divisão Bayer Healthcare Brasil. 

> PREOCUPAÇÃO E ATENÇÃO COM QUEM PRECISA
Dúvidas sempre surgem e a equipe de atendimento tem de estar preparada e com conhecimento suficiente para saná-las. Mas 

quando mesmo com toda a ajuda dos colaboradores, os clientes continuam com dificuldades, a empresa precisa ter um Plano B. 

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Fármacos
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

8.107

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 25

Outros* 
0,24%

Redes
Sociais 
0,07%

Cartas 
0,09%

Chat 
2,26%

E-mail 
31,23%

Telefone 
66,11%
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“Se percebermos que o paciente pode voltar a ter dúvidas, além de nos colocarmos 
à disposição para que ligue sempre que necessário, oferecemos o envio de um DVD 
explicativo que poderá auxiliá-lo”, conta Denise Quintiliano, gerente das áreas de 
adesão, SAC e inteligência de mercado da Boehringer Ingelheim. 

> MELHORIAS INTERNAS, BONS RESULTADOS EXTERNOS
Para os fãs de determinadas marcas, não tem nada mais decepcionante do que 

procurar alguns produtos e não conseguir encontrá-los nos lugares mais próximos. 
A saída é ligar para o SAC. Mas será que o problema citado será solucionado ra-
pidamente? Dentro da Bristol-Myers Squibb essa é uma das prioridades. “Estamos 
sempre melhorando o processo de distribuição, principalmente nos locais onde os 
clientes avisam que não encontram os produtos”, conta Lenilson Lima, coordenador 
de CRM da empresa. 

> ELOGIOS TAMBÉM GERAM RESULTADOS
Não é somente com críticas que a central de atendimento das empresas pode apri-

morar seus serviços. Receber elogios é mais do que essencial para também ajudar a 
manter os pontos positivos, e até mesmo avançar rumo a novas melhorias. “Depois 
que começamos a comemorar e compartilhar esses elogios entre a equipe percebemos 
uma melhora no atendimento e no desejo dos profissionais em promover experiências 
excepcionais com nossos clientes”, conta Bernardo Soares, diretor médico da Eli Lilly. 

> ATENDIMENTO DE ALTO PADRÃO
Manter um atendimento personalizado e saber exatamente sobre o que está falan-

do é algo mais que primordial quando o assunto envolve o setor de fármacos, por isso, 
a equipe que cuida do SAC dessas empresas é composta por farmacêuticos, passando 
maior confiança aos pacientes que ligam buscando dúvidas sobre medicamentos e 
doenças. “Quando os consumidores entram em contato e o atendente diz que é far-
macêutico, a reação é de surpresa e segurança. Por conta dessa preocupação, temos o 
trabalho reconhecido”, afirma Amaraí Furtado, diretor-executivo industrial da divi-
são farma de Hypermarcas. 

> CONTATO DIRETO COM O CLIENTE
Enviar convites aos consumidores para um evento de lançamento de um produto, 

ou então, mandar amostras para que o cliente dê sua opinião. É dessa maneira que a 
Johnson & Johnson atua no mercado para manter um bom relacionamento com os 
clientes.  “Nossa central de relacionamento atua proativamente por meio de várias 
ações de relacionamento ao longo do ano que estão conectadas com as nossas estra-
tégias de negócios e com o perfil e os desejos de nossos consumidores”, explica Silvia 
Alvarez, responsável pela área de relacionamento com o consumidor da Johnson & 
Johnson Consumo para o Brasil e América Latina. 

> NOVIDADES COMPARTILHADAS COM TODOS
Dentro da Pfizer, o SAC segue a regra de compartilhamento, tanto que recente-

mente um novo medicamento biológico que deverá ser aprovado em breve no Brasil 
teve alguns dados divididos com médicos, farmacêuticos e pacientes. “Acreditamos 
que a prestação de bons serviços fideliza o cliente, ajuda a transmitir os valores de 
qualidade e confiabilidade da marca Pfizer e colabora para o uso correto dos medica-
mentos e melhores resultados para a saúde do paciente”, afirma Viviane Arid, gerente 
de informações médicas da empresa. 

Lenilson Lima,  
da Bristol-Myers Squibb
“Estamos sempre melhorando 
o processo de distribuição, 
principalmente nos locais onde 
os clientes avisam que não 
encontram os produtos”

manter um 
atendimento 
personalizado 
é primordial 
no setor de 
fármacos

Bernado Soares, da Eli Lilly
 “Depois que começamos a 
comemorar e compartilhar os 
elogios [dos clientes] percebemos 
uma melhora no atendimento”
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FAST-FOOD

A rapidez em um
bom atendimento
NAS REDES DE FAST-FOOD, A VELOCIDADE É ACOMPANHADA 
PELA HUMANIZAÇÃO E DEDICAÇÃO AO CONSUMIDOR 

Ricardo Guerra,  do Giraffas
“Realizamos um processo 

de capacitação para 
melhor atender os clientes, 

com treinamentos e 
acompanhamentos”

Hélio Muniz, do McDonald’s
 “Conversamos por telefone 

com os consumidores e 
ouvimos suas histórias, 

tratando individualmente 
cada demanda”

E
m determinado período de sua atuação, o Giraffas investiu em uma estratégia que envolvia entreteni-
mento para crianças. “Uma senhora que almoçava no restaurante pediu a um de nossos parceiros uma 
escultura de balão. Ele pegou um balão em formato de coração e entregou a ela. A cliente começou a 
chorar de emoção e explicou: “Vocês me deram tudo que eu precisava, pois na semana que vem farei 

uma operação no coração’”, conta Ricardo Guerra, diretor de marketing da empresa.
“Realizamos um processo de capacitação para melhor atender os clientes, com treinamentos e acompanha-

mentos”, afirma Guerra. Ele explica ainda que, no último ano, todas as reclamações registradas no sistema, em 
todos os canais, foram centralizadas no Serviço de Atendimento Giraffas (SAG). 

> PROLIFERAÇÃO DE COMENTÁRIOS
Para o McDonald’s, o SAC é o termômetro do que os consumidores estão sentindo. “As informações são 

consolidadas e avaliamos como podemos melhorar. Se for o caso de um elogio, analisamos como um processo 
pode ser reforçado e ampliado, além de utilizá-lo para trabalhar a motivação dos funcionários”, argumenta 
Hélio Muniz, diretor de comunicação do McDonald’s. 

A empresa agregou ao SAC uma ferramenta que integra as reclamações aos responsáveis pelo tipo de de-
manda. “Conversamos por telefone com os consumidores e ouvimos suas histórias, tratando individualmente 
cada demanda”, conclui.

> MESMO SEM PEDIR
“Por meio do Facebook, vimos uma postagem de uma cliente que 

fazia aniversário e queria muito ganhar uma pizza. Entregamos o pedido 
sem pensar duas vezes”, conta Ana Paula Cesar, diretora geral do Habib’s. 
Esse é um exemplo de como o acompanhamento das redes sociais agrega 
à atuação da companhia. “Nesse canal, a interação é mais humanizada. O 
Facebook é um meio no qual as pessoas colocam seus sentimentos”, diz.

Apesar disso, o ponto de contato mais utilizado pelos clientes ainda 
é o telefone.

Outros* 
0,00%

Redes
Sociais 
8,96%

Cartas 
0,00%

Chat 
8,96%

E-mail 
22,82%

Telefone 
59,27%

Fast-Food
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

17.983

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 48
*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de reclamação, imprensa, SMS, 

Whatsapp, Procon, ouvidoria, webcam, fax e Consumidor.gov.

Ana Paula Cesar, do Habib’s
“No Facebook, vimos 
que uma cliente que 

fazia aniversário, queria 
muito ganhar uma pizza. 

Entregamos o pedido sem 
pensar duas vezes”
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HOTÉIS

Seja bem-vindo!
HOTÉIS APOSTAM EM PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS E ORIENTADOS ÀS 
NECESSIDADES DOS HÓSPEDES PARA 
ASSEGURAR UM SERVIÇO DE ALTA QUALIDADE

S e o problema do hóspede não for resolvido em até 15 
minutos, ele não terá de pagar a diária na rede de ho-
téis Ibis. A iniciativa, especificada em um contrato, de-
monstra o compromisso da Accor em servir e atender 

com excelência. A rede contempla hotéis como Ibis, Sofitel, No-
votel, Mercure e Pullman.

Por isso, os colaboradores passam por treinamentos ministra-
dos mundialmente para que o nível de qualidade se mantenha. 
“Gerentes e demais cargos de chefia da rede Mercure possuem 
capacitação que acumula 1,8 mil horas. Para os demais colabora-
dores, são 5,8 mil horas de treinamentos”, conta Simone Maeha-
ta, gerente de distribuição da Accor Brasil.

Os hotéis Mercure lançaram neste ano um programa de qua-
lidade baseado em três pilares de comprometimento: disponibili-
dade, resposta e atenção. Para garantir excelência, desde antes do 
check- in até o check out, o programa aposta em disponibilidade, 
com o canal de atendimento 24 horas exclusivo; em resposta, 
com profissionais qualificados e orientados às necessidades dos 
hóspedes; e em atenção, com a padronização de 96 itens essen-
ciais para assegurar um serviço de qualidade.

Entre os itens propostos pelo programa estão hospitalidade, 
acompanhamento contínuo da satisfação do cliente, pesquisas de 
satisfação e diretrizes simples como o limite de cinco toques para 
o atendimento da ligação de cada hóspede. Sem dúvida, nessa 
rede, o hóspede é bem-vindo. 

> HOSPEDAGEM EM CRESCIMENTO
Pelo nono ano consecutivo, os hotéis urbanos brasileiros (ho-

téis + flats), apresentaram, em 2013, um crescimento da receita 
por quarto disponível. Apesar do nível baixo de crescimento da 
economia, esse mercado obteve leve aumento na taxa de ocupa-
ção (0,4%) comparado a 2012. 

Já em 2014, por conta da Copa do Mundo no País e a vinda 
de aproximadamente um milhão de turistas estrangeiros, o setor 
tem expectativa de fechar o ano com resultados mais positivos, 
de acordo com o relatório Hotelaria em Números, do Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil.
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INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E AUTOPEÇAS

Quilômetros de conhecimento
PARA MERCADO AUTOMOBILÍSTICO NÃO IMPORTA O CANAL DE 
CONTATO, A INFORMAÇÃO DO CLIENTE É SEMPRE BEM-VINDA

no caso da 
Bridgestone, 

Há a 
necessidade 

de atendentes 
com 

conhecimento 
amplo sobre o 

produto

A pós entrarem em contato com a central de relacionamento, alguns clientes fiéis à marca 
Volkswagen foram convidados a conhecer as instalações da empresa e puderam ver de 
perto os detalhes do processo produtivo e os cuidados tanto no desenvolvimento como 
na fabricação dos automóveis. Essa experiência com a marca demonstra a preocupação 

em manter relacionamentos duradouros com os clientes por parte da companhia.
O telefone ainda é o principal canal de atendimento utilizado pelos clientes das montadoras, 

que, por outro lado, percebem aumento da busca por informações e o compartilhamento das 
opiniões na internet e nas redes sociais. Por esse motivo, as empresas criam iniciativas também 
no ambiente on-line.

A Volkswagen do Brasil é um exemplo de companhia que está presente e atuante nas redes 
sociais. “No Facebook, é a maior comunidade entre as fábricas Volkswagen no mundo, com 3,18 
milhões de fãs. Já no YouTube, a empresa possui mais de 24 milhões de minutos em vídeos assisti-
dos e 37 milhões de visualizações”, calcula Ricardo Casagrande, gerente- executivo de operações 
e serviços de pós-vendas.

> ATUAÇÃO INTEGRADA
Além da diversidade de canais e da preocupação em inovar nas formas de acesso do consumidor 

à empresa, um dos diferenciais da área de relacionamento da Mercedes-Benz é a integração com os 
diversos departamentos. Exemplo disso, em 2013 a empresa lançou o programa A Voz do Cliente, 
que permite aos executivos o contato direto com eles por meio de uma imersão na central de rela-
cionamento. Essa iniciativa começou com a participação do presidente e do board da companhia e 
hoje é parte integrante dos programas de desenvolvimento gerencial. “A percepção dos clientes so-
bre produtos e serviços é de extrema importância para tomadas de decisões. Por essa razão, estamos 
dispostos a ouvir e entender os depoimentos, críticas e sugestões”, aponta Ari de Carvalho, diretor 
de pós-vendas da Mercedes-Benz do Brasil. 

> PALAVRAS QUE VALEM OURO
Um cliente encantado com o atendimento prestado pela DPaschoal ligou para a central de 

atendimento e elogiou o desconto que obteve para estudantes, o café e pão de queijo disponíveis 
na loja e os técnicos que o atenderam. Esse tipo de retorno é que faz a empresa acreditar que está 
no caminho certo.

Cada contato do cliente, gerado nos diversos canais de atendimento da fabricante, é registrado 
e classificado para o melhor entendimento das necessidades. “Temos um time que realiza a ges-
tão destas manifestações e, mensalmente, nos reunimos juntamente com a diretoria para busca de 
melhores práticas em todos os setores da empresa ou em temas abordados constantemente pelos 
clientes”, conta Glauce Orosz, gerente da ouvidoria da DPaschoal.

> PREPARO PARA ATENDER
O serviço de atendimento ao cliente realizado pela Bridgestone é bem específico, devido à grande 

diversidade de circunstâncias e peculiaridades dos vários tipos de pneus que a empresa fabrica. Então, 
não é possível ter uma resposta padrão. Há a necessidade de atendentes com conhecimento amplo 

Ari de Carvalho, diretor 
de pós-vendas da 

Mercedes-Benz  
“A percepção dos clientes 
sobre produtos e serviços 
é de extrema importância 

para tomadas de 
decisões. Por essa razão, 

estamos dispostos a 
ouvir e entender os 

depoimentos, críticas  
e sugestões” 
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Ricardo Casagrande,  
da Volkswagen  do Brasil

“A Volkswagen  é um 
exemplo de companhia que 
está presente e atuante nas 
redes sociais. No Facebook, 
é a maior comunidade entre 

as fábricas Volkswagen 
no mundo, com 

3,18 milhões de fãs”
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*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites 
de reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, 

ouvidoria, webcam, fax e Consumidor.gov.
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Luiz de Palma, da Bridgestone 
“O cliente é o nosso chefe e 

suas necessidades são a base 
para o planejamento  

e a estratégia”

João Ciaco, da Fiat
“O trabalho de gestão 

dos serviços é para 
nós  o novo papel do 

atendimento a clientes”

sobre o produto e cada uma de suas distintas características, adqui-
rido por meio de treinamentos ministrados pela empresa.

O SAC também tem um papel fundamental junto aos consu-
midores, detectando o que satisfaz o cliente e o que precisa de me-
lhorias. “O cliente é o nosso chefe e suas necessidades são a base 
para o planejamento e estratégia”, aponta Luiz Fernando de Palma, 
gerente geral de assuntos corporativos da Bridgestone.

> CONSTRUÇÃO CONJUNTA
Da mesma maneira, na Pirelli o SAC tem foco em auxiliar 

os clientes em uma busca eficiente pelos produtos que procuram. 
Além disso, é preparado para receber os feedbacks e passá-los adian-
te, tendo em vista a melhoria contínua. “As sugestões e reclamações 
são analisadas pelo departamento de qualidade, que tem contato 
direto com a área que gerencia o atendimento ao cliente e trabalha 
constantemente na melhoria dos produtos”, esclarece Marco Tron-
chetti, diretor de marketing da Pirelli para a América do Sul.

> NOVO PAPEL
A central de relacionamento da Fiat entra em contato com os 

clientes de forma ativa quando identifica essa necessidade. Isso acon-
tece especialmente com os clientes que acionam os serviços de assis-
tência 24 horas, aqueles indicados pelas concessionárias e até mes-
mo consumidores incluídos em eventuais campanhas de recall que, 
porventura, ainda não tenham respondido aos anúncios públicos. 
“O trabalho de gestão dos serviços é, para nós, o novo papel do aten-
dimento a clientes”, ressalta João Ciaco, diretor de publicidade e 
marketing de relacionamento da Fiat para o Brasil e América Latina. 

> RESPOSTA EM MÃOS
Nem só de pneus é construída a boa imagem da Goodyear. 

A companhia também é reconhecida pela prestação de serviços 
e largou na frente recentemente com o lançamento dos primei-
ros aplicativos da indústria para o mercado de pneus comerciais 
com foco na rede de revendedores e consumidores de cami-
nhões e ônibus. 

Os apps estão disponíveis para smartphone e tablet com sis-
tema operacional Android e iOS. Com eles, o consumidor tem 
acesso ao portfólio completo de produtos, comparativos com ou-
tros pneus do mercado, calculadora de simulação de ganhos com 
a utilização dos produtos, além da assistência técnica. Também 
conta com cartas testemunho de clientes que comprovam a per-
formance dos produtos Goodyear. “Essa inovação atende a de-
manda de consumidores que buscam informações técnicas e de 
fácil acesso sobre os produtos da marca”, enfatiza Fábio Garcia, 
gerente de marketing.

> ATENDENTES ENGENHEIROS
Um dos principais diferenciais do atendimento da Toyota 

está na equipe que conta com engenheiros. Isso permite uma 
análise profunda das demandas de ordem técnica, propiciando 
ao cliente maior confiança nos diagnósticos. Quando necessário, 
a Toyota oferece a visita do engenheiro responsável pelo atendi-
mento junto ao cliente. “O SAC da Toyota atua de forma proati-
va no fornecimento de informações e esclarecimentos de assun-
tos que mais causam dúvidas em nossos clientes”, diz Ronaldo 
da Silva Ramada, gerente do serviço de atendimento ao cliente. 
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O  nde você conheceu ou gostaria de conhecer o gran-
de amor da sua vida? Um cliente da Livraria Cultura 
deu sorte e, lá mesmo, no local em que leituras ines-
quecíveis estão esperando para serem decifradas, en-

controu a mulher com quem desejaria passar o resto dos seus dias.
Depois de algum tempo de namoro, então, entrou em con-

tato com o SAC da empresa para fazer uma proposta. Gostaria de 
se casar no local onde conhecera a futura esposa e questionava: era 
possível realizar uma cerimônia de casamento na loja? A Livraria 
Cultura respondeu que sim e o matrimônio aconteceu no espaço 
localizado dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. 

Sérgio Herz, CEO da companhia, comenta que o SAC da 
empresa tem a função de receber comentários, reclamações e, 
naturalmente, pedidos como esse. Casos mirabolantes acon-
tecem e a eles é dada atenção. Os casos pequenos, entretanto, 
também são foco da Livraria Cultura. 

A empresa trabalha sempre para solucionar qualquer questão. 
Herz afirma que mensalmente são realizadas reuniões que con-
tam com todos os ocupantes de altos cargos da empresa, para dis-
cutir o que deu origem aos problemas enfrentados pelos clientes. 
“Nessa mesma reunião, o departamento responsável pelo defeito 
tem que dizer o que vai fazer para melhorar”, explica. 

Além disso, ele conta que diante de um problema, a Livra-
ria Cultura procura a solução antes mesmo de o cliente se sentir 
incomodado. “Se a entrega de um livro vai atrasar, entramos em 
contato para avisar”, diz. É uma cultura de antecipação de erros. 

> INTIMIDADE LEVADA A SÉRIO
O CEO afirma que os principais pontos de contato utili-

zados pelos clientes da Livraria Cultura ainda são o telefone e o 

e-mail. É necessário destacar, entretanto, que existe um relaciona-
mento de qualidade entre os consumidores e os funcionários nas lojas.  

Questionado sobre a importância dessa questão, Herz ex-
plica que a empresa é muito disciplinada em relação à seleção 
e manutenção de funcionários. São rígidos com a qualidade do 
atendimento feito ao cliente, portanto. 

Na Livraria da Vila, o relacionamento pessoal também é 
fundamental. Rafael Seibel, responsável pelo marketing da 
companhia, destaca que “no varejo de livros é fundamental que 
o atendimento seja feito por um vendedor-leitor, uma pessoa 
que entenda o momento do cliente e possa indicar um livro 
que se encaixe em suas necessidades, com base em suas próprias 
leituras e experiências”. 

> CANAIS E LIVROS
Seibel ressalta que o SAC é mais uma forma de atendimento 

ao cliente e deve apresentar a mesma gama de produtos e ser-
viços ofertados em nossas lojas físicas ou no próprio site. Além 
disso, aponta que as lojas físicas representam a maior forma de 
contato com o cliente atualmente. 

Michael Roubicek, diretor de clientes do Grupo Saraiva, 
conta que a empresa presta aos clientes um atendimento com-
pletamente integrado, inclusive de redes sociais. “No último 
ano, foi criada a diretoria de clientes, e o atendimento aos clien-
tes da editora Saraiva foi incorporado dentro da mesma estrutu-
ra organizacional”, complementa. 

Além disso, ele destaca que o chat é um meio que tem ga-
nhado grande relevância, bem como as mídias sociais. “Em caso 
de reclamações, é comum o cliente se manifestar em vários ca-
nais ao mesmo tempo”, completa.

LIVRARIAS

Das letras aos sonhos
PARA OS CLIENTES DE LIVRARIAS, O RELACIONAMENTO 
PESSOAL É IMPORTANTE, MAS A PRESENÇA DAS 
EMPRESAS NA INTERNET É FUNDAMENTAL
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Michael Roubicek, da Saraiva
“Em caso de reclamações, 

é comum o cliente se 
manifestar em vários canais 

ao mesmo tempo”

o sac da 
livraria 

cultura tem 
a função 

de receber 
comentários, 
reclamações 
e até pedidos 

inusitados 

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Livrarias
Média mensal de 

contatos recebidos 
por empresa

159.950

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 141

Outros* 
1,66%

Redes
Sociais 
0,71%

Cartas 
0,00%

Chat 
30,65%

E-mail 
27,94%

Telefone 
39,05%
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LOJAS DE DEPARTAMENTO

Resoluções que trazem felicidade
MANTER UM BOM RELACIONAMENTO COM O CLIENTE É CONTINUAR 
COM A MESMA QUALIDADE DE SERVIÇO TAMBÉM NO PÓS-VENDA, 
PRINCIPALMENTE QUANDO ENVOLVE LOJAS DE DEPARTAMENTO

I  magine a seguinte situação: faltando um mês para o Natal você resolve comprar um refrigerador para evitar 
qualquer contratempo em relação aos alimentos que serão utilizados para preparar a ceia. Porém, poucos dias 
depois, o aparelho apresenta um problema terrível: não gela nada! Pois é, esse foi o drama de um cliente da 
Casas Bahia. O conto de Natal só não teve um final triste graças à agilidade da atendente Luana Camila Con-

ceição, que registrou rapidamente as informações direcionando-as ao alvo certo: o fabricante responsável pela 
garantia do produto. Essa postura facilitou os trâmites do fornecedor que, após análises técnicas, cumpriu todos 
os prazos informados pela atendente e realizou a troca para o cliente em tempo recorde. “O resultado? Cliente sa-
tisfeito, champanhe gelada e brinde assegurado. É claro que todo conto de Natal tem seu final feliz e não seria di-
ferente dessa vez. Após o período de festas, o cliente fez questão de ligar e registrar um elogio à colaboradora que 
sem dúvida foi uma mamãe Noel”, lembra Flávia Altheman, diretora-executiva de marketing e inteligência de 
mercado da Via Varejo, que de janeiro a agosto deste ano teve mais de 2,9 milhões de atendimentos por telefone. 

> EM TEMPO RECORDE 
Teria experiência mais incrível do que ligar para o SAC de uma empresa e o atendente resolver seu problema 

ou dúvida em poucos minutos? Essa espécie de fast call center é o que busca a Pernambucanas com a sua nova 
plataforma de CRM. “Com base nas informações que coletamos por meio dessa ferramenta, teremos condições 
de preparar ainda mais as centrais de relacionamento a fim de antecipar demandas de clientes, minimizando 
possíveis impactos a companhia”, afirma Edna Kohigashi, gerente-executiva da central de relacionamento da 
Pernambucanas. Para a empresa, o contato por telefone é muito importante, correspondendo a mais de 90% do 
total de chamadas.

> RELACIONAMENTO POR TODA A VIDA
A partir do momento em que o consumidor efetua a compra do produto em uma determinada loja, ele está 

firmando um contrato de relacionamento com a empresa por um longo período de tempo, afinal de contas, 
espera-se que o pós-venda seja um serviço tão bom quanto todo o processo de compra. E esse é o diferencial 
apontado pela Eletrozema. “Como atuamos em cidades de pequeno e médio portes, nas quais, na maioria das 
vezes, não há posto autorizado de assistência técnica, recolhemos os produtos com defeito dos clientes e os 
transportamos sem custo algum até as oficinas credenciadas”, explica Silvio Gonçalves de Souza, subdiretor de 
marketing. Esse processo acaba dando certo, pois a central de atendimento segue a risca a regra de retorno ao 
cliente com a solução em até 24 horas ou 72 horas para casos mais complexos. 

> CUIDADO COM O CLIENTE
Esse é o lema da Fast Shop em todos os setores da empresa. “Nos preocupamos em melhorar continuamente 

o nosso pós-vendas e o suporte ao cliente. No último ano, conseguimos reduzir o prazo de resposta de 48 horas 
para 12 horas após relatar sua demanda”, aponta Viviana Biagioni, gerente de relacionamento com o cliente da 
Fast Shop. Ainda segundo Viviana, recentemente um cliente estava preocupado com sua entrega e desejava saber 
a previsão. A atendente realizou as pesquisas sistêmicas e o rastreamento da entrega do consumidor e informou o 
intervalo de horário que a entrega ocorreria, que seria entre as 14  e as 15 horas daquele mesmo dia. “Logo após 
a colaboradora informar o intervalo de horário, o cliente ficou tão feliz com a precisão da informação e com a 
rapidez que fez questão de registrar um elogio ao atendimento”, conta a gerente.
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Geralda Aparecida Francisco, 
da Gazin 

“O SAC entra em contato com 
o cliente, tendo o prazo para 

resolução de 24 horas”

Silvio Gonçalves de Souza,  
da Eletrozema

“Como atuamos em cidades, nas 
quais, na maioria das vezes, não há 

posto autorizado de assistência 
técnica, recolhemos os produtos 

com defeito dos clientes”

Viviana Biagioni, da Fast Shop
“No último ano, conseguimos 
reduzir o prazo de resposta 
de 48h para 12h”

A via Varejo 
recebeu 2.9 
milhões de 

ligações de 
janeiro a 

agosto deste 
ano

> A TECNOLOGIA A FAVOR 
Este ano, a Gazin vem implantando o 

sistema Tiger, que permite que o vende-
dor feche as vendas através do tablet. “As-
sim conseguimos estreitar a relação com o 
cliente. O sistema desenvolvido pelo setor 
de tecnologia da informação do grupo 
permite que o vendedor saiba as intenções 
de compras futuras dos clientes, o fecha-
mento da venda em frente ao produto que 
o consumidor deseja”, explica Geralda 
Aparecida Francisco, gerente do SAC. 
Além disso, a empresa também possui 
um departamento de geomarketing que 
faz a pesquisa de satisfação, pós-venda 
com o cliente, tomando conhecimen-
to de alguma insatisfação. “Caso esteja 
acontecendo algum problema, no mes-
mo momento é passado para o SAC, que 
imediatamente entra em contato com o 
cliente, tendo o prazo para a resolução de 
24 horas”, finaliza Geralda.
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> PARA TUDO HÁ SOLUÇÃO
Quando se tem empenho e força de vontade, qualquer 

tipo de problema pode ser resolvido. Um ótimo exemplo é 
o que aconteceu com as Lojas Colombo. Um cliente com-
prou um refrigerador cujo modelo permitia reversão das 
portas, pois tinha pouco espaço em sua casa. 

Ao receber o produto, constatou que a versão entregue 
não permitia esta funcionalidade e a rede não tinha mais o 
mesmo modelo escolhido. “A solução proposta foi entrar 
em contato com um serviço técnico, que se colocou à dis-
posição para encomendar um kit reversão para portas. O 
trabalho teve acompanhamento pessoal do técnico da pres-
tadora de serviços autorizada pela marca e do gerente da 
filial e o cliente ficou bastante satisfeito”, lembra Rodrigo 
Piazer, diretor superintendente da Lojas Colombo. 

> A REGRA É FIDELIZAR
Durante um atendimento no call center do Magazine 

Luiza, o cliente ligou reclamando sobre a não entrega de seu 
móvel. Ao longo do processo, a conversa passou a ser mediada 
pela gerente de casos especiais, Nilva. O foco era resgatar o 
cliente. Após uma grande negociação, ela pediu uma chance 
para entregar o produto. “Com isso, solicitou um carro extra 
e conseguimos levar no mesmo dia”, conta Nicolau Camargo, 
gerente geral de atendimento do Magazine Luiza. E a história 
não para por aí. Ao verificar que o cliente residia na cidade 
onde estavam, Nilva convidou o gerente da loja para ir até a 
casa do cliente. “Fomos e levamos um brinde para ele como 
um pedido de desculpa por todo o transtorno que havíamos 
gerado. Foi fantástica a experiência, o cliente chamou a todos 
para tomar um café juntos e citou que estava reformando sua 
casa, e por conta da atitude do Magazine Luiza, compraria to-
dos os itens novos conosco”, lembra Camargo. 

> A CONSTANTE BUSCA
PELA EXCELÊNCIA

Com uma equipe de atendimento formada por associados de-
dicados em todo o país, a Lojas Americanas investe pensan-
do em garantir alto padrão dos canais de relacionamento. “A 
companhia entende que as redes sociais funcionam como um 
canal de atendimento ao cliente. Por meio das novas mídias, 
divulgamos ofertas de produtos e fornecedores e ainda rece-
bemos dicas e sugestões de clientes”, afirma Carlos Padilha, 
diretor da Lojas Americanas. Além disso, os colaboradores são 
constantemente treinados para atender a todas demandas do 
cliente na loja assim que surgem, no menor tempo possível e 
com o maior nível de satisfação para os consumidores.

Quando o 
consumidor 

efetua a compra 
do produto 

em uma loja, 
ele firma um 
contrato de 

relacionamento 
com a empresa 

Nicolau Camargo,  
da Mazine Luiza

“Fomos e levamos um 
brinde para ele como 

um pedido de desculpa. 
Foi fantástica a experi-

ência, o cliente chamou 
todos para tomar um 

café juntos” 
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I nvestir em todas as áreas da empresa é algo primordial para que os negócios conti-
nuem a crescer. E isso envolve principalmente melhorias no setor de atendimento ao 
cliente, afinal de contas é ali que o consumidor sentirá se a companhia realmente se 
importa ou não com ele. “Investimos bastante na qualidade de nossos colaboradores 

que lidam diretamente com o cliente na tratativa de um caso, mostrando toda a experiên-
cia e capacitação necessária para deixar o consumidor confortável com os resultados pro-
postos. Atendemos de maneira diferenciada, sem a intenção de engessar ou burocratizar 
processos”, explica Caito Maia, presidente da Chilli Beans. 

Os investimentos têm dado resultados, tanto que, recentemente, após receber diver-
sas sugestões de clientes, foi criado um sistema de rastreamento de produtos deixados na 
assistência técnica. “O consumidor recebe um e-mail a cada etapa do processo, ou seja, 
mais um motivo para que o cliente confie em nosso trabalho de pós-venda e serviço”, ga-
rante Maia. Além disso, o SAC é uma área com total autonomia para a solução dos casos, 
tendo cada vez mais espaço nas decisões estratégicas da empresa. Por ser uma fonte valiosa 
de informação, muito do que acontece dentro da área serve como indicador para o futuro. 
“Uma área que não pensa só em resolver problemas, mas, sim, evitá-los. Transformar re-
clamações em oportunidade de negócio. É uma área que tem como obrigação gerenciar a 
experiência do cliente, desde as expectativas quando um cliente está dentro da loja até seu 
contato para um serviço ou apoio”, afirma o presidente da Chilli Beans.

> EM CONSTANTE METAMORFOSE
Algumas marcas são capazes de se transformarem de acordo com as preferências e 

anseios dos consumidores. E é dessa maneira que a Cia. Hering pensa e atua. Ao rece-
ber sugestões sobre modelagem, cores e desenvolvimento de novos produtos, a central 
de atendimento ao consumidor repassa ao departamento responsável, que após estudos, 
implanta algumas indicações recebidas. “Um exemplo a ser citado é nossa linha fitness. 
O consumidor relatou, por várias vezes, seu desejo por esta mercadoria. Após estudo de 
mercado, a categoria foi implantada para satisfazer essa necessidade e, atualmente, expan-
dida”, relata Ronaldo Loos, diretor comercial da Cia. Hering. E para que essa linha siga 
constantemente, de 15 em 15 dias, é realizada uma reunião com um responsável de cada 
departamento a fim de manter a melhoria continua dos produtos e processos da marca, 
procurando sempre atender às expectativas dos consumidores.

Boas táticas gerando resultados
RECONHECIDO POR LEVAR GRANDES EXPERIÊNCIAS 
AOS CONSUMIDORES, O SETOR DE MODA NÃO CANSA 
DE INOVAR PARA QUE O SERVIÇO AO CLIENTE TAMBÉM 
GERE BONS ELOGIOS

MODA

no setor de 
atendimento 
ao cliente, o 
consumidor 
sentirá se a 

companhia 
realmente se 

importa ou  
não com ele
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Caito Maia, da Chilli Beans
“Investimos na qualidade 

dos colaboradores que lidam 
diretamente com o cliente, 

mostrando toda a experiência 
e capacitação necessária 

para deixar o consumidor 
confortável”
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Super/
hipermercado 

se destaca 
com 99% das 

soluções 
no primeiro 

contato

> PREOCUPAÇÃO COM OS CLIENTES
A qualidade de um produto só se mantém ou consegue melhorar graças aos apontamentos 

dos consumidores. E para que tudo seja absorvido da melhor maneira possível, o SAC deve estar 
sempre preparado para receber as críticas e elogios, assim como ajudar na resolução de problemas. 
“Tentamos ao máximo ouvir nossos clientes e, sempre que possível, de forma personalizada. As 
pessoas se sentem prestigiadas quando são tratadas com atenção. Por meio do SAC e das mídias 
sociais vivenciamos muitos casos de fidelização a partir de uma reclamação inicial. Geralmente, o 
consumidor insatisfeito com o produto nos procura e, depois de um bom atendimento e solução 
do problema, fica ainda mais fã da nossa marca. O feedback positivo vem por e-mails, telefonemas, 
redes sociais e por meio do SAC”, afirma Carolina Pires, diretora comercial e marketing da Lupo. 

> O PODER DAS REDES SOCIAIS
A internet tem sido vista como um espaço bastante atrativo e de atenção para as companhias. 

Dentro da Marisa, o espaço tem bastante destaque, tanto que a coleção de tamanhos especiais 
(entre 48 a 54), por exemplo, é amplamente comentada, gerando opiniões e sugestões. “Também 
recebemos muitos elogios das consumidoras, que enviam fotos vestindo os produtos da marca. 
A partir disso, criamos uma ação de relacionamento com esse público no último Dia do Amigo. 
A mecânica solicitava a todas as fãs da página que quisessem aparecer em nossa ‘capa’ na data co-
memorativa, nos mandassem uma selfie com uma amiga. O sucesso foi tão grande que tiramos 
a divulgação do ar antes do planejado, pois já havia um volume muito grande de fotos postadas”, 
conta Thiago Pereira, gerente de e-commerce da Marisa. 

o SAC deve 
estar sempre 

preparado 
para receber 
as críticas e 

elogios, assim 
como ajudar 

na resolução 
de problemas

Thiago Pereira, da Marisa 
“Criamos uma ação de 
relacionamento com o público no 
último Dia do Amigo. A mecânica 
solicitava a todas as fãs da página 
que quisessem aparecer em nossa 
‘capa’ na data comemorativa, nos 
mandassem uma selfie com  
uma amiga”

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Moda
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

180.125

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 263

Outros* 
0,14%

Redes
Sociais 
6,80%

Cartas 
0,00%

Chat 
0,00%

E-mail 
9,69%

Telefone 
83,37%
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contato direto e inovador
PARA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO, O 
ATENDIMENTO AO CLIENTE É MAIS UM PORTAL PARA MANTER 
BOM RELACIONAMENTO E TROCA DE INFORMAÇÃO

I
nvestimentos e boa garantia de atendimento norteiam os ideais da VB. Todas as críticas, 
sugestões e todos os elogios são compartilhados com a diretoria e diversas solicitações são 
revertidas em melhorias. A própria implantação do “pedido poupador”, uma ferramenta 
na compra do vale-transporte e o uso devido pelo usuário, partiu da necessidade apresen-

tada por diversas empresas clientes. “Passado um ano de sua criação, a plataforma ainda é um 
sucesso e cada vez mais empresas aderem a essa solução”, afirma Ubirajara Iticava, diretor de 
atendimento da VB. E tudo isso vem acontecendo graças aos treinamentos realizados regular-
mente com a equipe de atendimento. “Dedicamos neste ano uma atenção especial ao aprimo-
ramento dos benefícios oferecidos aos nossos colaboradores, estimulando maior satisfação no 
trabalho. Alguns projetos e algumas parcerias com instituições incentivando a participação dos 
colaboradores em campanhas de solidariedade também foram iniciados”, completa Iticava.

> INVESTIGANDO O CONSUMIDOR
Atualmente, quase tudo o que é comentado e compartilhado pelos consumidores é moni-

torado e usado pelas companhias como forma de estudar seu público-alvo, gerando melhorias 
internas e nos produtos da marca. A VR Benefícios tem seguido esta premissa, no intuito de 
descobrir o grau de satisfação de seus clientes. 

“A partir de análise, avaliamos as melhorias que podem ser realizadas em nossos produ-
tos, serviços e em nossa forma de atendimento, assim como a simplificação de processos para 
a conveniência do cliente”, explica Márcia Rezende, gerente de marketing e atendimento 
VR Benefícios. E dessa maneira a empresa estabeleceu parceria com canais de vendas, que já 
ofertam produtos direcionados aos trabalhadores das empresas, por meio das áreas de recursos 
humanos, para incluir os produtos da VR Benefícios ao seu portfólio.

> SATISFAÇÃO MAIS QUE GARANTIDA
Na linha de melhorias para a equipe de call center, a Sodexo vem investindo desde 2012 

em cinco quesitos que são monitorados por meio de ferramentas personalizadas. “Monito-
ria de negócio por meio de análise do conteúdo das ligações, que nos ajuda a verificar se o 
problema da pessoa atendida foi solucionado. Monitoria dos analistas para percebermos de 
que forma precisamos aprimorar a capacidade de conduzir com qualidade do atendimento. 
Monitoria pelo estresse da voz, que ajuda a descobrir quais processos causam mais estresse para 

Eduardo Gouveia, da Alelo
“Percebemos que recebíamos muitas ligações, 

e acessos no site, para saber do saldo dos 
cartões. Quando lançamos o app, trouxemos 

esta funcionalidade para todos”

desenvolvermos melhorias nesses aspectos. 
Monitoria da concorrência e pesquisa de 
satisfação”, diz Maria da Gloria de Amaral, 
gerente corporativa de atendimento da So-
dexo Benefícios e Incentivos no Brasil.

> UM PLANO DE ATAQUE
Informações coletadas em canais de 

atendimento ajudam a gerar oportunidades 
de negócio, fomentar ações de marketing, 
adequar à segmentação dos clientes e captar 
o comportamento do consumidor. “Um 
exemplo é a criação das funcionalidades 
do nosso aplicativo, que foram pensadas de 
acordo com a identificação das necessidades 
dos usuários dos nossos cartões. Percebemos 
que recebíamos muitas ligações e acessos 
no nosso site, para saber do saldo dos car-
tões. Quando lançamos o app, trouxemos 
esta funcionalidade para todos”, comemora 
Eduardo Gouveia, presidente da Alelo.

> FÁCIL ACESSO A TODOS
Telefone, e-mail, chat, redes sociais, 

tudo isto para que os clientes tenham opções 
na hora de resolver problemas. Um bom 
exemplo foi o que aconteceu com a Serasa 
Experian. Via redes sociais receberam o co-
municado de um consumidor que foi vítima 
de fraude no mercado (utilizaram seus do-
cumentos pessoais para aquisição de um pla-
no de telefonia em outro Estado). “Ao nos 
contatar, o cliente estava descontente, pois 
seu nome estava no cadastro de inadimplen-
tes. Iniciamos uma análise interna e a fraude 
foi confirmada. Com isso o consumidor 
teve a solução do seu problema em um curto 
período de tempo”, lembra Amador Rodri-
guez, diretor de captação de dados e serviços 
a clientes da Serasa Experian.
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Maria da Glória de Amaral, da Sodexo
“Desde 2012, investimos em cinco 

quesitos: monitoria de negócio, dos 
análistas, do estresse da voz, e da 

concorrência e pesquisa de satisfação”

Ubirajara Iticava, da VB
“Dedicamos atenção especial ao 

aprimoramento dos benefícios oferecidos 
aos nossos colaboradores, estimulando maior 

satisfação no trabalho”

Márcia Rezende, da VR Benefícios
“A partir de análise, avaliamos as melhorias que podem 
ser realizadas em nossos produtos, serviços e em nossa 

forma de atendimento, assim como a simplificação de 
processos para a conveniência do cliente”

Quase tudo o que é 
comentado pelos 

consumidores 
é monitorado 
e usado pelas 

companhias como 
forma de estudar 

seu público-alvo

Redes
Sociais 
1,72%

Cartas 
0,00%

Chat 
8,58%

E-mail 
15,40%

Telefone 
74,02%

Prestação 
de Serviços
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

105.500

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 187

Outros* 
0,28%

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.
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Q uem viveu a primeira onda da internet discada, no 
fim da década de 1990, lembra bem da rotina de co-
nectar o fio do telefone ao computador e ouvir um 
chiado que confirmava o acesso à internet. 

Era o tempo dos provedores, que exibiam cachorros branqui-
nhos na TV ou em outdoor e isso sem falar na farta distribuição 
de CDs de instalação de provedor grátis por tempo determinado.

Com o tempo, o barulhinho sumiu. Provedores passaram a 
vender soluções e outros serviços. Até por isso, os seus SACs se 
transformaram em peças fundamentais no diálogo com o cliente.

Só o que não mudou foi a comunicação entre cliente e empre-
sa: telefone e chat representam de 80% a 90% dos contatos feitos 
para essas companhias focadas em negócios na internet. Cresce o 
atendimento realizado por Facebook e outras mídias, mas o diá-
logo com o consumidor ainda vive no tempo da telefonia discada.

> NO MEIO DA RELAÇÃO
A Locaweb é mais do que um provedor. Ela se especializou em 

oferecer soluções variadas quando o assunto é a internet. Mas nem 
todos os pedidos estão ao alcance da empresa. O que fazer? 

“Em alguns casos, acionamos a empresa que fornece o acesso 
à internet ao cliente para tentar ajudá-lo a resolver uma lentidão 
em conexão. Os analistas são incentivados a tentar resolver o pro-
blema, e não nos limitamos a dizer que o problema está ou não 
na Locaweb”, ressalta Glauco Oliveira, gerente de atendimento.

> RECHEADO DE SERVIÇOS
O Uol é um dos sites de maior audiência no Brasil, atrás apenas 

do Facebook e Google. Trata-se de um site que oferece de tudo 
um pouco. Até por isso, o SAC é um dos mais proativos do setor. 

“Possuímos um CRM que permite disponibilizar canais de 
atendimento como telefone, chat, e-mail e outros canais. Um 
desses serviços envolve solucionar questões de microinformática 
entrando na máquina do próprio cliente”, afirma Myrian Naime, 
diretora de relacionamento com clientes do Uol.

> UM PROVEDOR DE FIBRA
Uma das apostas da Oi Velox é oferecer uma internet (e 

provedor) que utilizem a fibra ótica.  “O atendimento, entre 

2013 e 2014, recebeu seis reconhecimentos internacionais, sen-
do quatro no call center, um na área de relacionamento digital e 
outro no atendimento eletrônico (Unidade de Resposta Audível 
– URA). É especializado”, diz Bruno Espírito Santo, diretor de 
relacionamento com o cliente da Oi.

> A INQUIETAÇÃO DO TERRA
O portal Terra decidiu radicalizar e mudou todo o processo 

do atendimento, o chamado Terra resolve. Antes um mero SAC 
para reclamações e dúvidas, ele ganhou autonomia e agora foca 
suas ações na cobrança e fidelização de clientes. “Temos reuni-
ões semanais de escutas de ligações junto aos fornecedores para 
assim avaliarmos se o atendimento foi eficiente e qual a percep-
ção do cliente”, aponta Fernando Bonamigo, coordenador de 
atendimento do Terra.  

PROVEDORES

Usuários bem servidos
PROVEDORES DE INTERNET PASSARAM 
A OFERECER OUTROS SERVIÇOS PARA 
SOBREVIVER À LOUCA ERA DA INTERNET. 
QUEM MIGROU, HOJE USA COMO 
NUNCA O SAC PARA SERVIÇOS

Glauco Oliveira, da Locaweb
“Os analistas são 

incentivados a tentar resolver 
o problema do cliente, ou seja, 
não nos limitamos a dizer que 

o problema está ou não  
na Locaweb” 

Myrian Naime, do Uol
“Possuímos um  serviços para 

solucionar questões  
de microinformática 

entrando na máquina do 
próprio cliente”
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QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS

Cada vez mais próximos do cliente final
FOI-SE O TEMPO EM QUE O SETOR QUÍMICO NÃO FALAVA 
COM O CONSUMIDOR NA OUTRA EXTREMIDADE DA RELAÇÃO 
COMERCIAL. AGORA, EMPRESAS CRIAM PRODUTOS CADA VEZ 
MAIS ALINHADOS COM A NOSSA NECESSIDADE 

O  amor ou mesmo a admiração são 
alguns dos motivos que nos levam 
a escolher o nome “A” em vez de 
“B” para um filho ou até para ani-

mais de estimação. Há pessoas que preferem no-
mes mais comuns e discretos, outros seguem o 
coração e homenageiam uma música ou artista 
e correm para o cartório para registrar o rebento.

É possível que poucos tenham ouvido fa-
lar de ex-jogador do Vasco da Gama chamado 
Odivan, que recebeu esse nome em homena-
gem a uma música do Roberto Carlos chama-
do O Divã. Mas, há outros. Tem muitos Pelés, 
Robertos Carlos (que o diga o ex-lateral da 
seleção brasileira) espalhados por aí e tem até 
um Alan Kardec – apesar da tentação, não direi 
que ele é pródigo em gols espíritas. Mas e se 
o homenageado for o nome de uma marca de 
tinta, mais especificamente a Suvinil?

Henrique Ramos, responsável pelo setor 
de atendimento ao cliente da Suvinil, conhe-
ce bem essa história. Tudo começou com uma 
ligação no SAC da empresa sobre o manuseio 
de um determinado produto. O problema foi 
resolvido e, tempos depois, ele ligou de volta 
e falou da homenagem à empresa por meio do 
filho. “Ele até perguntou se tínhamos interesse 
em falar sobre isso em um comercial. Agrade-
cemos, mas declinamos”, lembra Ramos.

O fim dos temas sombrios e mudança no 
perfil do SAC dessas empresas se tornou uma 
máxima no setor químico. Antes voltadas para 
uma relação B2B, elas agora querem ouvir o 
desejo e a opinião do cliente final. Dessa con-
versa multicanal, surge um novo produto e, 
claro, um serviço mais próximo do cliente.

> TINTAS SOB MEDIDA
Quando o assunto é tinta, o segredo do ne-

gócio é ouvir o cliente e quais tons ele deseja. É 

o que faz a Tintas Renner, que se especializou 
na customização do produto. “Temos a central, 
que realiza a formulação das cores e serviços. 
Ele confere um poderoso suporte para lojista”, 
disse Andresa Mari Laurentino, supervisora de 
suporte ao cliente administração pós-venda da 
empresa.

> O NOVO CÁRTER
DE PLÁSTICO
Um importante braço da Dupont é o 

chamado Centro de Inovação, inserido ao 
SAC da empresa. É ele quem ajuda desenvol-
ver novos produtos.

Foi em um desses contatos que a empre-
sa desenvolveu e vai lançar o primeiro cárter 
(recipiente que armazena o óleo do motor do 
carro) feito em polímero no país e que estará 
disponível em 2015. O produto pesa quatro ve-
zes menos que a atual peça feita em metal. Ou 
seja, mais leve, consome menos combustível. 

“Para o cliente, a grande vantagem do Cen-
tro de Inovação é ter este espaço para a geração 
de soluções. É esse processo que resultou no 
novo produto”, John Jansen, vice-presidente 
de marketing e vendas corporativo da Dupont 
América Latina.

> FIM DA MÚSICA DO GÁS
Se você é um daquelas pessoas que desconfia 

que o caminhão de gás e sua música deram um 
tempo nas ruas de São Paulo, saiba que você está 
certo e isso não aconteceu por acaso. Principal-
mente se o veículo for da Liquigás.

Foi a partir do seu SAC (e suas mais de 110 
mil ligações por mês) que a empresa diminuiu o 
volume e a reprodução da música nas ruas. Mas, o 
canal oferece serviços até mesmo desconhecidos.

“Por meio da Central de Atendimento 
Liquigás (CAL), os clientes pedem e acompanham 

antes  
voltadas 
para uma 

relação b2b, 
as empresas 

agora querem 
ouvir o desejo 
e a opinião do 
cliente final
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 Dos 300 contatos por 
mês recebidos pelo grupo 

Sherwin, 50 são  
de grafiteiros 

*A categoria “Outros” compreende: 
presencial, sites de reclamação, 

imprensa, SMS, Whatsapp, 
Procon, ouvidoria, webcam, fax e 

Consumidor.gov.

Outros* 
22,89%

Redes
Sociais 
0,40%

Cartas 
0,00%

Chat 
1,40%

E-mail 
5,71%

Telefone 
69,59%

Químicos e
Petroquímicos

Média mensal de 
contatos recebidos 

por empresa
14.682

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 25
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o pedido, agendam a retirada do produto, entre outros”, disse Domingos Barreiros Pimentel, 
gerente geral de administração de preços da Liquigás.

> COM O GÁS TODO (TAMBÉM NO FACEBOOK)
Prospectar o fim do gás no botijão na folhinha do calendário é coisa do passado. 

Agora, é a Supergasbrás quem faz isso para o cliente. A partir de dados como a data da 
compra e o monitoramento do consumo do produto, ela entra em contato com o con-
sumidor e informa que o gás está perto do fim e precisa ser trocado.

Mas o SAC da empresa também é atuante no Facebook. Somente no mês de setem-
bro, foram feitos mais de sete mil contatos com a empresa, inclusive pedir um botijão.

 “Hoje, 90% das respostas às solicitações recebidas via e-mail e/ou redes sociais são 
respondidas por meio do contato telefônico. É mais confiança para o cliente”, Flávio 
Baltensberger, gerente de relacionamento com o cliente da Supergasbrás.

> FIEIS À EMPRESA
Programas de fidelidade se transformaram na nova vedete das redes de postos de 

gasolina. Tem o KM de Vantagem, da Ipiranga, e o Programa Petrobras Premmia, da 
Petrobrás distribuidora.

Na Petrobrás, o serviço mudou a postura do SAC da empresa. Antes, a proatividade 
era apenas para processos internos. “Ser a preferida de seus públicos de interesse é um 
dos objetivos centrais da visão de futuro da Petrobras Distribuidora, conforme prevê 
seu Plano Estratégico”, disse Maurício Luz, coordenador de atendimento ao cliente da 
ouvidoria da Petrobras Distribuidora.

Na Ipiranga, o KM de Vantagens e outros serviços são atendidos pessoalmente, por tele-
fone, internet ou redes sociais. São mais de 38 mil atendimentos por mês e três milhões de fãs 
nos perfis sociais. “As mídias sociais têm a capacidade de materializar do conceito ‘um lugar 
completo esperando por você’”, disse Flávio Dantas, diretor comercial da Ipiranga. 

> TINTA PARA “OS MANOS”
Há quem diga que o grafite não é arte. Não é o que pensa a Sherwin Williams, fa-

bricante do queridinho dos grafiteiros: as tintas Colorgin. Para falar com esses artistas, a 

O km de 
vantagem 

possui mais de 
3 milhões de 

fãs nos perfis 
sociais

empresa criou um canal e que contribuiu 

para o desenvolvimento de grande parte 

dos mais de 70 tons de sprays. 

A iniciativa foi um sucesso. Dos 300 

contatos por mês recebidos pelo grupo 

Sherwin, 50 são de grafiteiros. “Só em 

2012, recebemos mais de 50 contatos de-

les”, disse Eginaldo Franzão, gerente de 

produto da Colorgin.

> SATISFAÇÃO ATEMPORAL
No sofá, o pai e os filhos assistem a um 

seriado que mostra a vida em uma agência 

de publicidade na década de 1960. Sur-

presos, notam que os personagens fumam 

muitos cigarros. Hoje, nos escritórios, 

já não há um número tão grande de fu-

mantes. Ainda assim, pela Souza Cruz, o 

cliente é bem tratado. Téo Grazioli Ehlers, 

gerente de operações de serviços do inte-

raction center Souza Cruz, diz que as de-

mandas recebidas pelo SAC são encami-

nhadas a diversas áreas – o que já inspirou 

mudanças. “Tínhamos uma promoção 

centralizada em algumas capitais. Após o 

contato de clientes, verificamos a oportu-

nidade de disponibilização em outros lo-

cais. A ação deu certo e tudo ocorreu em 

apenas cinco dias”, conta.

Redes como a Petrobras aderiram à onda dos 
programas de fidelidade
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as 350 mil ligações 
recebidas por 

mês não deixam 
dúvidas: o telefone 

é importante em 
todas as etapas do 

relacionamento 
com o cliente 

para a unimed 
paulistana 

SAÚDE. SEGUROS E PREVIDÊNCIA

Uma luz no fim do túnel
OS PROBLEMAS NA SAÚDE, SEJA PÚBLICA OU PRIVADA, SÃO BEM CONHECIDOS DO 
BRASILEIRO. OS DESAFIOS SÃO ENORMES PARA O SETOR NO PRÓXIMO ANO, MAS 
EXISTEM ALGUNS LAMPEJOS DE EVOLUÇÃO

A qualidade da saúde brasileira de uma maneira geral é vista com certa reserva (apenas para dizer o mínimo) pelo público que 
utiliza também o serviço público ou particular. No caso das particulares, o assunto é mais delicado porque o cliente paga 
e espera bom atendimento da empresa. Até por isso, qualquer elogio é bem-vindo. A Amil Saúde, por exemplo, atendeu 
uma beneficiária que havia sido diagnosticada com tumor no cérebro e fazia acompanhamento com médico particular. 

Ela solicitou a liberação de uma guia de internação hospitalar e foi aí que os problemas começaram. Além da liberação, a família trouxe 
a questão de valores da equipe médica para a realização da cirurgia, que eram altos e o reembolso não cobria tudo.

A solução foi uma segunda opinião de um médico credenciado ao plano e sem custos para a família. A cirurgia também foi feita 
por médico indicado pelo plano e o procedimento foi um sucesso. Tempos depois, a paciente agradeceu e enviou a seguinte carta. 
“O zelo demonstrado por todos na Amil, de fato, nos encantou. Ela [paciente] se sente abençoada, pronta para enfrentar a cirurgia e 
vencer esse desafio da vida. Vocês demonstraram absoluta integridade, genuína compaixão e desempenho de alta performance. Agora 
estou ainda mais admirado. Muitíssimo obrigado, de coração!”.
 

> AGENDAMENTO AMBULATORIAL POR TELEFONE
As mais de 350 mil ligações recebidas por mês não deixam dúvidas: o telefone é importante em todas as etapas do relacionamento 

com o cliente. É por esse canal que a Unimed Paulistana inova com a oferta de um serviço de agendamento ambulatorial por telefo-
ne. Por meio dele, o cliente encaminha o pedido médico e em 48 horas recebe o retorno com o agendamento realizado, seja na rede 
própria ou credenciada.

Outra novidade é o projeto de Customer Relantioship Management (CRM) da empresa. “A ideia é propiciar maior visão e en-
tendimento epidemiográfico dos beneficiários para ações proativas de fidelização, prevenção à saúde e acompanhamento de crônicos”, 
explicou Jéssica Marisy Rosa Gomes, gerente de atendimento da Unimed Paulistana.

 > ACOMPANHAMENTO MÉDICO VIA SAC
O ano foi de grandes novidades na Unimed de Belo Hori-

zonte (MG). A empresa implantou um serviço chamado Auto-
rizações Especiais, focado em dois dos mais delicados pedidos de 
atendimento médico: câncer e problemas cardíacos.

“Uma equipe especializada entra em contato com o clien-
te imediatamente após a solicitação do pedido no call center e 
acompanha todo o processo para garantir que não haja nenhum 
tipo de problema ou atraso. Esse acompanhamento é fundamen-
tal para esses clientes que passam por momentos difíceis e preci-
sam de atenção diferenciada”, explica Raphael Mendes Campos, 
gestor de relacionamento com clientes da Unimed-BH.

> UNIMED RIO LANÇA NOVO SITE
Até o fim de novembro, a Unimed Rio vai colocar no ar 

um novo website. Será uma reformulação completa, com uma 
nova interface e o mais importante: mais serviço. “Será uma 
interface mais amigável e simples de navegar, além da possibi-
lidade de acesso via tablet e celular. O ambiente terá também 
uma área específica de autoatendimento pela qual o cliente po-
derá solicitar reembolso, imprimir segunda via de boleto, alte-
rar cadastro, acompanhar autorizações, entre outros serviços. 
Haverá também o chat on-line”, explicou Andrea Salema, su-
perintendente de atendimento e relacionamento com clientes 
da Unimed-Rio.
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Quer mais facilidade? Compre pelo site

TUDO EM ATÉ 24 VEZES FIXAS 
NO CARTÃO TELHANORTE 522815

522815

MAIS FACILIDADE DE PAGAMENTO. 
MAIS TRANQUILIDADE 
PARA A SUA OBRA.
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> UMA ESCOLA PARA O SAC
Um dos grandes desafios dos SAC é aprimorar o conhecimento de quem atende o 

cliente e, dessa forma, tornar a jornada do atendimento prazerosa e eficiente. Para tanto, 
a Central Nacional Unimed (CNU) criou uma escola para treinar esse funcionário.

Em funcionamento desde 2013, a empresa mantém a Academia de Educação Cor-
porativa (AEC), setor responsável pelo treinamento dos atendentes. Este ano, a AEC 
passou a subsidiar cursos graduação, pós-graduação, MBA e cursos de idiomas. “Em 
2014, os colaboradores da operadora tiveram mais de 33 mil horas de treinamento e 
cursos. Queremos crescer mais”, disse Mohamad Akl, presidente da CNU.

> AVALIANDO OPORTUNIDADES
O bom atendimento ao cliente pode ser um poço de novas ideias para a empresa. A 

Bradesco Seguros entendeu isso e começou a ouvir atentamente o cliente. Hoje, tudo 
é mapeado no Management Information System (MIS), que coleta dados para identifi-
car melhorias e oferecer novos serviços. “Realizamos o mapeamento de competências 
para adequar o conhecimento de cada colaborador. As habilidades são trabalhadas por 
meio de cursos internos e externos”, explicou Eugênio Velasques, diretor da Bradesco 
Seguros Saúde.

 
> APLICATIVO PARA EXAMES
Em uma cidade como São Paulo, há quem diga que não dá tempo nem de respirar. 

O que dirá passar a mão no telefone e marcar um exame. Para facilitar a vida das pes-
soas e também a do SAC, a Fleury Medicina e Saúde disponibilizou um aplicativo de 
celular voltado para o agendamento. “Esse recurso facilita a marcação de exames. Além 
disso, o aplicativo permite o envio de até seis imagens de prescrições médicas em cada 
agendamento”, disse William Malfati, diretor de marketing, relações institucionais e 
intimidade com o cliente do Grupo Fleury.

Mohamad Akl, da CNU
“Em 2014, os colaboradores da operadora 

tiveram mais de 33 mil horas de treinamento 
e cursos. Queremos crescer mais”

Raphael Mendes Campos, da Unimed-BH
“O acompanhamento é fundamental para os 
clientes que passam por momentos difíceis e 

precisam de atenção diferenciada”

Eugênio Velasques, da Bradesco Seguros
“Realizamos o mapeamento de competências 

para adequar o conhecimento de cada 
colaborador”

 
> ESPECIALISTA
EM CANAIS
Na Omint, canal exclusivo é o que 

não falta. Tem comunicação para cliente, 
RH de empresa, prestador credenciado 
(médicos, clínicas e hospitais), entre ou-
tros. Tamanha é a preocupação com o 
SAC que o cliente é reconhecido logo no 
primeiro atendimento.

Certa vez, esses canais foram postos à 
prova por um segurado nos EUA. Essa pes-
soa informou que estava com a visão “em-
baçada”. Foi feito o primeiro atendimento 
médico que detectou a necessidade de uma 
cirurgia para tratar o descolamento da retina 
sob o risco do segurado ficar cego. “Fizemos 
o procedimento nos EUA. O cliente voltou 
ao Brasil com o problema resolvido e não 
houve perda de visão”, disse Flávio Bueno 
da Costa Galeano, gerente de atendimento.

 
> SULAMÉRICA
NA ONDA DO APP
A oferta de serviços por meio de um 

aplicativo de celular chegou à SulAmérica. 
O aplicativo especialmente desenhado para 
o segurado na área da saúde tem funções 
como a carteirinha digital para identificação, 
geolocalização de mais de 23 mil prestadores 
médicos, acompanhamento de validação de 
reembolso, entre outros serviços.

Segundo Marco Antunes, vice-presi-
dente de operações e tecnologia da SulAmé-
rica Seguros, o uso desses canais para deman-
das mais genéricas permite o aprimoramento 
dos canais tradicionais. “Esses canais aten-
dem demandas mais complexas, que exigem 
atendimento diferenciado”, disse. 

*A categoria “Outros” 
compreende: 

presencial, sites de 
reclamação, imprensa, 

SMS, Whatsapp, 
Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e 
Consumidor.gov.

Saúde, Seguros
e Previdência
Média mensal de 

contatos recebidos 
por empresa

155.804
Média de  pessoas

envolvidas na operação 
de sac 316

Outros* 
1,62%

Redes
Sociais 
1,64%

Cartas 
0,00%

Chat 
2,87%

E-mail 
14,12%

Telefone 
79,76%
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Serviços mais que seguros
EMPRESAS DEIXARAM PARA TRÁS A EXCLUSIVA OFERTA DE UM 
SEGURO. DESSA FORMA, PASSARAM A OUVIR O CLIENTE E OS 
SEUS SACS SÃO EXEMPLARES OFERTADORES DE SERVIÇOS

T           em horas que atendente de SAC é um pouco de psicólogo e faz do telefone o seu divã. Afinal, é por 
meio desse canal que algumas pessoas desabafam alguns dos seus problemas, principalmente se a ne-
cessidade envolver a aprovação de um serviço não previsto em contrato ou que deve ser submetido 
a uma aprovação prévia que pode demorar dias.

Isso aconteceu com o setor de seguros. Uma dessas histórias colocou a Porto Seguro de um lado e uma 
segurada, desesperada, de outro. Depois de algumas conversas com atendentes, ela exigia falar com um super-
visor. O pedido chegou aos ouvidos de Sonia Rica, diretora de atendimento da seguradora, que decidiu ouvir 
a história do outro lado da linha.

Havia certo nervosismo na mulher, que logo se explicou: ele exigia a liberação de crédito extra no seu 
cartão para pagar a cirurgia do seu cão. Não havia outra fonte de renda. Não era um pedido fácil. Além de 
não se enquadrar no perfil de alteração on-line, a análise demoraria dias. “Eram nítidos a necessidade e o seu 
desespero da cliente diante da situação. Foi emergencial, mas o crédito foi aprovado”, lembra Sonia.

As seguradoras convivem com esses pedidos e se reinventam quase que diariamente. O captador dessas 
demandas é o SAC. Como no ano anterior, o telefone e o chat são os canais favoritos, mas a distância para as 
redes sociais vêm diminuindo.

> COMPETIÇÃO EM FAVOR DO CLIENTE
A norte-americana Assurant se aproximou dos seus prestadores de serviço para melhorar o seu serviço.
Uma das maneiras foi apostar em um concurso de redação, que terminou no mês passado e distribuiu 

vales-compra e R$ 50 a dez vencedores. Um deles você lê no site da Consumidor Moderno.
O resultado melhorou o desempenho e as boas histórias de relacionamento já começam a aparecer. “Até 

por isso, temos de  prestar atenção no atendimento por telefone e não pensar apenas na URA (Unidade de 
Resposta Audível)”, lembra Rogério Pinheiro, diretor de relacionamento da empresa.

> SEM SAÍDA?
No grupo BB Mapfre (que inclui a Mapfre seguros e a BB seguros), o SAC será vital a partir de janeiro, 

em especial o canal eletrônico. É ele quem irá validar o seguro que passará ser vendido no varejo brasileiro em 
máquinas iguais àquelas de refrigerante ou uma espécie de estantes para livros.

Mas o telefone não será esquecido. É ele quem continuará a solucionar casos como o que aconteceu com 
um segurado, vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e sua dificuldade em usar a URA do BB Mapfre. 
“Após digitar a opção errada, ele foi parar em outro setor. Desesperado, ele pediu que a atendente continuasse 
o atendimento. Tudo foi resolvido”, disse Claudia Pires, diretora do Sim 24 horas do Grupo BB Mapfre.

> CRIANDO O CÓDIGO DE CLIENTIVIDADE 
No último ano, a Seguros Unimed iniciou um ousado projeto para o cliente. A ideia foi construir um diá-

logo entre a empresa, colaboradores e o cliente final para, assim, criar o Código de Clientividade, uma espécie 
de diretriz no atendimento e prestação de serviço.

O código está em construção, mas o diálogo (mais de cem ligações por mês para a saúde, apenas para citar 
um exemplo) rendeu novos serviços. Por meio dele, por exemplo, a empresa agora envia SMS de celular para 
avisar sobre reembolso. “E, para 2015, já estamos estruturando um novo treinamento com temas ligados ao 
ato de servir”, explicou Rafael Moliterno Neto, presidente da Seguros Unimed.

SAÚDE. SEGUROS E PREVIDÊNCIA
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Antonio Campoi,  
do Grupo Caixa Seguro 

“O nosso SAC tem como principal 
foco de proatividade os serviços 

por SMS. Informamos e prestamos 
serviços úteis aos clientes pela 
plataforma de maneira intensa 

desde 2013”

Sonia Rica, da Porto Seguro
“As seguradoras convivem com 

diversos pedidos e se reinventam 
quase que diariamente. O captador 

dessas demandas são os SACs”

Marco Antunes, da SulAmérica 
“Os canais tradicionais atendem as 
demandas mais complexas. Se por 

um lado vemos uma redução na 
quantidade de ligações por outro 

lado elas têm durado mais”

No grupo 
BB Mapfre, 
o SAC será 

vital a partir 
de janeiro, 

em especial 
o canal 

eletrônico
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> SE CAIU, LIGUE DE VOLTA
Quem liga para a Brasilprev é convidado a participar de uma pesquisa de opinião. A adesão é gran-

de: beira os 50% em todos os meios de comunicação. É a partir desse contato que surgem novíssimos 
serviços ou maneiras de atender. Um deles é o “caiu-retornou”. Ou seja, se a ligação do cliente caiu é 
dever do atendente retornar de volta. “Certa vez um cliente nos perguntou quantas ligações atendía-
mos por mês. Quando respondemos que era uma média de 70 mil ligações ele ficou encantado. Disse 
que se sentia único quando nos ligava, mesmo com um número alto de atendimento”, disse Adriano 
Guerra, gerente de serviços de atendimento ao cliente da Brasil Prev.

> E NASCE O CORE CENTER
Na SulAmérica, o SAC tem o nome de core center, ou seja, um centro para diferentes canais de 

comunicação. O primeiro passo foi dado em 2013 com a criação da vice-presidência de operações e 
tecnologia da empresa, ocupado hoje por Marco Antunes. 

Com a interligação dos canais, surgiram mudanças como o envio do resultado do pedido de reem-
bolso por SMS. A iniciativa reduziu o número de ligações na proporção de uma mensagem para duas 
ligações. Atualmente, são enviadas 45 mil por mês. “Os canais tradicionais atendem a demandas mais 
complexas. Se por um lado vemos uma redução na quantidade de ligações, por outro lado têm durado 
mais”, explicou Antunes.

> NO CONFORTO DO LAR
Na Liberty Seguros, a empresa resolveu radicalizar na hora e aprimorar o atendimento ao cliente: 

enviou 25% (ou 62 pessoas) para prestar o serviço em casa.“A mudança resultou na redução de 4,4% 
das faltas e atrasos, e um aumento de 8,6% da nossa produtividade. Com isso, ouvimos mais o cliente 
e ideias surgiram. Uma delas foi o serviço de reprogramação de pagamento das parcelas do seguro”, 
explicou Dennis Gallini Milan, diretor de operações e sinistros da Liberty Seguros. 

> LIÇÕES DE COMUNICAÇÃO NO FACE E NO TELEFONE
O diferencial da Bradesco Seguros foi o aprimoramento de uma ferramenta de alta tecnologia que 

caça qualquer menção ao nome “Bradesco” nas redes sociais. É uma espécie de caça-demanda. Em 
média, 5,4 mil posts são localizados por mês. 

“As manifestações dos clientes são mapeadas e estruturadas pela área MIS (Management Informa-
tion System). Eles identificam as oportunidades de melhorias por meio das reclamações e sugestões. 
Compromissos de ações são assumidos e acompanhados”, disse Eugênio Velasques, diretor da Brades-
co Seguros.

> ITAÚ E O “SEGURÊS”
O contrato de seguro parece escrito em grego para muitos segurados. Com tanta gente ligando, 

o jeito foi explicar o que é seguro. A empresa criou um “segurês”, uma espécie de dicionário dispo-
nível no site. Melhorou o serviço.“A facilidade para falar e interagir com o banco, portanto, é um dos 
motivos que leva o cliente a nos escolher. Isso porque estamos sempre observando as transformações 
que ocorrem em sua vida para adequar nossos serviços”, disse Rogério Taltassori, ouvidor do banco. 

> SEGURADO NO DIVÃ
A preocupação com o SAC fez a Caixa Seguro contratar uma psicóloga para melhorar, ou melhor, 

humanizar a relação com o segurado. A iniciativa não apenas deu certo, mas fez a empresa observar 
outras frentes de comunicação quando o assunto é a prestação de serviço.

“O nosso SAC tem como principal foco de proatividade os serviços por SMS. Informamos e 
prestamos serviços úteis aos clientes pela plataforma de forma muito intensa desde 2013. O resultado 
é o reconhecimento do cliente”, disse Antonio Campoi, superintendente de relacionamento com o 
cliente do Grupo Caixa Seguro. 

Dennis Gallini Milan, da 
Liberty Seguros

“Passamos a ouvir mais o 
cliente e ideias surgiram. 
Uma delas foi o serviço 
de reprogramação de 

pagamento das parcelas  
do seguro”

 Rafael Moliterno Neto, da 
Seguros Unimed

“Para 2015, já estamos 
estruturando um novo 

treinamento com temas 
ligados ao ato de servir”

a bradesco 
seguros 

possui uma 
ferramenta que 

caça qualquer 
menção da 

empresa nas 
redes sociais
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SERVIÇOS PÚBLICOS

Defesa do consumidor ruge na internet 
O PORTAL CONSUMIDOR.GOV ENTROU NO AR EM JULHO E A 
QUANTIDADE DE EMPRESAS CADASTRADAS NÃO PARA DE CRESCER, 
MAS AINDA HÁ UMA CERTA RESISTÊNCIA

I magine um felino inofensivo. Ele cresceu e virou um leão, que ano após ano, ruge cada vez 
mais alto. O crescimento lhe deu a força necessária para lutar contra as adversidades. A ma-
turidade conferiu a sabedoria quanto ao seu limite. Agora, quer mais. No seu ínterim, ele 
está convicto que pode ocupar o posto de rei dos animais. E ele vai em busca desse propósito.
De certa forma, o consumidor é esse leão e o rugido é o seu conhecimento sobre os seus 

direitos. A força que impulsiona esse grito tem origem nas instituições como o Procon, que 
coleta e impulsiona essa súplica até a empresa.

Este ano, o impulso (e o rugido) ficou mais alto. É que em junho desse ano, o governo 
federal desenvolveu uma ferramenta que permite acompanhar e mediar a reclamação com o 
consumidor.  Trata-se do Consumidor.gov.

Desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, o portal é 
uma ferramenta na solução de conflitos entre empresas e clientes. Para que exista o diálogo por 
meio digital, é preciso que os dois lados se cadastrem e assumam compromissos. Um deles, no 
caso das empresas, é responder a demanda do cliente em dez dias. A discussão é acompanhada 
pelos Procons e pela secretaria, que utiliza esses dados para a formulação de políticas públicas 
voltadas para o consumo.

Até outubro, 198 empresas de diferentes setores da economia brasileira estavam cadastra-
das. Por outro lado, a adesão ainda não é a ideal. Há, inclusive, alguns Procons fora do Con-
sumidor.gov, como é o caso do órgão do Rio de Janeiro. Mas tudo indica que o projeto deve 
avançar no próximo ano para o bem do consumidor.

Apesar de não integrar o rol de órgãos de proteção do portal, o Procon carioca se orgulha 
de sua comunicação digital, que ajudou até mesmo um de nossos hermanos em apuros em terra 
brasilis. O argentino Carlos Bekerman visitou o Rio de Janeiro e aproveitou para comprar uma 
mala na filial da loja Big Bag Malas, no Shopping Rio Sul. De volta à Argentina, percebeu que 
se esqueceu de algo importante: a chave da mala. Ele entrou em contato com o Procon Estadu-
al on-line e falou do seu problema. “Enviamos um agente à loja para intermediar a solução do 
problema. No fim, resolvemos e mandamos pelo correio”, disse Soraia Panella, coordenadora 
de Atendimento do Procon-RJ.

> RESOLVENDO O PROBLEMA DO CONSUMIDOR
Até o fim do ano, o Procon de São Paulo deve acrescentar um índice aos famosos rankings 

de reclamações de empresa: o índice de resolução de problema. Com a medida, a intenção é 
aprimorar a visão sobre o universo da reclamação, que muitas vezes avalia a quantidade e não 
a qualidade do serviço. “Há empresas e empresas. Há diversas com maior número de reclama-
ções, mas com altos índices de resolução. No entanto, existem outras com menos registros, mas 
que agem com displicência e raramente procuram resolver o problema do cliente”, Alexandre 
Modonezi, diretor-executivo da Fundação Procon-SP. 

> PENSANDO O MEIO DIGITAL
A pressão por aumento de oferta de canal de reclamação por meio digital mereceu algumas 

ponderações do coordenador do Procon de Minas Gerais, o promotor de justiça Fernando Abreu. 

Alexandre Modonezi, da 
Fundação Procon-SP 

“Há empresas com maior 
número de reclamações, mas 
que agem com displicência e 

raramente procuram resolver 
o problema do cliente” 

Mathê Vilela, 
do Sem Parar 

“Se o assunto merece 
atenção de nosso 

cliente, devemos tra-
tar em igual ou maior 

intensidade”
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De certa forma, o 
consumidor é um 
leão e seu rugido 
é o conhecimento 

sobre os seus 
direitos
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Uma delas é a quantidade de pessoas para pro-
cessar essas informações na internet, no caso o 
Consumidor.gov.

“É preciso mensurar a estrutura adequada 
para garantir um atendimento de qualidade 
e de forma constante, sem permitir que esse 
meio fruste o consumidor. Assim, um aten-
dimento ao consumidor on-line de sucesso 
pode, em razão da divulgação positiva em 
redes sociais, ter sua procura bastante aumen-
tada. Por outro lado, fazendo com que, rapi-
damente, a estrutura de atendimento virtual 
se torne insuficiente”, disse Abreu.

> SERVIÇOS PÚBLICOS
Há tempos serviço público é sinônimo 

de péssimo atendimento. Assim, um elogio é 
um ponto fora da curva e digno de nota. É 
o caso dos Correios. Certa vez uma criança 
com câncer necessitava de uma medicação. O 
remédio foi enviado por meio postal, mas foi 
depositado fora do horário limite para a entre-
ga no dia seguinte. Os pais pediram, implora-
ram e deu certo.

“A pessoa expressou a sua necessidade e 
o atendente acionou a área logística imediata-
mente e com isso entregamos, em menos de 
duas horas, o medicamento ao destinatário”, 
explicou Glória Guimarães, vice-presidente 
de clientes e operações dos Correios.

> SEM PARAR DE LOCALIZAR
Certa vez, a empresa Sem Parar utilizou o 

seu localizador de maneira inusitada: encon-
trou o filho desaparecido de uma mãe deses-
perada. “Era véspera de Natal. Pedimos ajuda 
a uma equipe de vendas para auxiliar uma 
mãe nervosa. O filho estava viajando com o 
dispositivo do Sem Parar e não dava notícias. 
Por fim, localizamos o rapaz e demos a sua 
posição. Um dos nossos pontos fortes é tratar 
o caso como único. Se o assunto merece aten-
ção do nosso cliente, devemos tratar em igual 
ou maior intensidade”, disse Mathê Vilela, 
diretora de operações do Sem Parar.
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SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

Atendimento (ainda)
no fio do bigode       
PARA QUEM NÃO VIVEU EM MEADOS 
DO SÉCULO PASSADO, A EXPRESSÃO 
SIGNIFICA CONFIANÇA E REMETE AO 
TEMPO EM QUE O ATENDIMENTO 
FACE-TO-FACE ERA FUNDAMENTAL. AS 
EMPRESAS MANTÊM VIVA ESSA TRADIÇÃO

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Marcio Francisco Branco do Valle , do Coop
“Nosso canal mais representativo ainda é o 
atendimento pessoal (55%) pela característica 
do segmento do varejo”

Super e
Hipermercados

Média mensal
de contatos recebidos

por empresa
19.380

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 48

Outros* 
6,71%

Redes
Sociais 
4,47%

Cartas 
0,00%

Chat 
3,22%

E-mail 
9,98%

Telefone 
75,62%
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> ATENDIMENTO RENDE 
VIAGEM AOS EUA
Prestar um bom atendimento ao cliente 

não é apenas uma diretriz da Walmart, mas 
uma ação que pode resultar em um belíssimo 
prêmio para o funcionário mais elogiado pelo 
consumidor. É o que faz o programa Atitude 
Nota 10. “Associado encantado, o reflexo é 
cliente encantado. É um programa em que 
valorizamos os elogios dos clientes aos nos-
sos funcionários. Inclusive os mais elogiados 
participam oficialmente da maior reunião de 
acionistas nos EUA”, explicou a gerente de 
CRC (Customer Relantioship Centre) do 
Walmart Brasil, Izabel Eufrosino.

> A VOZ DAS (E NAS)
REDES SOCIAIS
O nível de excelência no atendimento 

do Pão de Açúcar fez a empresa se aventurar 
no universo da internet. Por meio do SAC, a 
empresa vende produtos em seu site ou por 
meio de aplicativo, além de eficientes sistemas 
de delivery  e até de drive thru.

No entanto, a preocupação com a 
loja física ainda é grande. “No setor va-
rejista, temos o fechamento do comércio 
aos domingos, que vira e mexe volta a ser 
discutido. Temos estudos que mostram 
que domingo é o principal dia, mas vem o 
legislador e manda fechar. Enquanto isso, 
lá nas redes sociais, tem o cliente pedindo 
para abrir”, disse Paulo Pompílio, diretor 
do Grupo Pão de Açúcar.

> ATACADO, ATACAREJO 
OU AUTOSSERVIÇO
A expansão dos supermercados do 

tipo atacado, autosserviço ou o atacarejo é 
espantoso. Ali, o que importa é o cliente 
se servir. Mas isso não quer dizer que ele 
é deixado de lado. O Atacadão (do Grupo 
Carrefour) e o Makro mantêm canais de 
atendimento ao cliente, caso do telefone, 
e-mail, redes sociais e outros. A diferença 
é que esses canais atendiam comercian-
tes e, agora, passaram a atender também 
o consumidor final. As empresas investi-
ram, este ano, no aprimoramento da rela-
ção B2C, sem perder o foco no B2B.

N
em todas as inovações lançadas ao longo 
dos anos interromperam rotinas cultivadas 
em um supermercado. Afinal, pensar no 
Pão de Açúcar, por exemplo, é imaginar 

pessoas empurrando seus carrinhos entre os corredores 
da loja. No futuro, quem sabe, isso mude e vá para a 
internet – o que já acontece em poucos casos. A mesma 
lógica se aplica ao Serviço de Atendimento ao Clien-
te (SAC). Quem nunca presenciou pedidos de pessoas 
para falar com o gerente de uma loja? Às vezes, sugerir, 
reclamar e ofertar serviços são ações feitas nas lojas e 
inerentes ao modelo de negócio. 

O supermercado Coop é um exemplo claro desse 
atendimento. O telefone é usado por 31% dos clien-
tes, ao passo que o chat representa pouco mais de 4%. 
Normalmente, esses dois canais seriam os líderes em 
preferência do cliente. Mas, de novo, não no super-
mercado. “Nosso canal mais representativo ainda é o 
atendimento pessoal (55%) pela característica do seg-
mento do varejo. Ele nos permite um atendimento 
personalizado”, disse o presidente do Coop, Marcio 
Francisco Branco do Valle.  

O atendimento pessoal é coisa séria no Coop. O 
aprimoramento dessa relação ocorre por meio do Pro-
grama Humanizar, que trabalha conceitos como em-
patia e que transmitam uma ideia de que o cooperado 
é o dono – e de fato é. “Além disso, nossos processos 
estão sendo revisados para focar na solução e darem 
mais autonomia para o agente, ou seja, ele tem inúme-
ras opções para solução do problema do cliente e sem 
um script”, explicou Branco do Valle, do Coop.

> ATENDIMENTO PESSOAL
O povo nordestino conhece como poucos o con-

tato humano. É chegar lá e ser recepcionado com um 
sorriso, um abraço ou qualquer outra manifestação de 
carinho. Essa calorosa receptividade explica a rotina 
do supermercado GBarbosa, do grupo Cencosud, e 
sua preocupação no atendimento e a prestação de um 
bom serviço.

A gestora do SAC do GBarbosa, Patrícia Neves, 
explica que há uma preocupação com todos os canais, 
inclusive aqueles presentes na internet. Mas é na loja 
que o mercado mostra a sua força. “Junto ao setor de 
operações foram realizadas ações para entender os mo-
tivos e identificar novos canais de divulgação, interno 
e externo: placas informativas, criação do carimbo 
Política de Troca com o 0800, divulgação desse tele-
fone aos clientes, e-mail marketing, tabloides, entre 
outros”, disse Patrícia.

Paulo Pompílio, 
do Grupo Pão de Açúcar

“No setor varejista, temos 
o fechamento do comércio 
aos domingos. Mas estudos 
mostram que domingo é o 
principal dia mas vem o le-

gislador e manda fechar. Nas 
redes sociais, o cliente pede 

para abrir”
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TECNOLOGIA

Seja bem-vindo!
INVESTIMENTO EM 
ATENDIMENTO ON-LINE E REDES 
SOCIAIS É TENDÊNCIA ENTRE AS 
EMPRESAS DE TECNOLOGIA
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Filha, veja só: é incrível como essa internet é rápida. 
Antes de você nascer, demorávamos muito para con-
seguir acessar pelo menos um site!”, diz o pai, encanta-
do, em frente ao computador. Para a menina, a rede não é 

tão rápida assim; afinal, a geração dela tem como base o instantâneo.
O cenário descrito pode ser bastante comum na vida das famílias, pois 
o acesso à internet no Brasil tem crescido. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o porcentual de lares com 
acesso à internet cresceu para 42, 4%. Ao mesmo tempo, 85,6 milhões 
de pessoas que possuem dez anos ou mais de idade utilizaram a internet 
no período de referência dos últimos três meses em 2013.
Para empresas que atuam no setor de tecnologia, então, o cenário é po-
sitivo. Rosandra Silveira, diretora-executiva da Dell Brasil para consu-
midor final e pequenas empresas, conta que o atendimento da empresa 
é realizado por meio de canais como chat, mídia social, telefone, e-mail 
e site. “Nas redes sociais, a comunicação é rápida, democrática e multi-
plataforma, além de independer de horário ou local”, defende.

Uma das inovações recentes e mais importantes realizadas pela 
companhia é a criação do canal de suporte no YouTube. “Por esse 
meio, publicamos semanalmente vídeos que abordam melhores práti-
cas no uso do computador para preservar e otimizar o desempenho”, 
conta a executiva. 

Na HP, as redes sociais também são foco de investimento. Ales-
sandra Lopomo, gerente do contact center, afirma que esse canal re-
presenta uma maneira de construir relacionamentos sólidos com os 
clientes. Além disso, ela ressalta que “recentemente a HP inaugurou 
um fórum para sanar dúvidas, que é alimentado por funcionários da 
empresa e internautas. O Brasil é o país com mais voluntários”, diz. 

> FERRAMENTA DO BEM
Além dos telefones 0800, o cliente da Tecban pode se comunicar 

também por e-mail, internet ou ouvidoria. A empresa destaca que os 
canais de relacionamento específicos, voltados para os variados clien-
tes – como o consumidor final, os bancos e os estabelecimentos que 
possuem máquinas do Banco24Horas instaladas. O foco da empresa 
é solucionar problemas na primeira ligação e, por isso, a equipe con-
tratada por eles é especializada no negócio em que a companhia atua. 

segundo o ibge, 
o porcentual  

de lares 
com acesso 

à internet 
cresceu 42,4%  

Rosandra Silveira, 
da Dell Brasil 

“Nas redes sociais, a comu-
nicação é rápida, democráti-
ca e multiplataforma, além 
de independer de horário 

ou local”

Alessandra Lopomo, da HP
“Recentemente, a HP inau-
gurou um fórum para sanar 

dúvidas, que é alimentado por 
funcionários da empresa e 

internautas. O Brasil é o país 
com mais voluntários”
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TELECOMUNICAÇÕES

Comunicação em todos os sentidos
MANTER OS SERVIÇOS SEMPRE EM ORDEM É PREMISSA PARA 
AS OPERADORAS DE TELEFONIA, PRINCIPALMENTE QUANDO 
ENVOLVE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO CLIENTE

S
exta-feira, véspera de Carnaval e próximo do horário do fim do expediente no 
call center. E a última ligação do dia vem de um cliente relatando que o seu ser-
viço de banda larga apresenta instabilidade e é muito importante ter o serviço 
em pleno funcionamento no feriado, já que ficará sozinho em casa e precisava 

da internet para procurar uma namorada. O colaborador, sensibilizado com a situação, 
continua a jornada de trabalho para resolver a solicitação. Um colega o questiona sobre 
a razão de tanto empenho e a resposta foi a seguinte: “Cara, ficar em casa no Carnaval, 
sem família, sem dinheiro e sem namorada ainda dá para aguentar. Mas sem GVT não 
dá”, respondeu. Por fim, o problema foi solucionado.

Essa história aconteceu dentro da central de atendimento da GVT e exemplifica 
exatamente como o serviço deve ser prestado. “Muito mais do que atender as solicita-
ções do cliente e resolvê-las, o nosso SAC busca constantemente estreitar o relaciona-
mento com o consumidor, proporcionando experiências positivas, seja para resolver, 
orientar e, também, fidelizar”, conta Elevi Rodrigues, diretor de atendimento ao cliente 
da companhia.

> DE OLHO NO CLIENTE
Dentre as diversas maneiras de melhorar a experiência de consumo, uma delas é 

levar o trabalho do call center para perto dos diretores e presidentes das companhias. E  
é isso que a Claro tem feito de tempos em tempos. “Os executivos sentam ao lado de 
um atendente e escutam uma chamada no intuito de entender exatamente a demanda 
do cliente. Isso faz com que muitas demandas sejam trabalhadas em cima das reais ne-
cessidades dos clientes”, explica Ricardo Floresta, diretor de serviços ao cliente e opera-
ções da Claro. Além disso, a empresa possui um departamento que cuida do chamado 
ciclo de vida do consumidor, onde analisa todas as etapas, desde a entrada do cliente 
até o motivo da saída. “A partir daí, conseguimos mapear todo o comportamento do 
consumidor, o que pode gerar fidelização e correção de problemas”, esclarece Floresta.

> BONS RESULTADOS N AS REDES SOCIAIS
Ao receber uma contestação de fatura pelo cliente via mídias sociais, a equipe de 

atendimento da Nextel interagiu dando os esclarecimentos necessários e após o enten-
dimento, o cliente publicou a seguinte frase: “Sempre criticamos, mas é bom lembrar de 
elogiar também quando merecido. Atendimento exemplar da @nextelresponde. Obri-
gado pelo serviço!”. E isso segue a premissa da empresa de que o consumidor deve sem-
pre ter uma experiência positiva. “Além disso, ainda este ano lançaremos um aplicativo 
chamado Meu Nextel que permitirá ao cliente esclarecer dúvidas, obter informações e 
fazer aquisições de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de um contato humano”, 
conta Roberto Pereira, vice-presidente de customer operations da Nextel.

Roberto Pereira, da Nextel
“Ainda este ano lançaremos um aplicativo 

chamado Meu Nextel que permitirá 
ao cliente esclarecer dúvidas, obter 

informações e fazer aquisições de forma 
rápida e eficiente, sem a necessidade de um 

contato humano”
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Elevi Rodrigues, da GVT
“Mais do que atender às solicitações 

do cliente e resolvê-las, nosso SAC 
busca estreitar o relacionamento 

com o consumidor” 

Ricardo Floresta, da Claro
“Os executivos sentam ao lado de 

um atendente com o intuito de 
entender a demanda do cliente. 

Isso faz com que as demandas 
sejam trabalhadas em cima das 

necessidades reais dos clientes”

Para melhorar 
a experiência 

de consumo, 
empresas 

levam o call 
center para  

perto de 
diretores

*Categoria inclui telefonia fixa e móvel,  
TV por assinatura, banda larga e internet.
**A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, Ouvidoria, 
webcam, fax e Consumidor.gov.

Outros* 
0,89%

Redes
Sociais 
2,15%

Cartas 
0,00%

Chat 
0,49%

E-mail 
0,85%

Telefone 
95,61%

Convergência*

Média mensal
de contatos recebidos

por empresa
4.608.669

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 10.204
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> ATENDIMENTO RÁPIDO E EFICAZ
Era uma vez o senhor Vilson. Ele estava com valores inde-

vidos nas faturas, gerados em período de bloqueio de sua linha. 
Ao ligar para o call center, foi atendido por Rafael, da equipe de 
solução de contas, que avaliou o período do bloqueio e as datas das 
cobranças nas faturas. Imediatamente, providenciou um estorno 
proporcional e resolveu a dificuldade do cliente em sua causa raiz. 
Seu Vilson fez questão de elogiar veementemente o rapaz e de fa-
lar com sua supervisora, para quem citou como pontos altos do 
atendimento que recebeu “resolução”, “educação” e, como resul-
tado, sua “satisfação”. A supervisora registrou o elogio do cliente e 
posteriormente Rafael foi reconhecido por toda a equipe. “Esse é 
um ótimo exemplo do que buscamos como relacionamento com 
os clientes, tanto que criamos um conceito de speed dating agency 
em torno do cliente, em que diariamente as principais áreas da 
companhia se reúnem no início do dia para acompanhar as ques-
tões do dia anterior e definir as respectivas soluções”, explica Bru-
no Espírito Santo, diretor de relacionamento com cliente da Oi.

> TRANSPARÊNCIA COM OS CLIENTES
Entre tantos projetos para melhorar o atendimento e deixar 

tudo mais claro e de forma que o consumidor entenda perfeita-
mente, a Tim criou também o chamado Portas Abertas, inicia-
tiva de transparência que permite interação com base de clientes 
utilizando os canais de colaboração como o site ou aplicativo 
Portas Abertas, além de outros canais de atendimento, como o 
chat e o portal de conteúdos. “A partir desses canais, a empresa 
pode mapear alguns pontos críticos e realizar as melhorias ne-
cessárias, por exemplo. Buscamos sempre entender o que o nos-
so cliente está precisando e atuamos fortemente nesses pontos”, 
afirma Renato Cuenca, gerente executivo de processos e multi-
canalidade da Tim Brasil.

> NOVOS CAMINHOS PARA O ATENDIMENTO
Com mais opções de ferramentas, os clientes da Vivo têm 

deixado de lado o telefone para focar nos novos canais, princi-
palmente os virtuais. “Em 2014, reformulamos nosso atendi-
mento pelo Twitter e lançamos também uma plataforma pelo 
Facebook. A assistente virtual, no site da empresa, já está em ex-
pansão, o que permitirá um diálogo mais rápido e eficiente, além 
de melhorar a experiência de navegação na home page, tirar dú-
vidas sobre produtos e planos, e permitir o encaminhamento de 
sugestões para o aperfeiçoamento do nosso relacionamento com 
os clientes”, explica Norberto Gomes, diretor de clientes multi-
canal da Telefônica Vivo. Dessa maneira, o objetivo da empresa é 
gerar satisfação e, consequentemente, fidelização, que se constrói 
ao longo de sucessivas experiências positivas com a companhia e 
pela percepção de uma qualidade diferenciada.

a assistente 
virtual da 

vivo está em 
expansão, o que 

permitirá um 
diálogo mais 

eficiente  

Renato Cuenca, da Tim Brasil
“Buscamos sempre entender 

o que o nosso cliente está 
precisando e atuamos 

fortemente nesses pontos”

Bruno Espírito 
Santo, da Oi

“As principais 
áreas da 

companhia 
se reúnem no 

início do dia para 
acompanhar as 
questões do dia 

anterior e definir 
as respectivas 

soluções”
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É  bastante comum que consumidores tenham dúvidas re-
lacionadas a faturas. Diante dessa situação, um cliente 
da Sky propôs mudanças à empresa, solicitando uma 
linguagem mais clara. Na Sky, existe uma área de in-

teligência de negócios, que tem como objetivo identificar opor-
tunidades de melhorias a partir de sugestões dos consumidores. 
Foi por meio dela que a companhia captou a reclamação e deu 
origem ao projeto Conta Simples, usado para reformular a apre-
sentação da fatura, com a intenção de aumentar o entendimento 
e a clareza na apresentação.

Esse é apenas um dos pontos de sucesso da empresa, no en-
tanto. Raphael Duailibi, vice-presidente de Clientes da Sky, conta 
que houve avanços na segmentação do atendimento, que se tornou 
mais assertiva, com o objetivo de direcionar cada contato para o 
profissional capacitado para atender, de acordo com as característi-
cas e necessidades do cliente naquele momento.  

A companhia possui canais de atendimento via telefone, chat, 
e-mail, redes sociais, URA, web, mobile e totem de atendimento 
por vídeo. Duailibi ressalta, porém, que “cada canal tem suas pró-
prias características e a Sky busca sempre oferecer um atendimento 
aderente à dinâmica do canal”. 

> RELACIONAMENTO COMBINADO
O executivo da Sky ressalta ainda que o atendimento feito pela 

empresa é proativo. “Exemplos de tais ações vão desde ofertas de 
migração para pacotes que ofereçam uma melhor relação de cus-
to–benefício de acordo com o perfil específico de cada assinante até 
antecipar demandas ainda não identificadas pelo cliente”, explica. 

Dentro desse contexto, ele cita que a empresa possui uma célula 
especializada em atender clientes que adquiriram produtos recente-
mente. “Quando cada um deles entra em contato para tratar de um 
determinado tema, já antecipamos demandas que outros do mesmo 

TV POR ASSINATURA

Televisão do seu jeito
PRESENTES NOS MOMENTOS DE LAZER, AS EMPRESAS 
DE TV POR ASSINATURA SE DEDICAM A ESTAR CADA 
VEZ MAIS PRÓXIMAS DOS CLIENTES Celso Tonet, da Net

“Nosso aplicativo para celulares 
foi aprimorado e o cliente 

pode verificar a programação, 
selecionar o filme entre outras 

funcionalidades”
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na oi, são 
registrados mais 
de 300 milhões de 

contatos anuais no 
call center

perfil apresentam como dúvidas de uso do 
produto ou dúvidas relacionadas ao recebi-
mento da primeira fatura”, explica. 

> TV ON-LINE
No último ano, a Net investiu em 

aperfeiçoamento na parceria com o call 
center. Celso Tonet, diretor de atendi-
mento da empresa, todavia, destaca que 
a empresa disponibiliza canais de redes 
sociais. Assim, estão presentes no You-
Tube, Facebook e Twitter e em um apli-
cativo de autoatendimento. 

“Nosso aplicativo para celulares foi 
aprimorado e já é um canal consistente 
pelo qual nossos clientes podem verifi-
car a programação, selecionar um filme 
e programar o início da gravação dele no 
seu HD, confirmar ou cancelar uma visita 
técnica agendada, obter segunda via da sua 
fatura, entre outras funcionalidades”, conta 
o executivo. Além disso, ele ressalta a am-
pliação da plataforma chamada Everywhe-
re. Por meio dela os clientes podem assis-
tir a qualquer conteúdo do Net Now em 
qualquer dispositivo.

> CONECTADOS 
A Vivo defende que a busca pelo aten-

dimento tradicional tem ocupado cada 
vez menos destaque. “Enquanto isso, a 
adoção e comodidade dos novos canais 
ganham espaço a taxas de dois, três dígitos 

Raphael Duailibi, da Sky
“Cada canal tem suas 

próprias características e a 
Sky busca sempre oferecer 
um atendimento aderente à 

dinâmica do canal”

anualmente”, diz Norberto Gomes, diretor de clientes multicanal da Telefônica Vivo.
Ele conta que em 2014, a empresa realizou a reformulação do atendimento pelo 

Twitter. Além disso, lançou uma plataforma no Facebook. “A assistente virtual, do 
canal vivo.com.br, já está em expansão, o que permitirá um diálogo mais rápido e efi-
ciente”, complementa o diretor. “A missão da companhia é oferecer uma central de 
relacionamento completa, que passe por todo o ciclo de vida do cliente.”

 
> COMPANHEIROS DO CONSUMIDOR
Uma vez por semana, na Oi, os executivos participam de uma reunião para conhe-

cer os principais motivos de contato e reclamações feitas não apenas à própria empresa, 
mas também à Anatel e a outros órgãos de defesa do consumidor. 

Além disso, as principais áreas da companhia se reúnem diariamente, no início do 
dia, para conhecer as principais questões do dia anterior e dar andamento a elas. 

Essas, no entanto, representam apenas um entre vários pontos positivos da atuação 
da companhia. Bruno Espírito Santo, diretor de relacionamento com cliente da Oi, 
conta que a empresa encontrou, no atendimento humano, uma evolução no nível de 
satisfação de 32%.

> SUSTENTAÇÃO
O executivo ressalta que o programa de 

transformação do relacionamento com o 
cliente da Oi tem como base pilares tecno-
logia, processos, selfservice e relação com 
parceiros e capacitação das pessoas. 

Do ponto de vista tecnológico, por 
exemplo, a Oi está renovando a platafor-
ma de call center, em todos os seus pontos: 
desde a URA até ao posto de atendimento. 

Toda a inovação da empresa aconte-
ce em um cenário de grandes números. 
O diretor aponta que são registrados 300 
milhões de contatos anuais no call center. 
“Ainda não vemos volumes expressivos de 
clientes migrando efetivamente dos canais 
mais tradicionais para os novos”, defende o 
diretor. Ainda assim, ele lembra que públi-
cos específicos – como crianças, adolescen-
tes e jovens – optam por esses meios. 
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VAREJO ON-LINE

Contato nada virtual
CONSTRUIR UM SAC EFICIENTE, ÁGIL E QUE QUEBRE 
TODAS AS BARREIRAS DA FRIEZA DA INTERNET É A BUSCA 
CONSTANTE DAS EMPRESAS DE E-COMMERCE

O mês de outubro é marcado pelo Dia das Crianças, momento em que pais, tios e fami-
liares resolvem presentear os pequenos com todos os mimos possíveis. Agora, imagina 
se você realiza uma compra pela internet e o produto chega errado, faltando pouquís-
simos dias para o feriado? Foi o que aconteceu com um casal de clientes da Netshoes. 

Eles haviam comprado uma bicicleta verde – cor escolhida pela criança –, porém, ao receberem o 
pedido, o item era de cor preta e estava sem o capacete. Bastante chateados, eles buscaram atendi-
mento pelo site, e a partir daí, deu-se início a uma operação tática para surpreendê-los. “Acertamos 
o produto correto com nossos centros de distribuição, contatamos os familiares, os acalmamos e 
garantimos que estariam com o presente certo antes da data”, conta Juliana Pires, gerente-geral da 
central de relacionamento Netshoes. 

Dois colaboradores foram até a casa do garoto que tanto sonhava com a bicicleta na cor verde 
e entregaram nas mãos da mãe o pedido exato que ela com tanto amor havia escolhido. “O pai 
aproveitou a presença de todos para fazer uma ‘cabaninha humana’ e esconder a bicicleta dentro do 
carro, já que só na próxima manhã o menino teria seu desejo realizado”, lembra Juliana. 

> EQUIPE BOA, ATENDIMENTO ÓTIMO
Já não é de hoje que manter colaboradores engajados é um sinal de que os clientes serão atendi-

dos da melhor maneira possível. E dentro do MercadoLivre o trabalho é realizado diretamente com 
a área de recursos humanos, que busca pessoas que tenham aderência à crença da empresa de que 
o cliente deve ser o centro de atenção e esforços e para estruturar o plano de carreira. “Fazemos no 
MercadoLivre um trabalho muito consistente de melhoria contínua da experiência do cliente. Em 
resumo, ouvimos a voz do cliente na área de atendimento e, em conjunto com o time de melhoria 
contínua (área par na mesma estrutura), transformamos em planos de ação priorizados pela combi-
nação de volume de contatos e nível de insatisfação com um tema. Ou seja, usar o input do cliente 
em ações práticas, já é uma dinâmica bem estruturada e que abrange diversas áreas da companhia”, 
explica Rodrigo Tavares, diretor de customer experience do MercadoLivre.

> MELHORIAS PARA TODOS
Integrar os canais e manter um SAC proativo, entrando em contato com os clientes com fre-

quência é regra primordial dentro do Grupo Saraiva. A equipe de gestão do SAC tem reuniões re-
gulares com as diversas áreas envolvidas nas operações (logística, comercial, financeiro), com o ob-
jetivo de melhorar processos, reduzindo as situações que criam incômodo aos clientes, reduzindo 
os prazos e melhorando a qualidade da entrega. “Também tem sido feito um esforço para aumentar 
a autonomia dos atendentes, reduzindo as situações nas quais é necessária a intervenção de outras 
áreas”, afirma Michael Roubicek, diretor de clientes do Grupo Saraiva. Ainda segundo Roubicek, 
a empresa possui 40% dos contatos por voz, 40% via chat, 15% por e-mail e 5% via redes sociais.
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Juliana Pires, da Netshoes
“Acertamos o produto 

correto com nossos 
centros de distribuição, 

contatamos os familiares, 
os acalmamos e 

garantimos que estariam 
com o presente certo 

antes da data”
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Rodrigo Tavares, do 
MercadoLivre

“Usar o input do cliente 
em ações práticas, já é uma 
dinâmica bem estruturada 

e que abrange diversas 
áreas da companhia” 

com o advento 
da internet, 

grande 
parte dos 

consumidores 
escolhe  

o meio virtual 
para sanar 

dúvidas e  
problemas
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> TODOS ENGAJADOS PELO MESMO MOTIVO
E a razão por tamanha união se chama: cliente satisfeito! Este é o pensamen-

to da equipe do Magazine Luiza.com. “Nossos diferenciais partem, principal-
mente, do ponto em que temos não somente a área de atendimento envolvida 
no processo, mas, sim, da presidente até a última ponta envolvida na cadeia, 
de forma que possamos ter todos engajados em trabalhar pelo consumidor”, 
esclarece Nicolau Camargo, gerente-geral de atendimento do Magazine Luiza. 
Camargo acredita que o atendimento via telefone está perdendo espaço, já que 
atualmente significa menos de 60% dos contatos. “Chat, principalmente, é o 
canal que vem ganhando mais força. Temos forte presença e foco nas redes so-
ciais, mas o share ainda é muito baixo”, finaliza.

> SOLUÇÕES PARA FIDELIZAR O CLIENTE 
O SAC é o responsável por absorver a demanda de todos os canais de con-

tato internos e oferecer solução e esclarecimentos priorizando, sempre que pos-
sível, o fechamento no primeiro contato. Sua atuação também é fundamental 
para reverter quadros de insatisfação, gerando encantamento e fidelização. Dessa 
maneira, o Pão de Açúcar Delivery considera que os pontos fortes da compa-
nhia no atendimento ao cliente são o acolhimento e a transparência na relação. 
“Muitos clientes, a partir da receptividade que sentem no atendimento e da vi-
sualização do resultado prático gerado por meio de suas contribuições, passam 
a ser ‘nossos olhos na loja’, trazendo periodicamente seus relatos de experiência 
como aporte espontâneo da marca e seus serviços”, diz Patricia Cansi, gerente 
de relacionamento com o cliente do Grupo Pão de Açúcar.

> MIGRAÇÃO DOS CLIENTES
Com o advento da internet e os novos canais de relacionamento por meio 

dessa plataforma, grande parte dos consumidores tem deixado de lado o contato 
via telefone, escolhendo o meio virtual para sanar dúvidas e resolver problemas. 
“Nos últimos meses percebemos uma redução acentuada no porcentual de con-
tatos telefônicos e e-mail na central de atendimento do Ponto Frio. Em contra-
partida, reparamos uma maior procura pelo canal chat. Acredito que o fato de 
o cliente conseguir falar com nosso atendimento e ao mesmo tempo realizar 
outras tarefas enquanto aguarda a resposta para sua demanda seja a principal ex-
plicação pela crescente escolha ao chat”, explica Eliane de Oliveira, gerente de 
atendimento da CNova, empresa responsável pela marca Ponto Frio.

no magazine 
luiza, o chat 

é  o canal 
que vem 

ganhando 
mais força

Patricia Cansi, do Grupo Pão 
de Açúcar 

“Muitos clientes, a partir 
da receptividade que 

sentem no atendimento e 
da visualização do resultado 

prático gerado por meio de 
suas contribuições, passam a 

ser ‘nossos olhos na loja’”

*A categoria “Outros” compreende: presencial, sites de 
reclamação, imprensa, SMS, Whatsapp, Procon, ouvidoria, 

webcam, fax e Consumidor.gov.

Outros* 
3,49%

Redes
Sociais 
3,89%

Cartas 
0,00%

Chat 
18,91%

E-mail 
44,70%

Telefone 
29,01%

Varejo On-line
Média mensal

de contatos recebidos
por empresa

264.564

Média de  pessoas
envolvidas na operação 

de sac 365
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“Uma vez que 
você não desiste 

de uma ideia 
promissora, você 

a constrói”
Tim Brown

POR MARCELO BRANDÃO
E JACQUES MEIR

CONSUMIDOR MODERNO EXPERIENCE SUMMIT 2014 

TRAZ O DESIGN THINKING COMO TEMA PRINCIPAL, 

DEMONSTRANDO NOVAS FORMAS DE GERAÇÃO DE 

VALOR A PARTIR DA PERSPECTIVA DO CLIENTE
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O  E X E R C Í C I O  D A  I N O V A Ç Ã O

C  olocar-se no lugar do outro, perceber o problema de 
maneira concreta, visualizar, prototipar, tocar possí-
veis soluções e ter a ideia acertada para responder ao 
desafio, para só depois materializá-la e testar sua via-

bilidade em um cenário real. Esses são os princípios do conceito 
de design thinking, método pelo qual você vivencia cada uma 
dessas fases que determinarão o sucesso ou fracasso da sua ideia. 

Aplicado ao mundo dos negócios, o design thinking propicia 
vivenciar a experiência pela qual as empresas criam valor (para 
um produto ou serviço) e moldá-la a partir de questionamentos 
sobre as reais necessidades do cliente. O que é feito e aquilo que 
é transformado a partir dessa experiência dos clientes irão definir 
cada passo em busca do sucesso. 

Aprofundar o conhecimento teórico e explorar a aplicação dessa 
metodologia tão rica na gestão de negócios levou o Consumidor Mo-
derno Experience Summit 2014 a abordar o tema: Design Thinking 
– Estratégias e Inovação para um Consumidor em Transformação.

O evento realizado anualmente pela revista Consumidor Moderno 
desembarcou dessa vez em Roma, na Itália, para um circuito de pa-
lestras, workshops e atividades culturais e de compartilhamento de 
experiências entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. 

Com a curadoria do conteúdo a cargo do professor Eduardo 
Terra, sócio da BTR – Bridge to Results Consulting, docente da 
FIA e presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC), em conjunto com a área de conhecimento e conteúdo 
do Grupo Padrão, o evento é uma oportunidade única de reno-
vação do conhecimento sobre as novas fronteiras da gestão.

O primeiro dia do Summit foi marcado pela apresentação 
de um conteúdo teórico aliado a casos de sucesso e atividades 
práticas – que já colocaram os 130 executivos participantes em 
contato com o conceito e a importância do design thinking na 
construção do pensamento de negócios inovadores.

Roberto Meir, publisher da revista Consumidor Moderno e 
presidente do Grupo Padrão, introduziu o tema aos convidados. 
Meir foi enfático ao reportar a definição de Tenny Pinheiro, um 
dos maiores especialistas mundiais no assunto: “Hoje, produto é 
avatar de serviço”. O publisher apresentou exemplos disruptivos 
de negócios como o Dashlocker, Airbnb, Warby Parker, Dollar 

Shave Club, entre outros, que, por meio do design thinking, im-
pactaram de forma drástica o comportamento de empresas, con-
sumidores e a própria economia mundial.

“As empresas devem pensar diferente. Quem continuar ‘pro-
totipando’ apenas produto está fadado ao fracasso. Elas devem 
ir além do lucro. O compartilhamento de valores tem um peso 
enorme na sociedade atual e isso terá um impacto brutal no mer-
cado no curto prazo. O design thinking proporciona as empresas 
uma maneira de remodelar os seus negócios libarando e poten-
cializando os seus recursos internos para que possam inovar por 
si próprias sem depender de conselhos e práticas desgastadas das 
consultorias”, salientou Meir.

A INOVAÇÃO ESTRATÉGICA PRECEDE
DE CRIATIVIDADE, SIGNIFICADOS E APLICAÇÃO
Massimo Scattarreggia, fundador, sócio e CEO da Indesign 

– um dos mais respeitados escritórios de design do mundo –, foi 
o responsável por aprofundar a teoria do design thinking durante 
o primeiro dia do evento.

Scattarreggia abordou a aplicação dos conceitos do DT vol-
tados para os negócios com foco no atendimento, na experiência 
e na oferta de produtos e serviços ao consumidor. Um sólido 
overview, que culminou com o estudo de caso do Grupo Bafar, 
México – case da própria Indesign.

“Devemos considerar o design thinking como uma filoso-
fia. É preciso fazer as perguntas certas para solucionarmos os 
problemas de maneira assertiva. Tudo por meio de um pensa-
mento criativo e pela empatia do usuário. E o mais importan-
te: ele deve se tornar parte da cultura da empresa e ser pratica-
do e experimentado até que se obtenha o resultado esperado”, 
ressaltou Scattarreggia.

Mauricio Queiroz, arquiteto e designer de consumo da MQ 
Design de Consumo, trouxe alguns exemplos da aplicação do 
design thinking no varejo. “A experiência não é um ponto iso-
lado do negócio do varejo”, afirmou. O arquiteto reforçou a im-
portância do mapeamento de processos para a inserção do design 
thinking na jornada do cliente – ponto crucial do sucesso de um 
produto ou serviço baseado nesse conceito.
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“Estamos em um momento de transição, do mundo das transações para o 
mundo das relações. O importante não é onde começamos ou aonde iremos 
chegar e, sim, qual é a jornada”, pontuou Queiroz.

A loja Etna, a icônica Apple, a vinícola italiana Yellow Tail, a loja paulista 
Cartel 011 o site Beelive, além de serviços como o Car2GO, para aluguel de 
carros em Milão e centros comerciais como Maimi Design District, nos Estados 
Unidos e o Bikini Berlin, na Alemanha, foram alguns dos exemplos apresentados 
por Queiroz para ilustrar esse posicionamento.

CONSTRUINDO A JORNADA DO CLIENTE
Post its e cartolinas espalhados pelas salas. Ideias, frases e palavras aparentemente 

desconexas colocadas em discussões animadas. Peças de Lego e massinhas coloridas. 
Nesse ambiente aparentemente lúdico, os executivos desenvolveram e assimilaram 
a metodologia de design thinking. Esse foi o espírito do workshop do congresso.

Conduzido por Eduardo Terra, com o suporte de Mauricio Queiroz, a ati-
vidade propôs uma nova forma de elaboração a partir da inserção do consumidor 
no centro do negócio. “A intenção aqui é explorar as possibilidades de evolução 
dos negócios pelo exercício do design thinking. Em uma época de mudanças 
constantes, o comportamento do consumidor e seus valores devem ser agora o 
foco dessas empresas”, lembrou Eduardo Terra aos participantes.

Para assegurar a assimilação dos conceitos, os executivos foram divididos em 
11 grupos, cada um com o objetivo de realizar um projeto para uma empresa 
real. Foram apresentados dois cases – da Blackberry e da Best Buy – sendo que 
seis grupos ficaram com a varejista e cinco com a empresa de smartphones.

“Design thinking, por definição, não é uma metodologia, mas um exercício 
que engloba diversas práticas interativas para a proposta de soluções viáveis que 
visam a mudar a mentalidade make and sell – definidora do mindset cultural das 
corporações em geral – para uma mentalidade de serviço”, comentou Jacques 
Meir, diretor de conhecimento e plataformas de conteúdo do Grupo Padrão. 

Evidentemente que a base dessa estruturação estratégica é o pensamento outside 
in e a construção da jornada do consumidor em suas interações com as empresas, em 
que o caráter relacional sobrepõe-se ao processo transacional que prevalece nas orga-
nizações atualmente. O design thinking não cria valor, mas o propõe. A proposta de 
valor oferecida como serviço é que deve ser cognitivamente percebida pelos con-
sumidores. Em resumo, o negócio deve amoldar-se às necessidades dos clientes..

O qualificado grupo de executivos pôde, 
durante esses dias, assimilar, vivenciar e exerci-
tar esse conceito. O pensamento fora da caixa 
– tão bradado por inúmeros líderes – passou a 
fazer muito mais sentido e tornou-se real à me-
dida que a grande virtude do design thinking 
é justamente alterar a perspectiva transacional 
corrente, orientada a produto, para uma visão 
relacional pela qual a jornada dos consumido-
res, suas expectativas e novos comportamentos 
ganham relevância e direcionam os esforços das 
empresas mais atentas rumo à perenidade. 

Ao final, todos os participantes puderam 
debater e construir grandes ideias de notável po-
tencial. Mesmo se tratando de um estudo práti-
co, tais propostas revelaram-se como um ensaio 
para novos passos futuros no seu dia a dia. 

Assim como fez a civilização romana, que 
assimilou muitos aspectos da cultura dos po-
vos vencidos e introduziram inovações que 
levaram à formação de uma cultura original 
e acabaram por legar às gerações futuras várias 
contribuições nas mais diversas áreas, todos 
os participantes do Consumidor Moderno 
Experience Summit 2014 experimentaram 
e exercitaram a inovação e a inteligência co-
letiva e orgânica. Uma oportunidade que só 
um evento que também deixa seu espólio e se 
renova a cada edição pode oferecer.

Experience Lab Design Thinking Workshop
Grupos discutindo os problemas dos cases propostos

Visita à vinícola Casale Cento Corvi
Comentários sobre tipos de uva da região do Lazio, 

seguida de degustação de vinhos e almoço
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Delegação do evento diante da 
vinícola Casale Cento Corvi
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O  P R O C E S S O  I N O VAT I V O
S E G U N D O  O  D E S I G N  T H I N K I N G

DURANTE O SUMMIT, OS EXECUTIVOS EXERCITARAM A METODOLOGIA DO DESIGN 

THINKING EM UM  AUTÊNTICO EXPERIENCE LAB. VEJA O PASSO A PASSO :

1) IDENTIFICAÇÃO 

DO PROBLEMA

2) GERAÇÃO DE IDEIAS

(INDIVIDUAIS E COLETIVAS)

3) SELEÇÃO + 

PROTOTIPAGEM

4) TESTE – VISÃO CLIENTE

5) IMPLEMENTAÇÃO
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Design talking

15

1. “A qualidade das palestras é excelente e a possibi-
lidade de encontrar nossos clientes fora do ambiente de 
trabalho não tem preço.” 

2. “O evento foi sensacional. O contato com o 
design thinking nos fez rever muitos conceitos que 
pensamos que aplicamos no nosso dia a dia, mas que 
na verdade, na maioria das vezes, não aplicamos.” 

3. “Os estudos de caso e os workshops, assim como 
todo o evento, evolui a cada ano.”  

4. “O evento é inspirador e o encontro
de diversos setores do mercado enriquece ainda
mais essa experiência.” 

5. “Ter um tema específico para todos os dias de pa-
lestras e workshops é excelente. Podemos aprofundá-lo 
e tornar essa experiência ainda mais produtiva.” 

6. “Em um mundo no qual as transformações estão 
acontecendo rapidamente e impactando de forma 
decisiva nossos negócios, faz todo o sentido discutirmos 
o design thinking e sua aplicação. Para nós do Banco 
Pan, que vivemos um momento estratégico e único 
na construção de um banco diferenciado no Brasil, 
pensar nosso modelo de negócio sob a ótica dessa meto-
dologia também se torna fundamental.”  

7. “O exercício dessa metodologia é muito interessan-
te na medida em que você começa a enxergar suas 
questões por outra ótica. Já a possibilidade de discutir 
o comportamento do consumidor nesse ambiente faz 
do Summit um evento único.” 

8. “O evento superou minhas expectativas. Sobre o 
conteúdo, duas coisas me chamaram a atenção nessa 
metodologia: uma foi a questão da convergência e 
divergência na coleta das ideias, a outra, a prototipa-
gem com foco no cliente. Com certeza vou levar esse 
aprendizado para dentro da empresa.” 

9. “A capacidade do evento de criar um 
networking com tantos executivos de diversos 
setores é uma oportunidade ímpar no mercado, 
o que complementa e amplia a experiência e o 
contato com o tema escolhido.”  

10. “As divergências geradas dentro da prática do de-
sign thinking é o ponto mais difícil de ser contornado, 
mas também é ele que impulsiona a evolução de um 
produto ou serviço mais assertivo.”

11. “Foi mais um evento espetacular, com um grupo 
de altíssimo nível e discussões enriquecedoras. Saímos 
oxigenados e com uma vontade enorme de promover 
mudanças em nossas empresas. O tema design 
thinking, sem dúvida, vai estar no médio prazo no 

dia a dia de todas as empresas do País, ou seja, 
mais uma vez a Consumidor Moderno 
deixa um legado muito grande para todos nós.” 

12. “O design thinking mostra-nos como é 
difícil desprendermos dos nossos modelos tradi-
cionais de construção de estratégias, porém, uma 
vez assimilado e colocado em prática ele nos 
revela uma página em branco para implementa-
ção de diversas qualidades que se perdem dentro 
processos engessados.” 

13. “Mais uma vez o Summit inovou 
na abordagem do seu conteúdo. O design 
thinking permite aprofundar o conhecimento 
no negócio, propor melhorias para os
processos, além de oferecer um relacionamento 
mais eficiente com o cliente.” 

14. “Evidenciar o comportamento do consu-
midor e seus valores para as organizações são 
premissas básicas do design thinking e todos os 
participantes comprovaram isso na prática.”

15. “Vejo o espaço para a contribuição indivi-
dual de ideias, as divergências de opiniões e o 
papel do consultor como as grandes contribuições 
da prática do design thinking.” 

16. “O foco no humano foi o ponto que mais 
me chamou a atenção. O cliente como design, 
o pensamento outside – de fora da empresa para 
dentro da empresa – e a divergência de ideias 
foram enriquecedores para a aplicação dessa 
metodologia nos estudos de casos.”

17. “Uma boa tendência apontada no 
workshop foi perceber que o serviço é o ponto 
crítico e a responsabilidade das resoluções dos 
problemas do consumidor deve ser da empresa e 
do varejo. Hoje, o consumidor busca facilidade 
e praticidade.” 

18. “A palavra-chave que desponta em tudo 
isso é cliente. Hoje, se compete pelo tempo dele, 
pela sua fidelização, pela sua empatia, enfim, 
integrar o melhor serviço à melhor experiência 
para o consumidor é urgente.”. 

19. “Uma das maiores qualidades do evento 
é a condição de desenvolvermos conteúdo. Este 
ano, o tema nos questionou a discutir todas as 
mudanças que presenciamos hoje no mundo dos 
negócios e a separar aquilo que é efetivamente 
moderno e produtivo. Isso nos levou a analisar 
e desenvolver conceitos que podemos realmente 
aplicar e propiciar melhorias como executivos e 
como cidadãos.”
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Confira a entrevista completa pela tag CM Summit 2014

 

O design thinking aplicado aos negócios

O  uso do design thinking nos últimos anos se estendeu para uma direção inusitada, os negócios. A origem dessa nova aplicação do 
design está associada à consultoria IDEO, empresa norte-americana que desenvolve inovações com base no pensamento de um 
designer, daí a denominação do conceito: design thinking.

O italiano Massimo Scattarreggia, fundador, sócio e CEO da Indesign, um dos mais respeitados escritórios de design do 
mundo, concedeu uma entrevista exclusiva à revista Consumidor Moderno durante a qual apresentou as bases desse conceito e como ele pode ser 
inserido dentro das organizações a fim de moldar novas soluções para a evolução de seus negócios.

Consumidor Moderno   Quando uma empresa, ou um CEO, deve considerar a possibilidade de introduzir a metodologia de design thinking no seu modelo de 
negócio? Ele pode ser aplicado em qualquer setor?

Aplicar o design thinking em uma companhia é abraçar um novo ponto de vista. Bidimensional, bifocal com a atenção dada tanto aos acio-
nistas como aos consumidores. Significa, portanto, ter como objetivo criar valor para o primeiro e inovação para o último. A combinação desses 
dois objetivos é dar vida àquilo que chamamos de inovação estratégica, que nada mais é que a busca do crescimento, do desenvolvimento e da 
melhoria ou adaptação da atividade empresarial sem acrescentar custos permanentes – o que cria valor para os acionistas. Mas para ser estratégica 
a inovação também deve ser original, única. Ela deve criar um ponto de diferenciação. Deve ser relevante e conter um significado, construído 
em torno de uma ideia poderosa e, finalmente, ser real, viável e rentável. Há muitos estudos que mostram que companhias inovadoras são mais 
bem-sucedidas do que outras. Uma pesquisa recente do Boston Consulting Group mostrou que os líderes empresariais têm a inovação entre os 
três principais fatores críticos do seu sucesso. Sobre sua aplicação, o design thinking é um processo não linear, multidisciplinar, colaborativo e 
adaptável, que pode ser construído em diferentes escalas. Portanto, pode ser aplicado em setores e realidades empresariais distintas. No entanto, 
exige a combinação de análise e intuição: problemas a encontrar e problemas a resolver. A vantagem competitiva que você pode criar partindo 
do design thinking é realmente grande. As empresas que se dedicam ao desenvolvimento dessa metodologia dentro das organizações, como a 
indesign, a empresa da qual sou CEO,  criam estratégias e processos para a inserção da inovação na intersecção de diferentes áreas como tecno-
logia, business e valores humanos.

Entrevista:
Massimo  

Scattarreggia  

154
SUMMIT2014

Realização Organização



CONSUMIDORMODERNO.COM.BR     NOVEMBRO2014

E
xistem alguns temas que por mais que pense neles, não 
consigo ter uma posição definida. Sinto-me um bambu em 
plena tempestade: vou para o lado que soprar mais forte. 
Na calmaria tento ficar quietinho para ter um pouco de 

tranquilidade pessoal, ver se ninguém me incomoda, mas a próxima 
tormenta logo se aproxima e preciso me posicionar. Um desses 
temas diz respeito às “cotas”. Para vestibular, concursos públicos, 
empregos... Acho certo e errado ao mesmo tempo. Pode? Claro que 
não. Mas não é das cotas que quero escrever hoje. O que me mobiliza 
é tentar sair do comodismo natural e fazer uma reflexão sobre o 
“politicamente correto”. A realidade atual nos mostra que tudo que 
falamos e fazemos acaba enquadrado na ideia do “politicamente 
correto”. Até contar piada virou alvo dos vigilantes de plantão. Seria 
melhor dizer, os chatos de plantão? (putz, acabei de ser incorreto!).

Quando eu era criança, brincávamos de tudo e com todos. 
Bullying? Não sei se por ingenuidade, tais brincadeiras não pareciam 
passar de uma forma de integração social saudável. Será que estou 
vivendo a saudades do poeta romântico Casimiro de Abreu?

“Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais.”
Algo de ingênuo estava no ar. E a vida passava mais livremente. 

Não sei se a vida era melhor ou pior, era na verdade mais livre. As 
relações mais possíveis. Talvez a felicidade não fosse tão importante...

Quando olho o mundo de hoje, não mais reconheço o universo 
da minha infância e, já que estamos na literatura, faço constantemente, 
a mim mesmo, a pergunta machadiana:

“E, em vão lutando contra o metro adverso
Só lhe saiu este pequeno verso:
‘Mudaria o Natal ou mudei eu?’”
Meu olhar mudou ou o mundo mudou? Ingenuidade parece 

não existir mais. Somos ensinados a sermos vencedores, não 
importando quem precisamos atropelar. A solidariedade é artigo 
raro. O egoísmo narcisístico é a tona. O outro, quem é o outro? O 
universo das brincadeiras inclusivas foi transformado na exclusão 
de quem está ao lado. Só brinco com quem for da turma. Ou 

sozinho no computador... Os outros são merecedores do meu 
desprezo. Exagero? Espero que sim. Torço para ser um problema 
do meu olhar pessimista, mas creio que mudamos os dois: meu 
olhar e o mundo. Não sei se a vida antes era mais feliz, mas sei que 
a atual é mais triste. O mundo do politicamente correto é muito 
chato. Mas a pergunta é se ele é necessário.

Qual a resposta que damos a estas mudanças: a rígida proteção 
das individualidades contra os ataques invasores da intimidade. E 
perde-se o social, perde-se algum tipo de liberdade. No universo 
do politicamente correto, trocamos a liberdade de se manifestar 
publicamente pela segurança individual de cada um. Abandonamos 
olhares críticos, e construtivos, por comentários comedidos. As 
palavras ganham uma força definitiva, são sempre sérias. Brincar 
ficou para trás. Jogar palavras ao vento é irresponsável. Mas se 
proteger por si só não é um erro. Se o ataque é premente, ingênuo 
é quem se coloca puro, aberto. Se o mundo mudou, preciso mudar 
também. Proteger-me. E andamos para frente escada abaixo.

Essa postura está errada? Parece-me que não. Está certa? Também 
acho que não. E lá vou eu me sentido um bambu ao vento novamente. 
Lutando entre dois valores: a proteção da intimidade e a valorização da 
liberdade de expressão. No fundo, a impossibilidade de ponderar talvez 
seja uma forma de negar a realidade que se coloca à minha frente, o 
fim da solidariedade. E como estou lírico, termino com Drummond:

“Na minha rua estão cortando árvores
botando trilhos
construindo casas.

Minha rua acordou mudada.
Os vizinhos não se conformam.
Eles não sabem que a vida
tem destas exigências brutas.

Só minha filha goza o espetáculo
e se diverte com os andaimes,
a luz da solda autógena
e o cimento escorrendo nas formas.”

O TALVEZ NECESSÁRIO MUNDO DO POLITICAMENTE CORRETO
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/// MARCELO 

GOMES SODRÉ

Professor de direito 

do consumidor da 

PUC–SP///

* Essas reflexões foram instigadas por uma matéria que li no site da Consumidor Moderno acerca de publicidades antigas que hoje aparentemente não poderiam ser veiculadas, por serem 
abusivas. O tema específico da publicidade será deixado para depois, pois inclui um elemento essencial que não trato agora: a publicidade tem como finalidade a venda de produtos

* 



T R A N S P A R Ê N C I A

O principal atrativo para o consumidor em um portal 
de compras de passagens aéreas ou pacotes turísticos 
é o preço. Em letras garrafais, esse valor está sempre 
destacado, como um incentivo para a aquisição.  

Entretanto, as consequências e encargos que implicam uma 
eventual remarcação de voo, cancelamento ou mesmo atraso do 
cliente não estão expostos da mesma maneira no ambiente da 
compra on-line ou no contrato, o que faz cobrança indevida/
abusiva ser o tema mais reclamado na Justiça sobre o setor de 
aviação civil, de acordo com dados do Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). 

O total de reclamações de consumidores que chegam ao 
Judiciário referente ao setor aéreo aumentou neste ano. De 
janeiro a agosto, o Sindec registrou 6.014 demandas ante 5.988 
demandas no mesmo período de 2013 (ver quadro). 

Esse cenário é impulsionado principalmente por um amplo 
número de consumidores que experimentam viagens de avião pela 
primeira vez e que precisam de informações claras e fáceis de ser 
encontradas. Enquanto em 2010, 79 milhões de pessoas viajaram 
de avião tanto em voos domésticos, quanto em internacionais, 
em 2014, o número saltou para 109 milhões, aponta a Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O aumento ocorreu 
devido à ascensão da classe C e a prática de preços mais acessíveis.

Segundo Gisela Simona, presidente da Associação Brasileira 
de Procons (Procons Brasil), algo que agrava a questão da 
assimetria de informações é o fato de as companhias aéreas 
trabalharem com o pressuposto de que o consumidor deve 
conhecer todas as regras da aviação civil. “Não há uma boa 
resolução das companhias aéreas dentro dos Procons. Existe, 
por isso, uma situação de orientação ao cidadão, dependendo da 
urgência, para a busca pelo Judiciário em alguns temas”, conta.  

Dar informações claras e transparentes é uma das premissas do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). “A responsabilidade 
de informar adequadamente é das companhias aéreas. O alcance 
da informação deve ser claro e o segmento deve estar preparado”, 
reforça Marta Aur, assessora técnica do Procon-SP. 

MAIS ATENÇÃO
De acordo com Sami Foguel, vice-presidente de clientes 

da Azul, a cobrança indevida não é uma demanda que se 
destaca quantitativamente na companhia aérea. “O principal 
motivo para que essa reclamação seja inexpressiva é a clareza 
da informação aos clientes no ato da aquisição. As regras 
envolvidas na compra da passagem da classe promocional são 
muito claras”, assegura.  

POR JULIANA JADON

D E S T I N O :
EXTRAVIO DE BAGAGENS, COBRANÇA INDEVIDA/ABUSIVA

E DIFICULDADE NO CANCELAMENTO SÃO PROBLEMAS 

RECORRENTES DE CONSUMIDORES COM AS COMPANHIAS 

AÉREAS. COM O OBJETIVO DE MELHORAR ESSE CENÁRIO 

E AVANÇAR NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, AS EMPRESAS 

TRABALHAM PARA REDUZIR A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES 

CONSUMIDORMODERNO.COM.BR      NOVEMBRO2014
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Posição Principais problemas
janeiro a agosto 

de 2013
janeiro a agosto

de 2014
variação 

porcentual %

1º Cobrança indevida/abusiva 1.392 1.450 4,2

2º Contrato – rescisão/alteração unilateral 680 707 3,9

3º Extravio/avaria de bagagem, carga, correspondência, mercadoria, mudança etc. 357 409 1,5

4º Desistência do serviço (artigo 49 – descumprimento) 418 345 1,6

5º Dúvida sobre cobrança/valor/reajuste/contrato/orçamento 361 379 4,9

6º Vício de qualidade (mal-executado, inadequado, impróprio) 234 481 105,5

7º Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) 305 302 1

8º Dano material/pessoal decorrente do serviço 310 249 -19,5

9º	 Recusa	injustificada	em	prestar	serviço	 265	 190	 -28

10º SAC – cancelamento de serviço (retenção, demora, não envio do comprovante) 190 182 -4

 Demais problemas 1.476 1.320 -10,5

  Total 5.988 6.014 

120

100

80

60

40

20

0

65

79

93

109 111

Fonte: Anac

2
0

0
9 2
0

1
0 2
0

1
1 2

0
1

2

2
0

1
3

Mais passageiros
a cada ano
Passageiros transportados no Brasil 

(mercados doméstico e internacional, em milhões)

NOVEMBRO2014       CONSUMIDORMODERNO.COM.BR

0,4
Fonte: Sindec

Im
ag

em
: S

h
u

tt
er

st
o

ck
/K

ie
fe

rP
ix



CONSUMIDORMODERNO.COM.BR     NOVEMBRO2014 NOVEMBRO2014       CONSUMIDORMODERNO.COM.BR

Mesmo assim, o consumidor fica um tanto confuso quando se depara com passagens 
aéreas que triplicam de valor de um dia para outro no comércio eletrônico. A política 
tarifária brasileira para o mercado aéreo é regulada pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), mas para a defesa do consumidor essa ainda é uma regra em que falta 
transparência e necessita de avanços. “A agência reguladora deveria estar mais engajada 
em criar resoluções que, de fato, respeitassem o CDC”, diz Gisela.

Como exemplo, o valor cobrado para a remarcação de um voo pode acabar sendo 
semelhante ou até mesmo maior ao da própria passagem. “Diante dessas circunstâncias, 
o consumidor chega aos Procons dizendo que teve uma cobrança indevida. Em parte por 
falta de informação e em parte por haver uma política tarifária que não é transparente”, 
assinala a presidente da Associação Brasileira de Procons. 

Outro caso frequente que chega aos Procons sobre cobrança indevida ocorre quando 
o consumidor não entende como pagou a ida e a volta de uma viagem e o simples fato de 
não ter conseguido chegar a tempo ao voo de ida já cancela automaticamente a passagem 
aérea de volta. Nessa situação, as companhias aéreas constatam no show, termo usado 
para os passageiros que não se apresentam para o embarque. “O consumidor desconhece 
essa informação. A empresa aérea é responsável de alguma forma porque faltou com a 
devida informação”, indica Gisela.  

Para melhorar essa situação, em abril deste ano a Avianca inseriu uma nova 
ferramenta no portal de venda de passagens, em que as tarifas estão mais claras. Porém, 
para Tarcisio Gargioni, vice-presidente da companhia, não basta a empresa atuar com 
transparência. O consumidor, segundo ele, também precisa estar atento às regras 
tarifárias para não enfrentar problemas. 

TARIFAS CLARAS
O modelo de precificação adotado pela Gol (o mesmo há 13 anos) pressupõe uma 

oferta de assentos a preços baixos e competitivos. A empresa é a maior companhia de 
baixo custo da América Latina. Quando foi fundada, em 2001, o preço acessível de suas 
passagens impulsionou a democratização do setor aéreo brasileiro. 

Para adquirir tarifas a baixo custo a companhia orienta a compra de bilhetes com 
mais de 28 dias de antecedência. Quanto mais próxima a data da viagem e quanto maior 
a taxa de ocupação de voo, mais elevado será o valor do trecho. 

Para facilitar a busca por valores mais baixos, a Gol adicionou ao site uma ferramenta 
que possibilita a pesquisa de passagens por preço, permitindo que a escolha seja feita de 
acordo com a pretensão de gastos. Ao invés de selecionar o destino, basta inserir o valor 
máximo em reais que deseja pagar pela viagem. A partir dessa etapa, o site indica as datas 
de ida e volta, com uma listagem de preços atualizados inferiores ao valor solicitado.

Possíveis Soluções
Confira quais são os avanços necessários 

para diminuir as principais contendas 

que chegam aos órgãos de defesa do 

consumidor referentes ao mercado de 

aviação civil:

• A oferta precisa ser mais transparente e, 

nesse sentido, as empresas aéreas devem 

informar claramente os possíveis encargos 

cobrados após a aquisição das passagens. 

•É necessário melhorar a comunicação 

entre as partes envolvidas no processo 

de venda da passagem como as agências 

de turismo, as empresas intermediárias 

– portais de vendas – e as empresas de 

cartões. Assim fica mais fácil resolver uma 

demanda sobre cobrança indevida. 

•Existem muitas diferenças entre o 

que determina o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) e o que exige a 

agência reguladora do setor. Por isso, a 

própria Anac deve estar engajada em fazer 

resoluções que, de fato, respeitem o CDC. 

Sami Foguel, da Azul

“Sempre que acontece algum 

incidente, há uma apuração 

e as responsabilidades são 

assumidas”

José Efromovich, da Avianca 

“Os consumidores são 

tratados como únicos e

o nosso trabalho é o de 

torná-los promotores

da empresa”

A projeção é 
que o transporte 
de passageiros 
cresça 109% 
até 2020
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BAGAGENS PERDIDAS 
No retorno ao Brasil de uma viagem com a esposa e os filhos para Miami, nos 

Estados Unidos, o diretor financeiro Edmar Gabriolli dos Santos teve uma infeliz 
surpresa. Uma das malas não apareceu na esteira rolante do aeroporto internacional 
de Guarulhos. Imediatamente, ele avisou sobre a perda da bagagem ao atendimento da 
companhia aérea responsável.

Com base nas informações, a Gol movimentou todas as frentes para encontrar o 
pertence do cliente e entregá-lo o quanto antes. Algumas horas depois, a empresa o 
avisou que a mala estava no Rio de Janeiro e, no mesmo dia, entregou-lhe a bagagem 
em casa, na cidade de São Paulo. Apesar de ter vivenciado um problema, Santos se diz 
satisfeito com o atendimento prestado pela companhia aérea em julho deste ano. “A 
empresa me posicionava sobre tudo o que acontecia até a chegada da mala. Mesmo com 
o imprevisto, a atenção dada pela companhia aérea fez toda a diferença”, conta. 

“Nossa missão é aproximar as pessoas com segurança e excelência no atendimento. 
Por isso, estamos focados em atender às necessidades dos clientes, tanto com informações, 
quanto como facilitador ou ponte para resolver as mais diversas situações”, ressalta 
Rogério Nunes, diretor de relacionamento com o cliente da Gol. O Brasil tem um 
dos menores índices de problemas com bagagens – apenas três a cada mil passageiros 
transportados chegam a ter a mala extraviada, segundo análise da Abear com dados 
da agência global de comunicações sobre tecnologia para transportes aéreos (Sita). O 
desempenho é melhor do que o das empresas europeias (nove para cada mil pessoas) e 
americanas (3,2 para cada mil). 

Trajeto difícil
 O consumidor que enfrenta 

dificuldades em solucionar o seu 

problema com as companhias 

aéreas, muitas vezes, percorre um 

longo caminho até alcançar uma 

solução efetiva. Já nos juizados 

dos aeroportos, ele reclama de 

atrasos de voos, falta de informação 

e assistências, cancelamento de 

voo e problemas com bagagens. 

Quando chega aos Procons do Brasil 

com as demandas sem solução, 

pode ser orientado a recorrer à 

Justiça devido à negativa dada pelas 

companhias aéreas para algumas 

questões, como no caso do direito 

do arrependimento. Isso ocorre, 

principalmente, porque a Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac) 

possui normas que não atendem aos 

princípios básicos do CDC. 

Rogério Nunes, da Gol 
“Estamos focados em atender às 
necessidades dos clientes, tanto 
com informações, quanto como 

facilitador ou ponte para resolver as 
mais diversas situações” 





A assistência material dada ao consumidor varia de acordo com a companhia 
aérea. Os valores oferecidos, muitas vezes, são irrisórios, dependendo do tipo de 
necessidade. “Dar R$ 250 para o consumidor, como temos acompanhado, não 
resolve. Em uma situação como essa, em que o consumidor pode entrar com 
uma ação judicial contra dano moral e material, em minha visão, a solução seria 
as companhias colocarem pessoas nos aeroportos com maior autonomia para, de 
fato, resolver as necessidades do cliente”, aponta Gisela Simona, da Procons Brasil. 

A Azul realiza o transporte de passageiros e de suas bagagens em acordo 
com as normas do setor. Mais de 370 mil passageiros voam mensalmente com 
a companhia, o que dá a dimensão da quantidade de bagagens movimentadas. 
“Sempre que acontece algum incidente, há uma apuração e as responsabilidades 
são assumidas”, conta Foguel.

Do total de bagagens extraviadas, a TAM tem um índice de localização de 
97%. “O número reflete o trabalho realizado pela companhia em conjunto 
com as autoridades locais, bem como os mais recentes investimentos feitos em 
treinamento, capacitação de equipe, tecnologia e sistemas de última geração”, 
relata Daisy. A tecnologia é a maior aliada da Avianca no momento no extravio de 
bagagens. A empresa implantou um sistema de rastreamento que encontra as malas 
dos clientes por meio de um código de barras e procura otimizar o tempo. E ainda, 
em 2015, a Avianca utilizará um dos sistemas mais modernos do mundo, onde 
poderá encontrar a bagagem em qualquer lugar. 

Já os passageiros devem ficar atentos à conferência da etiqueta de identificação e 
à condição das malas antes de deixar a sala de embarque para que, caso identifiquem 
qualquer irregularidade, procurem os atendentes das empresas e informem o ocorrido. 

DESISTIR É UM

DIREITO DO CONSUMIDOR
Muitas vezes, o cliente desiste da viagem 

por problemas pessoais ou simplesmente 
porque quer remarcar a data. De acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
o comprador tem até sete dias para rejeitar a 
compra, sem qualquer motivação. Trata-se 
do direito de arrependimento, que assegura 
ao consumidor a realização de uma compra 
consciente, equilibrando as relações de 
consumo. O CDC especifica ainda que nesse 
caso o consumidor terá de volta, imediata e 
monetariamente atualizados, os valores pagos 
a qualquer título, durante o prazo de reflexão. 

Mas, como nem tudo é perfeito, no 
setor aéreo existe uma grande parcela de 
negativas dadas pelas empresas ao prazo de 
arrependimento, de acordo com Gisela. “Em 
uma situação em que a viagem acontecerá 
dentro de alguns meses e daria tempo de a 
companhia aérea vender novamente essa 
passagem, entendemos que não haveria 
perda financeira para a companhia e não há 
motivos para negar o ressarcimento do valor 
das passagens. Seria uma não aceitação do 
Código de Defesa do Consumidor como 
uma regra que deveria preponderar esse tipo 
de relação”, ressalta.  
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Até 2020, o setor aéreo 
brasileiro deve adicionar
R$ 146 bilhões ao produto 
interno bruto do País, de 
acordo com a Bain & Company
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A rescisão de contrato também pode ocorrer por parte da companhia, conforme 
explica o vice-presidente de clientes da Azul. Um exemplo dessa situação se dá quando 
o aeroporto está inoperante por mau tempo ou por início de obras. Nesses casos, o voo 
é cancelado e remarcado para outra data ou destino, sem cobrança de taxas ou, ainda, 
a empresa devolve o dinheiro.

RUMO AOS DESAFIOS
O transporte de passageiros no Brasil deverá crescer 109% até 2020 e totalizar 211 

milhões de pessoas, de acordo com estimativa feita pela Bain & Company. Esse aumento 
exigirá melhor infraestrutura dos aeroportos, mais aeronaves e pessoas cada vez mais 
capacitadas para atender a ampla demanda. Os gestores das companhias devem pensar 
que o investimento voltado ao atendimento, preparação de equipes e qualidade deve 
suportar esse crescimento.

Nesse contexto um tanto turbulento, os recursos destinados à capacitação das equipes 
que estão em campo são primordiais. “Acreditamos que o bom atendimento ao consumidor 
deve estar baseado em equipes preparadas e motivadas. Além disso, oferece treinamentos 
aos colaboradores que atuam na linha de frente, em contato direto com o consumidor 
final”, ressalta Daisy, da TAM.

Para manter a qualidade, na Avianca cada novo funcionário realiza obrigatoriamente 
uma viagem de avião e entende as reais necessidades dos clientes. A fórmula, sem dúvida, 
gera resultados positivos para a companhia, que cresce rapidamente. “Há três anos tínhamos 
1,7 milhão de passageiros por ano. Atualmente, estamos em sete milhões e, no próximo 
ano, alcançaremos dez milhões”, conta Tarcisio Gargioni, vice-presidente. 

O bom atendimento prestado gera resultados visíveis. De cada dez passageiros da 
companhia oito já usaram os serviços da empresa, o que demonstra a conquista da 
fidelidade dos passageiros. “O nosso produto foca no cliente. Os consumidores são 
tratados como únicos e o nosso trabalho é o de torná-los promotores da empresa”, 
ressalta José Efromovich, presidente. 

Conforme o caso narrado no início desta matéria, muitas vezes, diante de um 
contratempo, o que o consumidor quer é somente atenção. Afinal, imprevistos como 
atrasos nos voos ou mesmo extravio de bagagens ocorrem. O que nessa situação deixa 
o consumidor enfurecido ou infeliz com a companhia aérea é não ser avisado do que 
efetivamente acontece. Transparência, sem dúvida, é a palavra de ordem para o avanço 
das relações de consumo entre companhias aéreas e clientes. E esse ativo deve estar 
presente desde o momento da compra das passagens até a chegada ao destino. 

Melhores práticas 
Atenção ao cliente:

A Azul tem em sua base a filosofia 

OPA (Observe, Perceba e Atenda). 

Essas letras resumem o modo de 

tratar os clientes com excelência nos 

pontos de contato, que podem ser nos 

aeroportos, a bordo das aeronaves, na 

central de reservas. Quando as coisas 

não saem conforme planejado (um 

voo atrasado, uma conexão perdida), 

a companhia busca orientar o cliente 

sobre qualquer ocorrência que afete a 

normalidade dos serviços e operações. 

Capacitação dos profissionais: 

A TAM tem intensificado os 

treinamentos para garantir a 

satisfação dos passageiros. Um 

dos objetivos é a preparação 

de funcionários para fornecer 

informações com rapidez e qualidade. 

As orientações devem facilitar 

os processos desde a compra da 

passagem até os aeroportos. 

Transparência na cobrança:

Para facilitar a busca por valores, a Gol 

adicionou ao site uma ferramenta que 

possibilita a pesquisa de passagens 

por preço, permitindo que a escolha 

seja feita de acordo com a pretensão 

de custos. Ao invés de selecionar o 

destino, basta inserir o valor máximo 

em reais que deseja pagar. A partir 

dessa etapa, o site indica datas, com 

uma listagem de preços atualizados 

inferiores ao valor solicitado.

Qualidade:

O segredo da Avianca não está 

trancado a sete chaves.  A qualidade, 

como aeronaves com maior espaço 

entre assentos do mercado, e o 

bom atendimento oferecidos pela 

companhia geram resultados efetivos.

Daisy Lacerda, da TAM 

“Acreditamos que o bom 

atendimento ao consumidor 

deve estar baseado em equipes 

preparadas e motivadas”
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DESIGN + THINKING

TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E DESIGN 

/// TENNY PINHEIRO 

Fundador da Eise, escola de 

inovação em serviços, e da 

Livework, consultoria global 

de inovação em serviços, com 

sedes em São Paulo, Londres, 

Roterdã e Oslo ///

E
sse é o significado de TED, evento global que car-
rega a missão de espalhar ideias que valem a pena 
pelo mundo. A última edição aconteceu no Rio de 
Janeiro, mais precisamente em uma tenda montada 

na areia de Copacabana e eu estava lá para conferir. 
O que aconteceu durante os cinco dias de evento de-

finem bem uma das premissas do pensamento do design: 
a trandisciplinaridade. 

Design é sobre a mistura. Steve Jobs disse uma vez que 
design é a capacidade de se deixar influenciar pelas melho-
res coisas que a humanidade já fez e conseguir trazer essa 
influência para dentro do que você está fazendo. 

O TED reuniu no Rio, por cinco dias, pessoas extraor-
dinárias, incluindo ativistas, cientistas, designers, historia-
dores, cineastas, jornalistas, fotógrafos, artistas contempo-
râneos, músicos e grafiteiros. Tudo isso em torno do tema 
South. As narrativas apresentadas nesta e em outras edições 
podem ser conferidas diretamente no site TED.com. 

Ao pensarmos no desenvolvimento de novas ofertas ou, 
até mesmo, na melhoria das existentes em um negócio, ten-
demos a adotar um caminho diferente: o da especialização e 
do foco em funil. Eu explico.

Durante os anos que antecederam a revolução indus-
trial, artesãos dominavam suas práticas que eram passadas 
de pais para filhos. Isso incluía compreender de maneira 
holística como funcionava o negócio, indo da produção ao 
relacionamento com o cliente. 

Após a chegada das máquinas a vapor, um novo mo-
delo organizacional se estabeleceu, este valorizava mais o 
trabalho especializado. Isso se deu porque, para as fábricas, 

a divisão em unidades de trabalho menores favorecia seus meca-
nismos tayloristas de comando e controle. É mais fácil controlar 
ou substituir um funcionário que realiza uma tarefa específica, 
do que um que domina grande parte do negócio. 

É verdade, não estamos na época da revolução industrial, 
mas herdamos seus mecanismos e eles estão bem vivos, influen-
ciando todos os dias a maneira como as organizações contra-
tam, comandam, controlam e demitem seus colaboradores. 

A visão de desenvolvimento e melhoria de ofertas ainda se 
mantém predominantemente industrial, não é a toa que usamos 
termos como “produto de crédito” em bancos, ou “pacote de 
viagem” em agências de turismo. Nossas organizações ainda 
vivem no mundo da fabricação de caixinhas, mesmo conside-
rando que vivemos, largamente, em uma economia de serviços. 

Quando pensamos negócios como produtos, a estratégia ca-
minha para o funil de compra do marketing que retrata o cami-
nho de consumo como: notoriedade, consideração e compra.  
Ou seja, ela é direcionada para a transação. 

Quando pensamos negócios como serviços, automatica-
mente a pergunta que vem a mente é: “a quem vamos servir?”. 
Assim a estratégia extrapola a transação e avança para o relacio-
namento.  E isso aposenta o funil de compra. 

Além de ser um modelo de pensamento que abre mais 
possibilidades de receitas e expande o potencial de inova-
ção; com o crescimento exponencial do consumo no mundo, 
precisaríamos de mais uns dois planetas para suportar mais 
cem anos de uma economia predominantemente pensada 
para ser transacional. Está mais que na hora de nos movermos 
para o universo relacional, transdisciplinar e centrado no ser 
humano dos serviços. 
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A N A R Q U I A
SERVIÇOS QUE TÊM COMO PRINCÍPIO A EFICIÊNCIA E A INTERAÇÃO 

ENTRE OS USUÁRIOS FACILITAM A ROTINA DOS CLIENTES E 

REESTRUTURAM A VIDA EM SOCIEDADE

C  hovia torrencialmente. Dois rapazes tinham 48 
horas para completar o desafio, mas a criativida-
de era inversamente proporcional à quantidade de 
gotas que caíam lá fora. Precisavam de uma ideia 

para fazer nascer uma start up, mas o insight simplesmente 
não vinha. “Vamos para casa, tomar um banho e descansar. 
Voltaremos depois”, concordaram. Saíram do local em que 
estavam, mas, não encontraram nenhum táxi na rua. 

É bem provável que moradores de cidades grandes te-
nham passado por situações semelhantes. Táxis são bênçãos 
em dias de chuva, mas o acesso a eles poderia ser facilitado. 
Foi essa percepção que funcionou como inspiração para os 
dois rapazes. Tallis Gomes e Denis Wang aproveitaram a ideia 
e a partir dela deram origem ao aplicativo Easy Taxi. 

Hoje o serviço é uma ponte entre motoristas e passageiros  
e faz parte da realidade da maioria dos taxistas no Brasil. A ex-
pansão da marca é considerável e, aos três anos de idade, o Easy 
Taxi já é utilizado em mais de 30 países. Como afirma Denis 
Wang, co-CEO, o aplicativo gera eficiência e facilita a vida 
das pessoas que o utilizam – e esses foram fatores vistos como 

básicos no momento da criação. “Com o serviço, o que ofe-
recemos ao passageiro é uma facilitação. E ocupamos o espa-
ço ocioso que o taxista costumava ter”, comenta. Ele sustenta 
que, hoje, os motoristas de táxis trabalham três ou quatro horas 
a menos e, mesmo assim, faturam entre 30% e 40% a mais.

Eficiência é um ponto estratégico presente não apenas no 
aplicativo citado. Iniciativas como Airbnb, Wikipedia, Uber, 
TaskRabbit e Waze também estão focadas nesse aspecto. 
Juntas, representam um novo modelo de economia que torna 
as relações de consumo mais rápidas e propõem novas estra-
tégias. O Easy Taxi torna desnecessária a contratação de uma 
cooperativa de táxi. 

Responsável por conectar pessoas – uma atitude que 
corresponde a um mundo cada vez mais interligado –, essa 
nova forma de fazer negócios é conhecida como economia 
compartilhada. Porém, o Copenhagen Institute for Future 
Studies (CIFS), ao falar sobre as tendências que indicam os 
caminhos a serem percorridos por consumidores e empresas, 
trata dessas empresas e serviços como parte da chamada anar-
conomy – ou anarcoeconomia. 
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Oferecimento:

POR MELISSA LULIO

C O M P A R T I L H A D A
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UMA VITÓRIA ANARQUISTA
Após comprar um cupom na bilheteria, o cidadão volta feliz para 

casa. Esperançoso, acredita que pode ganhar sozinho o maior prêmio e 
ficar rico sozinho. A anarcoeconomia – um conceito que une anarquia 
e economia, como explica Peter Kronstrom, head do CIFS – traz uma 
possibilidade completamente diferente, na qual não se ganha sozinho – 
mas ninguém sai perdendo. 

Denis Wang, da Easy Taxi
“O mercado tende a se 

direcionar para aquilo que é 
mais eficiente e as pessoas vão 

sempre buscar esse aspecto. 
Com o serviço, o que oferecemos 

ao passageiro é uma facilitação. 
E ocupamos o espaço ocioso que 

o taxista costumava ter”
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“Para entender o básico desse conceito, pense em duas pessoas trocando ideias. Se 
cada um tiver uma, no total serão duas novas ideias”, propõe. Em uma sociedade em 
rede, esse número pode ser multiplicado e, entre um bilhão de pessoas, teríamos um bilhão de 
pensamentos inovadores: todos em rede. “Isso poderia representar uma loteria na qual, de fato, 
todos ganharíamos um bilhão, pois teríamos acesso a um bilhão de ideias. Uma boa loteria 
onde todos ganhariam o prêmio maior.”

Kronstrom explica que essa nova possibilidade cria um “enorme reino de oportunidades 
para desenvolver e criar um novo conceito construído sobre ideias infinitas que já estão dispo-
níveis”. E com tantas pessoas conectadas, compartilhando, criando, inventando, o caminho é 
um só: as empresas também precisam se reconstruir. 

Luciana Stein, diretora para Américas do Sul e Central da Trendwatching, ressalta que 
a economia compartilhada é vista, neste momento, como uma tendência. Em breve, será 
incorporada como uma nova forma de realizar qualquer ação. “Trata-se de uma outra lógica 
de organização. E vem para ficar. Assim como a sustentabilidade nasceu como conceito e, 
aos poucos, foi se infiltrando em todas as áreas, a economia compartilhada não será algo 
passageiro”, argumenta. 

Ela aponta, então, que a economia compartilhada é “filha da web”. Assim como a internet não 
vai deixar de existir, esse novo conceito também não vai. “Compartilhar significa ativar o poder das 
multidões e isso só pode ser feito com o uso da web”, diz. “Eu acho que a economia será usada para 
absolutamente tudo – criar juntos, pensar juntos, fundar juntos, dividir os riscos juntos.”

Confira a entrevista completa feita com Peter Kronstrom no portal Consumidor Moderno,  
pelas tags CM Multimidia e CM 197 e nas redes sociais pela hashtags #CMmultimia e #CM197.

JUNTOS SOMOS MAIORES
Esse sistema em que todos ganham é colocado em prática por meio de aplicativos 

como o Easy Taxi. E é evidente que confiar nos parceiros é fundamental para a sobrevi-

Anarquia cultural
O impacto da rede e do 

compartilhamento balançou 

as mais variadas indústrias. 

Como afirma Peter 

Kronstrom, head do CIFS, 

esses fatores geraram um 

amolecimento no conceito de 

copyright. “Algo que podemos 

ver com a indústria da música 

e dos filmes é que tudo o que 

pode ser digitalizado caminha 

em direção ao preço zero e 

está sendo compartilhado 

de maneira cada vez mais 

barata”. Como resultado, 

as indústrias – culturais, 

inclusive – precisam se 

reinventar. 

O conceito é simples:  

une-se a anarquia à  

economia e, de repente, 

temos um novo modelo eco-

nômico nascido das mãos de 

muitas pessoas. E todas elas 

são vitoriosas. “A economia 

tradicional está mudando 

de um modo esquizofrênico 

e multipolar”, afirma Krons-

trom, do CIFS. Como ele 

defende, os dias em que as 

companhias podiam promo-

ver mudanças de maneira len-

ta e silenciosa acabou. “Nós 

podemos dizer que o futuro 

não é mais o que costumava 

ser, é uma caixa de ferramen-

tas completamente nova.” 

Anarcoeconomia: 
o que é e qual 
transformação 
provoca

Peter Kronstrom, do CIFS  “Podemos dizer que o futuro não é mais o que costumava 
ser, é uma caixa de ferramentas completamente nova”
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vência desse tipo de negociação. “A solução hoje é reduzir as ineficiências de mercado, 
por compartilhamento ou conectando as pessoas certas, oferecendo serviços com me-
nos etapas”, defende o co-CEO da Easy Taxi. A ideia é que, eliminando etapas de um 
processo, seja possível reduzir custos e tornar os processos mais rápidos. “As pessoas são 
mais ocupadas e essas pequenas coisas são soluções que precisamos para facilitar a vida.” 

Luciana defende que existem duas forças que andam juntas, mas parecem contraditórias. 
Uma delas é o desejo por autonomia em relação a marcas e ao governo. A outra é o conheci-
mento de que criando e tomando atitudes de maneira coletiva é possível fazer mais. “Muitos 
consumidores tinham a imagem de que fazendo coisas sozinhos chegariam mais rápido. Mas 
agora eles se deram conta de que fazendo juntos podem chegar mais velozmente”, diz.

ESTAMOS MENOS POSSESSIVOS?
Aceitar o conceito de coletividade, compreendendo que compartilhar – ideias e 

bens – é uma forma de também obter vantagens, é uma atitude que demonstra um in-
teresse menor dos consumidores por possuir algo. Ainda assim, como afirma a diretora 
para Américas do Sul e Central da Trendwatching, a posse de objetos sempre terá o seu 
valor para muitas categorias de produtos. “Para um grupo crescente de consumidores o 
usufruto é o que realmente conta. Economia compartilhada traz outras analogias com o 
conceito de sustentabilidade e previne ter coisas paradas no armário.”

Kronstrom, do CIFS, afirma que, pelo instituto, esse novo cenário é chamado de 
“liberdade da propriedade”. “Simplesmente não faz sentido continuar comprando pro-
dutos que vamos precisar trocar, de qualquer maneira, cedo ou tarde”, diz. “Hoje pode 
ser muitas vezes mais sábio ter acesso e compartilhar ao invés de possuir. Isso inclusive 
dá uma mobilidade e agilidade completamente novas na vida pessoal de cada indivíduo.” 

Como exemplo, ele cita a furadeira. “Em toda a sua vida, você usou esse objeto 
durante no máximo uma hora. É muito mais esperto compartilhar esse aparelho com 
outros, e muito mais sustentável”. Essa consciência é cada vez mais real – e estamos 
vivenciando isso com carros compartilhados e até mesmo com casas, usando serviços 
como Uber e Airbnb. 

“O avanço – melhor: a 

continuada revolução – da 

tecnologia de processa-

mento e comunicação de 

informações aproxima cada 

vez mais os indivíduos, não 

apenas de uma cidade, re-

gião ou país, mas do mundo 

todo. E torna fácil  

a oferta de serviços direta-

mente entre pessoas,  

sem a intermediação  

de empresas” 

Ivan S. Pinto, professor  

e consultor de branding  

da ESPM

Revolução

Confira a entrevista completa 

no portal Consumidor 

Moderno, pelas tags CM 

Multimidia e CM 197 e nas 

redes sociais pelas hashtags 

#cmmultimidia e #CM197

Luciana Stein, da Trendwatching: “Economia compartilhada traz outras analogias com o conceito de sustentabilidade. Talvez um dos insights 
mais importantes sobre esse conceito é que ele destrava o valor de coisas que estão paradas”
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BIG DATA OU BIG BROTHER? 
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA CONHECER O SEU AVATAR DIGITAL?

/// SEAN MERRIGAN   
Sócio na Copenhagen 

Institute for Futures 

Studies (CIFS) para a 

América Latina ///

P
eter Kronstrøm, Head do CIFS – Copenhagen Institute for 
Future Studies na América Latina, explicou para o público 
do Conarec 2014, realizado no último mês de setembro, que 
nossas atitudes em relação ao Big Data são frequentemente 

como a dos adolescentes em relação ao sexo: falamos sobre isso o 
tempo todo, mas não sabemos muito bem do que se trata. Isso porque 
há uma ambivalência sobre o conceito de Big Data e a forma com que 
ele é manejado agora causará um impacto profundo na relação entre 
empresas e consumidores no futuro. 

A adoção do Big Data parece obrigatória, mas é intuitiva. Ao 
rastrear e extrapolar informações a partir das decisões que eu tomo 
e das decisões tomadas por pessoas como eu, as empresas podem 
oferecer produtos e serviços personalizados que são construídos 
especificamente para as minhas necessidades. Eu sequer tenho que 
perder meu tempo definindo ou explicando as minhas preferências: 
isso acontece automaticamente na medida em que eu consumo. 

Visto por cima, o potencial do Big Data é excepcional. Imensos 
conjuntos de dados, complexos obtidos em tempo real nos permitem 
mapear tendências de marketing e atender às necessidades dos 
consumidores em evolução. Esses dados podem nos ajudar a fazer 
previsões de forma eficaz e agir prontamente em crises ambientais, de 
recursos e de matérias-primas. Big Data aplicado à genética pode até 
provocar mudanças nas políticas de prevenção de saúde, assegurando-
nos a possibilidade de viver mais e melhor, independentemente de 
nossos históricos de doenças e enfermidades.

Bom, então por que falamos em ambivalência? Para a maioria isso 
se resume simplesmente na percepção do risco de ter dados pessoais 
disponíveis para empresas e instituições que podem usá-los de modo 
prejudicial ao nosso interesse. E se eu tiver um empréstimo recusado, 
justamente aquele necessário para pagar o último ano da universidade 
de minha filha, justamente porque, mesmo sendo perfeitamente 
saudável, há um histórico de doença cardíaca na minha família?

Quem, ou melhor “o que”, tornou-se o sujeito dessas decisões? 
No Copenhagen Institute, acreditamos que a adoção de um “avatar 
digital” – um dublê digital semiautônomo nascido de todas as nossas 
decisões de compra, registros médicos e pesquisas do Google – se 

tornará tão enraizada neste século como a ideia de ter um 
“subconsciente” foi no século anterior.

Enquanto a guerra contra essas bestas binárias já está sendo 
travada – com novos aplicativos e dispositivos que “garantam” 
o anonimato – muitos futuristas deploram o fato de que a 
tecnologia não está avançando rapidamente o suficiente para 
realizar o seu potencial. Apenas 0,5% dos dados do mundo 
são analisados hoje e, ao mesmo tempo, haverá mais de 5 
GB de informação para todos os seres humanos em 2020, ou 
seja, grandes quantidades de dados ainda não rotulados e não 
estruturados, ainda que plenamente utilizáveis, permanecerão 
fadadas ao esquecimento.

O projeto de dominar o Big Data será o desafio definitivo 
no campo da tecnologia de dados nas próximas duas décadas. 
A evolução dos dados abertos – em que as informações devem 
ser disponibilizadas para uso comum – já estão aumentando a 
transparência e a facilidade de utilização da informação coletada. 
Ao mesmo tempo, projetos pioneiros baseados nos princípios 
de abertura estão começando a assegurar a aceitação pública. 
A Iniciativa Midata (midatalab.org.uk), empreendida pelo 
governo do Reino Unido, por exemplo, incentiva as empresas 
a compartilhar os dados que possuem sobre os seus clientes com 
os seus clientes.

Colocar o poder dos dados de volta nas mãos dos 
consumidores deve ser um imperativo estratégico para qualquer 
empresa ou marca que queira garantir a confiança e preferência 
no futuro. Investir em análise e compartilhamento de ideias 
agregará um valor inimaginável para os clientes, capacitando-os 
a fazer escolhas, poupar dinheiro e até mesmo gerenciar sua vida 
cotidiana de forma mais eficiente.

Talvez então possamos parar de lutar contra nossos egos 
digitais – e começar a trabalhar com eles.

Inscreva-se para o próximo Workshop CIFS Megatrends & Scenario 
Planning, que acontece em São Paulo, nos dias 4 e 5 de dezembro em 
http://www.anpei.org.br/web/educanpei/cifs-br
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N O  A U T O S S E R V I Ç O ,

N AV E G A R  É
I M P R E C I S O
A MAIS RECENTE VERSÃO DO 

ESTUDO DA E-CONSULTING EXIBE 

O RANKING COM OS MELHORES 

SITES DE AUTOSSERVIÇO, TODOS 

TRANSACIONAIS. A AMAZON, QUE 

DESEMBARCOU NO PAÍS NO FIM DE 

2012, LEVOU A MELHOR

POR IVAN VENTURA

M
uitos de nós já conhecemos a história sobre a ascensão meteórica da Amazon. Em meados dos 
anos 1990, Jeff Bezos, então com 30 anos, abandonou o sólido emprego em Wall Street e decidiu 
se aventurar no até então inédito e-commerce de livros. O primeiro passo foi estudar o estado 
americano mais apropriado ao seu negócio, considerando, entre outros fatores, uma carga tributária 

favorável. No fim, optou-se por Seattle, cuja atmosfera cultural da época estava imersa no movimento grunge.
O grunge morreu quase que simultaneamente ao vocalista Kurt Cobain, ídolo maior da banda Nirvana. Já 

a Amazon trilhou um caminho bem diferente e venceu o temor dos clientes pela compra a distância ou on-line. 
Para tanto, foi preciso investimento em tecnologias de ponta na comunicação com o cliente e também na oferta 
de meios de pagamentos mais confiáveis. Hoje, livro é apenas um produto. Dá para comprar muito mais itens.

Já a versão brasileira desembarcou em dezembro de 2012 e, pelo menos por enquanto, somente livros e alguns 
aplicativos são comercializados. Na verdade, ela lembra os primórdios da empresa em relação ao produto vendido, 
mas possui a mesma tecnologia de ponta que virou referência em e-commerce. Aliás, não apenas referência, mas 
o mais completo autosserviço em funcionamento no país.
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“Queremos mostrar que estamos à 
disposição dos consumidores. por isso 

mesmo o banner da área mais valorizada 
da nossa página inicial diz:’fale conosco – 

atendimento ao cliente’”

Alex Szapiro,
diretor geral 

da Amazon no Brasil
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Foi o que apontou a segunda edição do estudo produzido pela 
E-Consulting, Melhores em Autosserviço, feito com exclusividade para a 
revista Consumidor Moderno. 

O estudo deste ano apresenta uma novidade em relação à pesquisa 
anterior. Em 2013, a consultoria avaliou o autoatendimento, ou seja, 
tudo aquilo que se refere a um serviço prestado sem um atendente 
humano. Este ano, a problemática foi ampliada e levou em consideração 
o chamado autosserviço.

“O autoatendimento presume uma devolutiva (resposta ante o 
incitamento do cliente). O autosserviço, não necessariamente. Pode ser um 
serviço prestado sem o pressuposto da presença humana. Este ano, a gente 
expandiu. Assim, todo o autoatendimento está dentro do autosserviço”, 
explicou Daniel Domeneghetti, CEO da E-Consulting e autor da pesquisa. 

A amplitude do espaço fez mudar o resultado da pesquisa, que teve como 
destaque o Itaú, em 2013. A mudança fez emergir a gigante de e-commerce 
americana. O que surpreendeu no resultado é que a empresa está há menos 
de dois anos e desbancou até mesmo empresas do mesmo segmento com mais 
rodagem no País.

O segredo (nem tão secreto assim) é sua experiência de 20 anos no 
e-commerce. Na opinião do diretor-geral da Amazon no Brasil, Alex Szapiro, 
um elemento fundamental na empresa é a comunicação com o cliente, seja 
para compra ou tirar uma dúvida.

“Além disso, oferecemos ao cliente a opção de falar ao telefone com um 
atendente ou nos escrever um e-mail detalhando suas dúvidas. Queremos 
mostrar que estamos à disposição dos consumidores. Por isso mesmo, o banner 
da área mais valorizada em nossa página inicial – localizado no canto superior 
direito – diz; ‘Fale Conosco – Atendimento ao Cliente’”, disse Szapiro.

Na opinião do engenheiro e designer industrial, Luis Alt, da Escola de 
Inovação em Serviço (Eise), o sucesso está ligado à mecânica de uso do site 
e que já era conhecida por muitos brasileiros que usaram a versão americana 
do site. “É um modelo bem-sucedido, experimentado e o mais importante: 
é conhecido de quem compra pela internet. Quem navega e faz compra na 
web, provavelmente, já usou a versão americana do Amazon”, avaliou Alt.

DESTAQUE POR CATEGORIA
A experiência em e-commerce também foi importante para uma velha 

conhecida da internet e que ocupou o segundo lugar no ranking geral: 
a Wine.com.br. A empresa foi o grande destaque também no chamado 
Top Player, ou seja, o ranking de critérios específicos no ínterim dos três 
pilares considerados em autosserviço. A Wine destacou-se em usabilidade, 
colaboração do usuário e interação entre usuários.

Uma das razões que explicam o sucesso da Wine.com.br é a preocupação 
com o cliente na internet nos serviços que dispensam um ser humano, mas 
que podem acabar em um fraternal almoço ou jantar de relacionamento com 
executivos da empresa – indo além da automação da prestação de serviço.

A metodologia
Em linhas gerais, autosserviço é a prestação de um 

serviço sem a necessidade de um ser humano do outro 

lado da linha, independentemente do canal utilizado. 

Para alcançar o topo do ranking, a consultoria analisou 

as empresas a partir de três pilares: comunicação, 

relacionamento e o suporte transacional.

“Importante deixar claro que a gente não está 

avaliando a questão transacional em si, mas o suporte à 

transação. Tudo que antecede ou dá suporte a compra 

de um produto ou a contratação de um serviço”, 

explicou Daniel Domeneghetti, CEO da E-Consulting 

e autor da pesquisa.

Domeneghetti explicou que dentro de cada pilar havia 

subitens, que foram analisados. Na comunicação havia 

critérios específicos como funcionalidades, aplicativos, 

home pages, telefone e outros. No atendimento, 

fóruns, mídias sociais e demais temas relacionados. 

Por fim, pagamentos, televendas, comércios e 

comércio por aplicativos estavam no chamado suporte 

transacional (veja a arte).

Definido os critérios, os pesquisadores se passaram 

por consumidores e avaliaram as empresas a cada 

15 dias. Em um determinado dia, um pesquisador 

analisou um pilar (comunicação, por exemplo) de 

todas as empresas consideradas na pesquisa. Ao 

mesmo tempo, outros pesquisadores deveriam testar 

o atendimento e suporte transacional de todos os 

pesquisados. Passadas duas semanas, eles trocaram 

os canais e assim foi por 45 dias.

“Os pesquisadores faziam sugestões, pediam 

esclarecimento sobre o produto e serviço ou ainda 

solicitavam uma espécie de suporte tutorial. Dessa 

análise, surgia uma avaliação”, explicou Domeneghetti.

Outro ponto importante foi a definição das 

empresas que participaram do estudo sobre os 

melhores em autosserviço. As empresas deveriam 

ser massivas (interações na base de milhão) e 

deveriam oferecer produtos passíveis de interações 

entre os diferentes canais.

AUTOSSERVIÇO

Daniel Domeneghetti,
CEO da E-Consulting

“Cada cliente tem determinado 
tipo de perfil, que são basicamente 
três: o Premium (que é o sênior, aquele 
que entende de vinhos), o Classic 
(conhecimento intermediário) e o One 
(iniciante). O consumidor premium 
consome mais, porém não tem hábitos 
digitais e se comunica fundamentalmente 
por telefone. Já para os outros perfis, o 
site aperfeiçoa e gera conhecimento sem a 
interação humana, seja por artigos no blog, 
postagens em redes sociais, chat e outros”, 
Jorge Tung, CIO da Wine.com.br. 

 A pesquisa apontou os melhores 
dentro do Top Player ou em categoria 
específica. Nesses, quase nenhuma 
surpresa para o consumidor mais atento. 
Foi o que aconteceu com a seguradora 
Porto Seguro no quesito integração 
multicanal/consistência de atendimento. 
O diretor de vendas on-line e canais 
eletrônicos da empresa, Rafael Caetano 
afirmou que o sucesso tem relação direta 
com as ferramentas disponíveis no site 
(como os simuladores de cálculo com 
corretores on-line) e também com os 
sites específicos que ajudam a entender 
melhor o seguro.

“O objetivo é oferecer a mesma 
experiência positiva de autosserviço 
e reforçar a nossa atuação em outras 
áreas, como a de telecomunicações 
(Porto Seguro Conecta) e de serviços 

   1º Amazon.com.br
   2º Wine.com.br

   3º Magazine Luiza
   4º Saraiva

   5º Netshoes
   6º Claro

   7º Submarino
   8º Livraria Cultura

   9º OQVestir
 10º Vivo

Ranking
geral

que podem ser comprados à parte ou 
sempre que necessário (Porto Seguro 
Faz)”, explicou Caetano.

A Netshoes também foi destaque 
entre as Melhores em Autosserviço 
no quesito resolutividade/suporte à 
decisão. Aliás, basta um olhar atento 
para entender o porquê de sua relevância 
no quesito suporte. Já faz algum tempo 
que a empresa disponibilizou o chamado 
Shoefitr, uma ferramenta disponível no 
site que permite uma comparação em 3D 
dos tamanhos e formatos dos tênis. 

“Além disso, o site também dispõe 
da tabela de tamanhos, em que o 
consumidor seleciona gênero, peso 
e altura e nós sugerimos o tamanho 
adequado de uma peça de roupa. Por 
fim, há também a facilidade de poder 
realizar a compra em um clique ou uma 
troca grátis também em poucos cliques”, 
disse Juliana Pires, gerente geral de 
relacionamento Netshoes.

Já o Itaú Unibanco, acostumado 
com prêmios de excelência, também se 
destacou no quesito funcionalidades. O 
ouvidor do banco, Rogério Taltassori 
citou o Personnalité Digital, uma espécie 
de agência virtual, como exemplo de 
autosserviço que funciona  bem. Nele, 
o cliente fala com um gerente disponível 
das 7 horas à meia-noite, seja por e-mail, 
videoconferência ou celular.

Autosserviço:
passo a passo
•   Não copie modelos consagrados 

•   Entenda o público-alvo

•   Defina quais canais de comunicação são 

      mais utilizados pelo seu público alvo

      (não adianta oferecer canais que

      não serão utilizados)

•  Reflita como o produto oferecido pela 

      empresa poderá interagir no universo 

      da multicanalidade sem a

      interação humana 

      Afinal, nem tudo dá para ser 

        discutido em todos os canais disponíveis.

•   O aprimoramento dos canais utilizados

      deve ser contínuo

Jorge Tung,
CIO da Wine.com.br. 
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Mas não e só. Taltassori falou da atuação do banco em outras frentes. 
“Além da conveniência, temos investido no pós-atendimento. Reduzimos o 
prazo de solução em nosso SAC e investimos em alçadas e ferramentas para 
que parte significativa das demandas seja resolvida com apenas um contato. 
Nas redes sociais (Facebook e Twitter) passamos a interagir com o cliente em, 
no máximo, seis minutos após sua manifestação”, disse.

 

DESTAQUES POR SETOR DE ATIVIDADE
A pesquisa ainda comparou os resultados por setor de atividade, caso de 

bancos, livrarias e outros. No setor de varejo de eletrodoméstico, por exemplo, 
o destaque foi a Magazine Luiza cujo sucesso está relacionado a atendente 
virtual “Lu”, que vende, tira dúvida e ainda bate-papo com o consumidor.

“Estabelecemos internamente o desafio de comunicar de forma única 
em todos os canais, sempre utilizando a vendedora virtual Lu. Portá-la para 
a URA foi um projeto muito desafiador. Hoje, a Lu está na TV, blog, redes 
sociais e também nos canais de autosserviço”, disse Nicolau Camargo, 
gerente-geral de atendimento do Magazine Luiza.

O uso das redes sociais também foi a aposta da companhia aérea Azul, 
que se destacou no setor de aviação. “A tendência do mercado aponta para 
os serviços que possam ser usados nos celulares e o lançamento do nosso 
aplicativo compatível com IOS, Android e Windows Phone mostra-se 
altamente positivo para os clientes”, disse Paulo Engelmann, gerente de 
atendimento ao cliente da empresa.

 

CRESCIMENTO 
Os dados do estudo apontam que os setores da economia despertaram 

para a importância de um autosserviço, mas há margem (e bem folgada) 
para um crescimento ainda maior no País. Domeneghetti, da E-Consulting, 
afirma que os dados da pesquisa permitem chegar a quatro conclusões. 
“Empresas com cultura de atendimento em e-commerce tem maturidade 
na gestão e oferta do produto ou serviço; a marca forte tem peso porque 
garante confiabilidade, oferta de canais móveis e de autoatendimento vem 
crescendo, as redes colaborativas entre usuários não são intensas (troca de 
experiência entre consumidores)”, disse.

Confira o estudo e o ranking completo no portal Consumidor Moderno, pelas tags
CM Multimidia CM 197 e nas redes sociais pela hashtags #CMmultimia e #CM197.

Top 5 por Perspectiva 
Comunicação Suporte

Transacional
Atendimento

Amazon.com.br Amazon.com.br
Magazine

Luiza

Wine.com.br
Magazine

Luiza
Amazon.com.br

Saraiva Saraiva Wine.com.br

Netshoes Wine.com.br Saraiva

Magazine
Luiza

Netshoes Netshoes

“a AMAZON 
tem um modelo

bem-sucedido 
experimentado e

o mais importante: 
é conhecido

do público
que compra

pela internet”

Luís Alt
professor da Eise 
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A mais recente projeção do PIB brasileiro feita pelo Banco Central mostrou 
o que o mercado financeiro temia, mas já desconfiava: o crescimento eco-
nômico foi revisto para baixo e, agora, está em 0,25%. As sucessivas quedas 
das margens de crescimento têm relação com o baixo desempenho de seto-

res importantes da economia do País.
Por outro lado, há quem nadou contra a maré das más notícias. Esse foi o caso do 

setor de contact centers, que movimentou um montante semelhante ao PIB de Porto 
Alegre e desponta como um dos alicerces da esperança do governo federal em um ano 
minimamente positivo.

O mais recente estudo anual desenvolvido pela E-Consulting em parceria com o 
Centro de Inteligência Padrão (CIP) – disponível na íntegra no portal do call center – 
mostra esse bom desempenho vivido pelo contact center brasileiro no ano. Segundo a 
pesquisa, o setor (formado pelo call center interno e as empresas prestadoras de serviços 
de relacionamento ao cliente) deverá movimentar cerca de R$ 43 bilhões até o fim do 
ano, um crescimento de 6,61% na comparação com o ano anterior. Em 2013, o resul-
tado foi de R$ 40,72 bilhões.

A mesma pesquisa aprofundou ainda mais a análise do setor e avaliou o desempenho 
das 30 maiores empresas prestadoras de serviços de relacionamento ao cliente do setor 
de call center no Brasil. Juntas elas deverão movimentar R$ 14,94 bilhões, um aumento 
porcentual de mais de 4% na comparação com os números do ano anterior – de novo, 
um número bem superior ao PIB brasileiro.

O principal motivo para a alta dos números do setor de contact center está rela-
cionado à crescente demanda dos consumidores em um atendimento cada vez mais 
especializado, algo que as empresas terceirizadas conhecem e investem como poucas. 
“Nas centrais de atendimento, a especialização é uma realidade irreversível. Em uma 
economia cada vez mais especializada, com produtos e serviços diversificados e clien-
tes exigentes, o atendimento exige formação e tecnologia. Em menos de quatro anos, 
investimos mais de R$ 300 milhões em tecnologia. Esse investimento em inovação 
permite a oferta de soluções de atendimento mais eficientes, aumentando a produtivi-
dade dos recursos necessários, gerando melhores serviços e preços mais competitivos”, 
explicou Carlos Zanvettor, presidente do Grupo Contax e presidente do Conselho da 
Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

MAIS DO QUE A INDÚSTRIA
Outro estudo do setor mostra um olhar ainda mais profundo sobre o impacto do 

contact center no Brasil. Desenvolvido pela LCA Consultores, o estudo leva o nome de 

O BC REVIU A 

PROJEÇÃO DE 

CRESCIMENTO DA 

ECONOMIA PARA 

0,25% ESTE ANO. 

POR OUTRO LADO, O 

SETOR DE CONTACT 

DEVE CRESCER MAIS 

DE 6%. SINAL DE 

FORÇA DE EMPRESAS 

QUE INVESTEM E 

GERAM VALOR PARA A 

SOCIEDADE  

C A L L C E N T E R
O  C Í R C U L O  V I R T U O S O  D O  R E L A C I O N A M E N T O

POR IVAN VENTURA
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A Importância Socioeconômica de Serviços Especializados 
no Brasil: Análise do Setor de Contact Center.

“São vários os resultados. Um deles diz respeito a uma 
matriz de investimento de R$ 1 milhão do setor de contact 
e o impacto desse montante na cadeia produtiva, seja ela di-
reta ou indiretamente ligada ao contact center. O resultado 
mostra a força do setor”, explicou Edgar Perlotti, gerente de 
projeto da LCA Consultores.

Um dos dados da pesquisa mostra que esse milhão in-
vestido se transforma em R$ 4,3 milhões para toda a cadeia 
produtiva ao redor do contact center. Dois exemplos citados 
no estudo são os setores de bebidas e alimentos, que rece-
bem R$ 270 mil, e o Telecom, outros R$ 194 mil a partir 
da matriz proposta pela LCA consultores.

Perlotti explicou ainda que os resultados do contact cen-
ter foram comparados com outros dois setores da economia. 
A partir do mesmo R$ 1 milhão, a agropecuária teve um 
desempenho inferior ao call center na produção: R$ 2,7 mi-
lhões. Já na indústria, o resultado foi de R$ 3,6 milhões. 
A pesquisa ainda exibe outros interessantes comparativos 
como empregos gerados na cadeia produtiva, impostos e 
outros (confira quadro ao lado).

E SE NÃO EXISTISSEM?
“Agora, suponhamos que um dia o setor desapareça. 

Se isso ocorrer, todos os reflexos citados anteriormente su-
miriam na cadeia produtiva a partir da matriz do contact”, 
explicou Perlotti sobre a simulação na economia sem o con-
tact, sejam eles terceirizados ou internalizados (dentro de 
cada empresa). De novo, os números mostram a importân-
cia do setor.

Segundo o estudo, além dos bilhões que sumiriam do 
PIB brasileiro, mais de um milhão de pessoas ou quase uma 
população inteira de Campinas ficaria desempregada – con-
tando os empregos diretos e indiretos. Consequentemente, 
sem emprego, eles deixariam de receber pouco mais de R$ 
11 bilhões em salários, quase o PIB de Teresina (PI).

“Vale destacar que o nosso segmento é um dos que mais 
empregam no Brasil. Hoje, são gerados 500 mil empregos 
diretos e um milhão de indiretos, sendo responsável pela 
distribuição e renda no País, com forte presença no Nor-
deste e nas áreas mais carentes”, destacou Regis Noronha, 
diretor de estratégia e marketing da Atento do Brasil.

NORDESTE EM ALTA
A afirmação da interiorização do setor, lembrada por 

Noronha, encontra amparo também no estudo da E-Con-
sulting. As regiões Sudeste (primeira colocada) e Sul (se-
gunda) concentram as empresas prestadoras de serviços de 

cada R$ 1 milhão investido no setor
de  CONTACT CENTER gera

Comércio
R$ 189 mil

Telecom
R$ 194 mil

Alimentos/Bebidas
R$ 207 mil

Seguros
R$ 171 mil

Serviços
Imobiliários e 

aluguel
R$ 169 mil

Transporte,
armazenamento

e correio
R$ 147 mil
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O efeito 
multiplicador para a

economia é expressivo
Quando se investe R$1 milhão no setor de contact 
center, a economia brasileira gera:

Produção

(R$ de 2009)

Valor
adicionado Ocupação

unidades
 por 1 ano

Impostos Salários

4,3
milhões

1,9
milhão

82
empregos 248 mil 772 mil

2,7
milhões

1,4
milhão

93
empregos

198 mil 428 mil

3,6
milhões

1,5
milhão

52
empregos

331 mil 532 mil
Indústria

Como comparação, alocar R$ 1 milhão
na agropecuária ou na indústria gera:

(R$ de 2009) (R$ de 2009) (R$ de 2009)

Agropecuária

E se o setor de contact center
deixasse de existir?

Além da sua produção, seriam eliminados os ganhos 
evidentes referentes ao seu efeito multiplicador

Produção Empregos Salários
(R$ milhões)

R$ 1.886.953

(unidades) (R$ milhões)

R$ 10.056.552 R$ 183.243.314
Economia brasileira

COM teleatendimento

R$ 45.909
milhões

Redução SEM
teleatendimento-0,5%

R$ 1.142.369
-0,6%

R$ 10.690
milhões

-0,6%

Porto Alegre* Campinas** Teresina*

O equivalente ao PIB deO equivalente ao PIB de O equivalente à
população de

relacionamento ao cliente do País. No entanto, a distância 
entre Sul e Nordeste está diminuindo rapidamente. Hoje, 
essas regiões representam 18,8% e 14,4%, respectivamente. 

A escolha por essas regiões tem inúmeras razões. Além 
da sustentabilidade do negócio, existem outros fatores con-
siderados fundamentais para o setor, segundo a opinião de 
Cássio Azevedo, sócio-fundador da AeC. “É claro que, para 
escolher cada uma das cidades, essas localidades passaram 
por avaliações como infraestrutura e logística até condições 
de ensino da população”, disse.

Um Estado que se encaixa nesse perfil mencionado por 
Azevedo é Sergipe. Atualmente, o Estado tem um dos me-
lhores indicadores sociais do Nordeste e o contact center 
contribuiu efetivamente para essa melhora observada nos úl-
timos anos. A AlmavivA, por exemplo, mudou-se há cinco 
anos para a capital Aracaju e iniciou uma série de investi-
mento que já somam R$ 30 milhões. O maior investimento 
foi a criação de um setor de atendimento no bairro chamado 
Industrial – área que andava esquecida pelo poder público. 

Hoje, Aracaju tem mais de cinco mil empregos gerados 
pela AlmavivA, segundo empresa. Mais do que isso, o 
desembarque da empresa resultou na tal cadeia produtiva 
mencionada pela pesquisa da LCA. Shopping centers, 
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lanchonetes e outras lojas surgiram no mesmo bairro Industrial, 
o que resultou em mais impostos para a prefeitura local (em 
especial o Imposto sobre Serviços, o ISS). 

“Estamos comprometidos com o sucesso e com o progresso 
social de Aracaju. Ajudamos no desenvolvimento do bairro e até 
da cidade e empregamos uma mão de obra qualificada, mas que 
não tinha o primeiro emprego”, explicou o vice-presidente da 
AlmavivA, o italiano Giulio Salomone.

FUNCIONÁRIOS – POR GÊNERO
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Fonte: Centro de Inteligência Padrão (CIP)

A escolaridade é outra característica marcante do setor. Não é um espanto a quan-
tidade de pessoas com ensino médio completo (80%) e que vivem às portas da decisão 
daquele dilema: “o que vou ser quando crescer?”. As empresas do setor se esforçam em 
manter esse funcionário, mas não é um exercício fácil, admite Salomone. A empresa 
faz a sua parte: oferece cursos e ensino superior para aqueles dispostos a seguir carreira 
no setor.

A empresa, aliás, não é a única a apostar no jovem profissional. “Por meio do CSU 
University Educa, oferecemos uma parceria com universidades com foco em desenvol-
vimento profissional para colaboradores com bom desempenho, além de descontos em 
escolas de idiomas”, explicou Marco Antonio de Oliveira Theodoro, diretor-executivo 
comercial da CSU Contact.

Com esse aprimoramento, até os salários melhoraram. O estudo da E-Consulting 
mostra que hoje um gerente comercial ganha pouco mais de R$ 10 mil. “É uma carreira 
promissora”, garante Salomone.

OS DESAFIOS
O contact center, no entanto, está diante de um grande desafio. A mudança no 

perfil do consumidor, que está cada vez mais exigente, criou a necessidade de adoção de 
estratégias na comunicação com o consumidor. É preciso redesenhar a experiência do 
cliente no atendimento, segundo defendeu Kerry Bodine, durante a edição deste ano do 
Congresso Nacional das Relações Cliente–Empresa (Conarec). 

A missão não será fácil, admitiu Daniel Domeneghetti, CEO da E-Consulting. “A 
empresa tem especialização, mas não tem condições de atender em grande escala. Por 
outro lado, os fornecedores foram feitos para atender escala, portanto não tem especia-
lização. É um desafio equacionar isso”, conclui.

PRIMEIRO EMPREGO
A participação do contact center é fundamental sob a ótica so-

cial e do trabalho. O setor é conhecido por abrir as portas para os jo-
vens em busca da primeira experiência ou recolocação profissional.

Sobre a presença dos mais jovens, os dados da E-Consulting 
mostram que eles representam quase 50% (49,45% para ser mais 
específico) entre aqueles com até 25 anos. Aliás, a imensa maio-
ria dos empregados do setor é formada por mulheres (69,03%).

concentração das operações de relacionamento com o cliente por região

* Projeções para 2014Fonte: Strategy Research Center da E-Consulting

2010
20%SUL

SUDESTE

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

2011
20,50%

62% 60%

1% 1,30%

9% 9,50%

2012
19,50%

60%

1,30%

11%

2013
19,50%

58%

1,30%

12,50%

18,80%

54,90%

2,30%

14,40%

2014*

8% 8,70% 8,70% 8,70% 9,60%
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“P R E C I S A M O S  S E R 
R E C O N H E C I D O S  P E L O 
N O S S O  T R A B A L H O  E  P E L O 
Q U E  R E P R E S E N T A M O S  N A 
E C O N O M I A  N A C I O N A L ”
POR GISELE DONATO

H
élio Costa é, sobretudo, um militante da comunicação no País. 
Ele foi repórter e correspondente internacional da TV Globo. 
Os Estados Unidos foram um dos países em que trabalhou e 
onde  ajudou a abrir a sucursal da emissora carioca. Depois de 

cobrir guerras e realizar outras coberturas internacionais em mais de 70 pa-
íses, Costa retorna ao Brasil, na década de 1980, com uma missão: ingressar 
na carreira política. A primeira experiência foi em 1986 como deputado 
estadual por Minas Gerais. No entanto, o grande desafio veio na gestão 
do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Entre os anos de 2005 e 2010, 
ele foi ministro das Comunicações e coordenou o projeto que escolheu o 
modelo japonês como padrão para o sistema brasileiro de TV digital. Atu-
almente, ele é conselheiro da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) 
e uma das mais importantes mentes no setor de contact center. Confira a 
seguir entrevista exclusiva para a Consumidor Moderno:

A terceirização tem gerado muita polêmica. De um lado, as empresas acredi-
tam que ela torna a atividade e, por consequência, os profissionais mais qualifica-
dos, por conta da especialização. De outro lado, vemos aqueles que acreditam que a 
internalização do serviço é que traz, efetivamente, mais qualidade ao atendimento. 
Qual sua opinião a respeito? Qual o impacto da terceirização na cadeia de valor, 
incluindo universidades, tecnologias, consultorias de RH e afins?

Vivemos em uma economia cada vez mais especializada e com o 
consumidor também mais exigente, demandando a contratação, por par-
te das empresas, de serviços que geram valor na cadeia de produção. Isso 
acontece nos mais diversos setores. Por exemplo: em uma montadora de 
automóveis, a empresa vai contratar vários serviços que tornem a produ-
ção mais eficiente e o produto mais próximo à demanda do consumidor. 
Assim, a produção e instalação dos estofados e revestimento interno serão 
realizados por uma empresa contratada e especializada nesse trabalho. Da 
mesma forma, acontece com o atendimento ao cliente. A diversificação 
e o crescimento do mercado de consumo, associados a uma legislação 
cada vez mais forte na área de defesa do consumidor, impulsionaram a 
contratação de empresas especializadas para atender dezenas de milhões 
de consumidores no Brasil.
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Quais as principais vantagens da terceiriza-

ção no caso das centrais de atendimento?
Com um serviço especializado e perso-

nalizado, os clientes são atendidos com mais 
rapidez, os problemas são identificados de 
forma mais fácil, o encaminhamento das de-
mandas fica mais ágil e as empresas podem 
conduzir melhor as soluções, além de iden-
tificarem potenciais melhorias nos processos 
de produção e prestação de seus serviços. É 
impossível imaginar, por exemplo, no caso 
das empresas de telefonia, que o atendimen-
to voltasse a ser realizado pelas próprias ope-
radoras. No final dos anos 1990, o cliente 
tinha de se deslocar até uma loja, pegar uma 
senha, esperar horas na fila até ser atendido. 
Atualmente, ele pode encaminhar a sua de-
manda, de onde quiser, na hora mais conve-
niente, por telefone, internet, chat e e-mail. 
Em 1998, quando da privatização do siste-
ma de telefonia, o País tinha menos de dez 
milhões de linhas de telefonia móvel. Nos 
dias de hoje, esse número ultrapassa 300 mi-
lhões. O mesmo acontece com os bancos, 
empresas de TV por assinatura, empresas 
aéreas, dentre outros setores. Para atender 
a essa nova dimensão do mercado consu-
midor brasileiro, as empresas de contact 
center investem maciçamente em tecno-
logia e qualificação de seus profissionais. 
É um claro exemplo de ganho de escala e 
eficiência para a economia.

Sabemos que os contact centers preferem 
instalar suas centrais de atendimento em cidades 
diferentes das tradicionais capitais, o que impac-
ta positivamente no desenvolvimento do entorno 
dessas cidades, melhorando a qualidade de vida da 
população e dando perspectivas de crescimento pro-
fissional às pessoas, que nessas regiões nem sempre 
têm a oportunidade do emprego (e, mais ainda, 
do primeiro emprego). Como o senhor analisa esse 
cenário e quais os ganhos sociais envolvidos?

Onde falta emprego, a chegada do call 
center ou do contact center é sempre re-
cebida com uma grande movimentação na 
economia local. São milhares de trabalha-
dores, homens e mulheres, principalmente 
jovens, que têm a oportunidade do primei-

ro emprego com todos os benefícios de um 
emprego fixo, em um local saudável e de 
boa camaradagem entre colegas. No Nor-
te e no Nordeste, na periferia das grandes 
cidades do Centro Sul, os call centers e 
contact centers têm produzido um extra-
ordinário ganho social entre as pessoas de 
origem mais modesta.

Considerando a notável habilidade natural 
de nosso povo e da nossa cultura, tão relacional, 
estimular empresas especializadas em serviços de 
relacionamento não seria também uma forma de 
criarmos um diferencial competitivo como nação? 
Um dos aspectos mais marcantes da Copa do 
Mundo foi justamente a hospitalidade dos brasi-
leiros dada aos estrangeiros. Esse DNA pode ser 
cultivado e desenvolvido em empresas como contact 
centers. Qual é a sua opinião a respeito?

O brasileiro é, por natureza, um povo 
simpático e acolhedor. A Copa do Mundo 
foi um bom exemplo disso e a Olimpíada 
também será marcante. O atendimento in-
ternacional no telesserviço é uma proposta 
interessante, um desafio. Nós temos pessoal 
bilíngue e competente para trabalhar no se-
tor internacional e, certamente, o Brasil, que 
já é um dos principais países no setor poderá, 
eventualmente, liderar no oferecimento do 
telesserviço em todo o mundo.

 
Em termos legislativos, que dispositivos uma 

boa lei deveria conter para dar segurança jurídica 
aos contratantes, aos trabalhadores, à sociedade e 
às empresas terceirizadoras?

É importante que uma nova legislação 
esclareça as regras para as contratações de 
serviços especializados, tais como: respon-
sabilidade subsidiária/solidária; obrigações 
por parte das empresas e, principalmente, 
a superação do conceito de atividade fim e 
atividade meio que está ultrapassado pela 
economia moderna especializada e fica su-
jeito a diferentes interpretações por parte 
do Judiciário, criando um ambiente de in-
segurança jurídica. Além de pensarmos em 
uma legislação geral, é fundamental avan-
çarmos rumo a uma legislação específica 
para o setor de contact center, envolvendo 

discussão sobre a atividade e profissão. Será 
um próximo grande avanço após o Anexo 
II da NR 17, estabelecida pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego e negociada 
entre trabalhadores, empresas e governo. 
Esse mesmo caminho precisamos ter para 
a construção de uma legislação para o setor: 
o diálogo com o governo e entidades repre-
sentativas dos nossos profissionais.

A regulamentação de call centers e 
contact centers é fundamental. O setor de 
telesserviços é, possivelmente, um dos mais 
fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e 
pelas entidades de apoio aos trabalhadores. 
As leis e normas que regem o telesservi-
ço são as mais rigorosas do planeta. Agora, 
precisamos entender que o setor emprega 
mais de um milhão de brasileiros; que ofe-
rece emprego nos lugares mais esquecidos 
e abandonados por outros setores empre-
sariais. Cumprimos as leis. Precisamos ser 
reconhecidos pelo nosso trabalho e pelo que 
representamos na economia nacional.  

 
As empresas  prestadoras de serviços de rela-

cionamento ao cliente porque focadas na cultura 
de relacionamento também não contribuem para 
fomentar melhores práticas de defesa e respeito ao 
consumidor a partir do treinamento e qualifica-
ção de sua mão de obra?

Sim. O aprendizado na comunicação 
com centenas de pessoas e na manipulação 
de equipamentos digitais, resultantes da 
qualificação proporcionada ao trabalhador 
do setor, tem como resultado final um clien-
te melhor atendido e as empresas, com mais 
ferramentas, de prestar melhores serviços. 
Os avanços na legislação de defesa do consu-
midor foram um grande impulsionador do 
crescimento do setor que, por sua vez, faci-
lita e aprimora as relações empresa–cliente. 
Além disso, são centenas de milhares de 
profissionais em contato permanente com 
milhões de consumidores, tratando e aju-
dando clientes a resolverem seus problemas. 
Certamente, isso contribui para um aperfei-
çoamento contínuo por meio de melhores 
práticas e a disseminação de uma cultura de 
atendimento e respeito ao consumidor.
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Vários em um
O FX File Explorer é um gerenciador de 
arquivos que permite compartilhamento, 
armazenamento em nuvem (em serviços como 
Dropbox, Google Drive e SkyDrive – para 
versões pagas, com direito a sete dias de teste 
free) e gestão do conteúdo em smartphones 
e tablets. Com uma interface intuitiva e busca 
indexada pelos arquivos, o app conta com editor 
de texto, visualizador de imagens, media player 
e descompactador de arquivos, funcionando 
como uma espécie de “canivete suíço digital”.

Disponível para Android
Preço: Gratuito
Mais informações em play.google.com

DE ZERO A UM: O QUE 
APRENDER SOBRE 
EMPREENDEDORISMO 
COM O VALE DO SILÍCIO
O progresso vem do 
monopólio, não da 
competição. Para ser 
inovador e bem-sucedido, 
crie um negócio sem 
concorrência. Único. 
Original. Inesperado.
Autores: Peter Thiel 
e Blake Masters, 216 
páginas, Editora Objetiva, 
R$ 29,90

TRUE STORY: HOW TO 
COMBINE STORY AND 
ACTION TO TRANSFORM 
YOUR BUSINESS
Para o autor, mais que 
storytellers, as marcas 
devem ser storydoers, 
manifestando uma 
história autêntica e 
significativa por meio de 
suas ações.
Autor: Ty Montague, 
240 páginas, Harvard 
Business Review Press, 
R$ 36,17

Jorge Paulo Lemann, um dos maiores empresários brasileiros, costuma dizer “vai que dá” quando 
lhe pedem um sinônimo para empreendedorismo. Um jeito bem brasileiro, com otimismo ilimitado, 
paixão pelo negócio e vontade de fazer acontecer. Em “#vqd. Vai que Dá!”, Joaquim Castanheira 
reúne histórias de dez empreendedores nacionais, comentadas por mentores que acompanharam de 
perto o desafio de cada um deles. Dez trajetórias únicas, que têm em comum apenas a disposição em 
vencer e ultrapassar os obstáculos. Não há caminho para o sucesso que seja explicado por manuais ou 
teorias, apenas por muito trabalho. Para quem quer encontrar seus próprios caminhos no mundo do 
empreendedorismo, sua leitura é fundamental.
Sobre o autor: Joaquim Castanheira fez carreira no jornalismo econômico em São Paulo. Foi diretor 
de redação do “Brasil Econômico”, trabalhou por 11 anos na “Istoé Dinheiro” e lançou o portal Brasil 
247, primeiro jornal do país criado especialmente para o iPad.

PPT mobile
O SlideShark é um aplicativo que exibe 
apresentações em PowerPoint no iPad, iPhone 
e iPod Touch, facilitando a vida de profissionais 
em campo. Integrado ao OneDrive, Dropbox, 
Box e outros serviços de armazenamento na 
nuvem, o app também permite compartilhar 
as apresentações com outras pessoas, a partir 
do dispositivo móvel, e rastrear os resultados 
de visualização. O aplicativo ainda conta com 
recursos de anotação nos slides e exibição de 
vídeos dentro dos arquivos PPT.

Disponível para iOS
Preço: Gratuito
Mais informações em www.itunes.apple.com
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ROMEO BUSARELLO
diretor de marketing e ambientes 

digitais da Tecnisa
“Tenho lido livros para suavizar a 
alma. Adoro Rubem Alves e um 
dos livros dele que me marcou 

foi: ‘Pimentas, para Provocar um 
Incêndio Não É Preciso Fogo’. 

Trata-se de uma compilação de 
crônicas. Conforme explica o 
autor ‘pimentas são frutinhas 

coloridas com poder de provocar 
incêndios na boca’. Há ideias 

que se assemelham às pimentas 
e incendeiam pensamentos. 

Assim, tive muitos insights para a 
atividade profissional.”  

ELES
indicam

ALBERTO SERRENTINO
sócio da Varese Retail

“Minha sugestão é ‘Great by 
Choice’, de Jim Collins e Morten 

T. Hansen (traduzido em 
português como ‘Vencedoras 

por Opção’). A partir de análise 
comparativa entre empresas 

com períodos longos de 
crescimento com geração de 

valor, os autores apontam para a 
importância de se ter clareza na 
visão estratégica, persistência 

e disciplina na execução e 
capacidade de manter planos em 
ambiente de crescente incerteza 

e volatilidade. Desmistificam 
o pioneirismo e crescimento 
acelerado como alavancas de 

geração de valor.

>
>

CULTURA DA CONEXÃO 
– CRIANDO VALOR E 
SIGNIFICADO POR MEIO 
DA MÍDIA PROPAGÁVEL
Vivemos uma mudança 
de paradigma na mídia, 
passando de uma lógica 
de radiodifusão para outra 
que permite e valoriza o 
engajamento do público. 
Terá sucesso quem souber 
lidar melhor com essa 
nova realidade baseada no 
diálogo com o cliente.
Autor: Henry Jenkins, 408 
páginas, Editora Aleph,
R$ 69,90

Você é Criativo, Sim Senhor!
Neurônios virgens, hormônios disciplinares, efeito supositório, esfarrapadium, comparômetro, gangorra 
vital, presente absoluto, honesting, castelo de legos, são Magaiver, listas mentais e mais uma infinidade 
de metáforas divertidas, memoráveis e, principalmente, verdadeiras. Uma forma criativa de falar 
sobre criatividade e comportamento humano. Henrique Szklo, da Academia de Criatividade, utiliza 
personagens fictícios e ensina como romper os padrões e alimentar um pensamento criativo.

Autor: Henrique Szklo, 322 páginas, Editora Jaboticaba, R$ 39,90

RICARDO FLORESTA
diretor de atendimento da Claro 

“Recomendo o livro ‘Design 
Thinking – Inovação em Negócios’, 

de Tim Brown, que aborda 
os problemas tradicionais 
de negócios de múltiplas 

perspectivas e busca ajudar a 
solucioná-los de maneira afetiva. 
É uma obra para líderes criativos, 

que estão sempre em busca 
de alternativas viáveis para a 
empresa e para a sociedade.”

#vqd. Vai que Dá!
Editor: Joaquim Castanheira,
248 páginas, Editora Portfólio-
Penguin, R$ 29,90

Jorge Paulo Lemann
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S
e você é um sujeito meio intelectual de meia-idade e não 
tem ficha no DOPS para postar nas redes sociais, calma! 
Vem aí um aplicativo que providencia seu retrato de 
subversivo quando jovem com o mesmo design gráfico 

do lambe-lambe do Departamento de Ordem Política e Social. A 
ideia surgiu depois que vazou na imprensa a foto oficial do Edson 
Celulari rebelde em fichamento de estudantes da USP nos anos 
1970. Ser reconhecido como um gato de esquerda aos 56 anos, 
convenhamos, dá um gás danado!

Voltando ao que interessa, se você tem mais ou menos essa idade – 
não importa se cursou a USP, militou em algum diretório acadêmico 
ou seguiu a carreira de ator –, vai logo separando o melhor 3 x 4 da sua 
juventude cabeluda e o AppDops providencia seu passado de luta contra 
a ditadura em arquivo digitalizado, prontinho para vazamento na web. 
Nunca mais vão te olhar com os mesmos olhos! Pergunta só pro Celulari.

NINGUÉM MERECE
O brasileiro anda tão desanimado com a política que nem 

buchada de bode ofereceu aos candidatos nas últimas eleições. 
Antigamente, o prato era de lei na corrida presidencial!

IMENSO SERTÃO
É preciso fazer uma retificação na obra aberta do obituário do 

planeta: a expectativa de contribuição do Brasil ao fim do mundo, 
historicamente creditada às enchentes – o País submergiria num 
imenso ponto de alagamento –, mudou da água pro volume morto: 
o Brasil vai virar sertão, eis a questão! 

GRACINHA
Tem gente na Petrobras propondo que a operação Lava-Jato 

seja suspensa por medida de economia de água.

COM ALÇA
Miss Brasil Plus, Aline Zattar, matou a charada: “Os homens 

gostam de ter onde pegar!” Isso quer dizer o seguinte: não sendo 
sem alça, toda mala tem seu valor!
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APPDOPS:
APLICATIVO DE FICHAMENTO

/// TUTTY VASQUES

Jornalista e humorista ///

QUAL É A BOA?
O brasileiro vai, aos poucos, perdendo inteiramente a 

noção do que é uma boa notícia! Dia desses me peguei feliz 
da vida com a informação de que Cauã Reymond e Grazi 
Massafera estão namorando de novo! Pode?

DE NOVO?
Entra guerra, sai guerra é sempre a mesma porcaria: a gente não 

consegue ver nada na televisão além de clarões noturnos seguidos 
dos destroços do day after. De vez em quando rola um alvo com 
definição de imagem compatível com a tela de um Game Boy de 
primeira geração! Em plena era HD, LED, Smart TV e o escambau, 
a ofensiva contra o Estado Islâmico exibida nos telejornais tem 
padrão de qualidade de um cartucho de Atari do tempo do onça!

BOATO INFAME
Não está ainda nos planos da TV Record convidar Eduardo 

Suplicy para a primeira edição 2015 do reality show A Fazenda. 
E não se fala mais nisso, ok?

RETA FINAL
Felipe Massa pode ficar careca primeiro que Rubinho 

Barrichello! O piloto da Williams está prestes a ultrapassar seu 
colega da Stock Car!

MENOS
Jesús Torrealba, líder da oposição a Nicolás Maduro, 

quer transformar a Venezuela na “Noruega caribenha”. Não 
precisava exagerar, né não?

PONTO DE VISTA
Pelo que dá para entender nas entrelinhas do noticiário 

econômico, o tal “centro da meta” virou um ponto fora da curva 
inflacionária. Para o povão, entretanto, o centro da meta continua 
sendo o lugar onde o goleiro se coloca em cobranças de pênaltis.

ADVERTÊNCIA
Lília Cabral deu agora para propagandear que perdeu nove 

quilos cortando radicalmente o glúten. Nenhuma fã da atriz 
deve tentar o mesmo em casa com faca de cozinha!

Roma foi o palco do Consumidor Moderno Experience Summit 2014. A cidade histórica que transpira design nos 
proporcionou diversos momentos memoráveis e inúmeros aprendizados sobre Design Thinking e a sua metodologia.

O nosso objetivo nesse evento, além de reunir grandes líderes, é compartilhar ideias, conhecimentos, informações e 
valorizar algo de extrema importância no mercado: criar amizades e parcerias construtivas.

Agradecemos a todos que participaram, apoiaram e patrocinaram o Consumidor Moderno Experience Summit 2014 e 
esperamos que tudo o que foi aprendido possa ser colocado em prática. Até 2015!

Um evento de 
sucesso envolvendo 

os maiores entusiastas 
em relacionamento com 
os clientes do país em 

uma atmosfera de 
Design Thinking. 

Realização Organização




