
 

                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Practical Community in Business Model  

RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR: 
OPORTUNIDADE PARA NOVOS NEGÓCIOS? 
Prof. Fabian Salum 
Artigo publicado na Revista Exame em março de 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/fundacao-dom-cabral?trk=cws-ci2-coname-0-0
https://twitter.com/DomCabral?ref_src=twsrc^tfw
https://www.youtube.com/user/FDCIdeas


 

 
Evento 01 | Nome do professor 

Material de responsabilidade do professor  | 2 | 

 

Figura 01: Central de telemarketing 

 

A evolução recente das tecnologias digitais tem modificado tanto as relações na 
sociedade como as noções de espaço e tempo, realidade que possibilita a ampliação 
do conhecimento e do desenvolvimento. As novas tecnologias podem ajudar a 
melhorar não apenas os fluxos de informação, mas, também, encurtar os canais, 
agilizar as informações e reduzir custos.  

 

Num mercado de constantes movimentos e inovações, o aumento contínuo dos 
níveis de conectividade, a partir do uso das tecnologias disponíveis, tem contribuído 
para que os usuários se comuniquem de modo mais rápido e fácil, propiciando 
interações mais dinâmicas entre as pessoas e a sociedade. O novo modelo de 
relacionamento proporcionado pela web e a forte influência que as redes sociais 
têm exercido no mercado, também estão contribuindo para que as instituições se 
adaptem às novas formas de comunicação, informação, interação e opinião 
expressadas pelos clientes. Nesse ambiente, o consumidor tem voz ativa e a sua 
opinião possui relevância e poder de influência. 
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Dessa forma, pode-se dizer que a dimensão social ganha força em virtude do 

componente comportamental. O consumidor final, que expõe as suas percepções 

de valor e benefício atendidos ou não, manifesta-se pelos canais formais e legítimos 

para exercer seu ato de cidadania, garantido por lei. O ato de reclamar em real time 

se tornou uma variável incontrolável e temerosa para muitos gestores em 

diferentes tipos de organizações. 

Segundo o professor David Besanko, da escola de negócios Kellogg da Universidade 

Northwestern, a compreensão dos aspectos externos de uma organização, como a 

leitura das expectativas dos consumidores, são pré-requisitos essenciais para 

permitir o entendimento das fontes de criação de valor bem como o entendimento 

da razão de existir da organização. Isso, por sua vez, deve levar em conta o 

conhecimento do que gera benefícios ao consumidor. Este conhecimento é a 

garantia de que os produtos ou serviços proveem benefícios que são percebidos 

pelo consumidor atendendo suas necessidades melhor do que os potenciais 

concorrentes. 

Por outro lado, fala-se muito sobre o valor criado (VC), que nada mais é do que a 

resultante entre o benefício (B) identificado pelo consumidor final, menos o 

OPINIÃO - FABIAN SALUM CENTRAL DE TELEMARKETING: reclamação dos 

consumidores pode ser uma oportunidade para rever processos / custo de 

fabricação do produto e/ou serviço (C), ou seja: VC= B – C em que a resultante 

obtida, valor criado, deve ser dividida entre o consumidor e o produtor. Se o 

consumidor final não percebe a parte que lhe toca do valor criado ou ainda não 

captura este valor, pela troca monetária feita (pagamento), a ação promovida pelo 

consumidor é imediata e unidirecional. Formula-se assim uma reclamação. A 

reclamação é baseada, muitas vezes, na comparação primária, tangível e/ou 

intangível, que o consumidor faz, por exemplo, entre a qualidade de um produto e 

o preço pago pelo mesmo. A velocidade com que essa reclamação se propaga e o 

impacto que pode provocar têm cada vez mais efeitos mensuráveis, principalmente 

nas grandes organizações, impulsionando as ações gerenciais que visam reorganizar 

as áreas de atendimento ao consumidor. 

O consumidor tem diversos caminhos para manifestar sua experiência, em 

diferentes canais de atendimento, seja no SAC da organização, nas Redes Sociais, 

no Fale Conosco, nos Órgãos Reguladores (Anatel, Bacen), no Procon e até mesmo 

no Juizado Especial Cível. Para que a organização citada na reclamação tenha a 
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capacidade de reagir rapidamente, é necessário que se faça uma revisão nos 

processos de resolução das reclamações dos consumidores finais e ainda a 

aquisição de softwares de automação de processos. Assim, haveria a garantia de 

não serem perdidos os prazos previstos para emissão de respostas às reclamações. 

Por consequência, seriam evitadas multas, condenações e a perda do consumidor 

para o concorrente. 

Nesse cenário, compreender a dinâmica atual de interações com o consumidor é 

fundamental. É por isso que compartilho neste espaço mais um extrato de uma 

pesquisa realizada no final de 2016, com o objetivo de buscar e identificar empresas 

com sede no Brasil e/ou na Europa, que tivessem características que se 

assemelhassem ao preconizado pela teoria da visão baseada em recursos de autoria 

do professor Jay Barney do departamento de Empreendedorismo e Estratégia da 

Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Esta teoria é fundamentalmente 

ancorada no trabalho produzido pela ex-professora da escola de negócios francesa 

INSEAD Edith Penrose. O trabalho de Penrose é reconhecido desde o início dos anos 

80 com o argumento de que “a organização é um amplo conjunto de recursos e que 

este pode gerar e sustentar vantagem competitiva, garantindo lucratividade por 

longos períodos”. Outro aspecto que merece ser considerado é que essa teoria se 

fundamenta na premissa de que as empresas são heterogêneas. Em outras 

palavras, diferentes umas das outras única e exclusivamente pelos seus recursos. 

É fato concreto que o ano de 2016 foi massacrante para muitas organizações em 

vários aspectos. Em conversa com o professor Barney durante um dos seminários 

que ele ministrou como professor visitante no INSEAD, no final de 2016, discutimos 

sobre a escassez de sinais de melhora vindo do mercado para com as organizações. 

Surgiu então, a ideia e a provocação pela procura de casos reais em ambiente 

empresarial no setor de serviços e, especificamente, na área de tecnologia. Talvez 

seja uma das áreas que menos impacto sofreu em 2016, me atrevo a dizer. 

Para tanto, consideramos também, um outro fundamento conceitual de Barney, o 

que caracteriza os recursos dentro das organizações por alguns atributos, formando 

o acrônimo VRIO. O VRIO significa: “valioso” — ter capacidade de gerar valor; “raro” 

— ser escasso o acesso no mercado — “inimitável” — ser difícil de ser replicado, 

imitado ou substituído pelos concorrentes; e “organizável” — permitir que seja 

organizado de forma que se obtenha a exploração do recurso. Todos esses são 
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inerentes aos recursos para potencial geração e manutenção das vantagens 

competitivas de uma organização. 

Nesse contexto, identifiquei, no Brasil a empresa iColabora. Sua proposta de valor 

é apoiar e melhorar os processos de atendimento das empresas mediante as 

reclamações que recebem. Como isso é possível? Através de uma completa revisão 

dos processos de toda a cadeia de atendimento, aliado ao fornecimento de uma 

plataforma de BPMS (Business Process Management System) para garantir que os 

processos mapeados serão de fato executados. 

Para ilustrar ao leitor de EXAME Hoje, a seguir, compartilho parte dos resultados 

que obtivemos ao testar os atributos nos recursos estratégicos — por meio do 

conceito do VRIO — na iColabora. 

A questão do valor: A oferta da empresa é única, ou seja, o cliente não compra 

software e depois consultoria, a solução é implantada simultaneamente com a 

revisão dos processos. Não existe a necessidade de codificar a solução, a melhoria 

é implantada simplesmente reconfigurando novos processos. 

A questão da raridade: A raridade está em levar ao cliente Modelos de Referência 

de SAC, Redes Sociais, Fale Conosco, Órgãos Reguladores (Anatel, Bacen…) Procon 

e JEC já pré-configurados, com uma inteligência de melhores práticas no mercado 

já utilizados e consolidados. A venda dessa solução não é tecnológica. É totalmente 

baseada em resultados, em melhoria operacional, melhoria dos OPINIÃO - FABIAN 

SALUM CENTRAL DE TELEMARKETING: reclamação dos consumidores pode ser uma 

oportunidade para rever processos / VOLTAR PARA HOME indicadores de qualidade 

(tempo de resposta e assertividade) acompanhada de uma forte redução de custos 

para quem contrata. 

A questão da inimitabilidade: A interação com o cliente está na utilização de um 

recurso chave chamado Solution Designer. Esse profissional é um profundo 

conhecedor da ferramenta de BPMS da iColabora, uma criação própria baseada 

em componentes Open Source, portanto fácil de dar manutenção. Esse 

profissional é formado na própria iColabora e cumpre várias etapas de 

desenvolvimento até se tornar um Solution Designer. 

A questão da organização: A empresa promove a busca da melhoria continua em 

processos implantados nos seus clientes. Para garantir que o cliente perceba que 

tais melhorias cheguem rapidamente a sua operação, a iColabora aderiu, já há 
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alguns anos, ao “manifesto ágil” e assim utilizam a técnica de organização de 

trabalho conhecida como scrum nas entregas semanais, agregando de imediato 

valor as áreas de negócio dos clientes. O Solution Designer possui agendas 

recorrentes com os seus clientes para melhorar e reorganizar os demais recursos 

acima descritos, seja através de inovações, como Machine Learning e a digitalização 

por exemplo. 

Atualmente, cerca de 70% das reclamações abertas na Anatel são tratadas pela 

solução implantada por esta empresa, a título de exemplo. A junção de todos esses 

componentes VRIO explicam o rápido crescimento da empresa iColabora 

demonstra em seus relatórios. 

 


