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“Twitter ha canviat la cultura de la nostra organització” 

Brian Roberts, CEO de Comcast  
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Què és? 

 L’atenció al client 2.0 és una estratègia interactiva, multicanal i 

proactiva de relacionar-se amb la clientela i oferir-li canals de participació i 
de resolució de problemes a través dels nous mitjans socials. És una atenció 
interactiva perquè es basa en la conversa multidireccional, és multicanal 

perquè comprèn diversos canals i xarxes socials: blogs, vídeos, fòrums, 
microblogging (Twitter), Facebook. És proactiva perquè no esperem que el 

client es posi amb contacte amb nosaltres: anem a buscar-lo i estimulem la 
seva participació. 

 L’atenció al client 2.0 suposa anar més enllà del màrqueting i la gestió 

de la reputació online. Es basa en escoltar, informar, resoldre, rebre 

feedback i crear comunitat: 

 Escoltar: rastrejar activament les xarxes socials a la recerca de 

queixes i problemes. Donada la naturalesa viral de les xarxes 
socials, una queixa aïllada pot acabar tenint un ressò important. Es 

poden fer servir eines de recerca senzilles com ara Technorati (per 
a blogs) o TwitterSearch. També hi ha eines més sofisticades com 
ara el Wunderman's Social Favourability Engine que rastreja 

http://technorati.com/
http://twitter.com/search/
http://wunderman.com/
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automàticament les xarxes socials i fa un índex del número de 
missatges que expressen descontentament. 

 Informar: comunicar alteracions del servei, incidències, ofertes 

puntuals. 

 Resoldre: no podem limitar-nos a dir al client que l’escoltem. Cal 
que disposem de la necessària interconnexió entre els diferents 

canals d’atenció i la resta de l’organització per poder resoldre els 
problemes. 

 Rebre feedback: si tenim canals per rebre i debatre 

suggeriments, convertirem una queixa en una oportunitat de 

millora. 

 Crear comunitat: si tenim una comunitat virtual activa, l’atenció 

al client sovint passa a ser també una responsabilitat assumida 
pels propis clients. Per exemple, si disposem de fòrums sobre els 

nostres productes, sovint una altra persona usuària és qui dóna la 
resposta. 

 El nou perfil de client és el que ha obligat les organitzacions a tenir una 

estratègia (i no només una presència) a les xarxes socials, no es tracta de 

sumar-se a una moda. És una o un client que està connectat/da, que pot 
generar contingut i viralitzar les seves opinions. A més el nous clients 
estan més informats, utilitzen eines de comparació de productes i estan 

acostumats a rebre respostes en temps real. 

 

ATENCIÓ AL CLIENT TRADICIONAL 

 

ATENCIÓ AL CLIENT 2.0 

La relació entre l’organització i el 
client es considerava com la gestió 

d’una transacció des d’un cert 
paternalisme. 

La relació entre l’organització i el 

client s’entén com a part d’un esforç 
interactiu. 

El client és vist com un receptor dels 

productes i serveis que li ofereix 
l’organització. 

Amb els seus suggeriments, el client 

pot contribuir a donar forma als 
productes. 

L’organització marca les fases del 
procés d’atenció. 

Client i organització entaulen en 
conversa. 

L’organització és passiva, dóna 

resposta a problemes. 

L’organització és proactiva, s’anticipa 

a les incidències abans no esdevinguin 
problemes d’imatge corporativa. 

Els intercanvis tenen lloc en canals 
privats (trucades, cartes). El client no 

disposava de gaires canals per fer 
públic el descontentament (les 
tradicionals cartes al director d’un 
diari). 

Bona part dels intercanvis tenen un 
component públic (tuits, entrades a 

blogs, debats a fòrums, etc.), encara 
que la solució pot també orientar-se 
cap als canals privats que també 
ofereixen les xarxes socials. 
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La relació és d’ 1 a 1. La relació és entre moltes persones. 

Horari d’atenció preestablert. La o el client marca els horaris. 

Eines 

 Gestió de crisis: Pel seu component públic i el seu impacte en la 

reputació corporativa, les xarxes socials requereixen d’una agilitat en la 
resposta a les crisis: 

 Quan esclata una crisi a les xarxes socials, no podem improvisar 
una presència i una estructura. Ja l’hem de tenir establerta si 

volem encarrilar-la pels nostres canals. 

 No respondre en calent i a la defensiva. Intentar aconseguir més 

informació sobre el que hi ha darrere la queixa. Si cal, ser 
autocrítics. Una mala primera resposta, alimenta la crisi. 

 No intentar silenciar el debat. És contraproduent perquè 

desfermaríem un Efecte Streisand: tot intent d’amagar una 
informació, propicia la seva difusió.  

 Si hi ha hagut una error per part nostra, demanar disculpes i oferir 

una compensació (millora gratuïta del servei, descomptes, etc). 

 Sovint les xarxes socials valoren l’humor i l’autoironia. La 
companyia de telecomunicacions O2 va desactivar un allau de 

missatges ofensius des de l’humor. 

 Diferenciació públic / privat: no confondre xarxes socials amb 

comunicacions 100% públiques. Cal afinar quina part de la interacció és 
pública i quina derivem a les eines privades que ofereixen també les xarxes 

socials. És bo que siguin públics els missatges de: 

  Contacte inicial amb el client. Que se sàpiga que l’escoltem i 

estem treballant en el seu problema. En el propi missatge li podem 
demanar més informació sobre el seu cas per un canal privat: 

 

 Missatge de clausura o oferiment de compensació: 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9015
http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-07/17/o2-outage-social-media-masterclass
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 To de la interacció:  

 Les xarxes socials tenen un to bastant informal, però cal tenir cura 

en aquest aspecte. Donar un to humà i proper a la interacció, però 
no intentar anar de “col·legues” del client. 

 No confondre atenció al client amb màrqueting. Les persones 
expertes alerten que no n’hi ha prou amb oferir comprensió i 

paraules reconfortants. Cal que el servei d’atenció i els 
departaments interns tinguin la necessària interconnexió per 
oferir una solució. 

 Cal donar un missatge unitari per tots els canals. No pot haver-

hi diferències entre allò que diem per telèfon i allò que diem per 
una xarxa social. 

 Noves mètriques: les mètriques tradicionals com ara el nombre de 

tiquets resolts no són d’aplicació a l’atenció al client 2.0. Calen noves 

mètriques com ara nombre de followers a Twitter, nombre de likes a 
Facebook, temps de reacció a les queixes, nombre de consultes resoltes per 
altres clients... 

La dada 

Segons una estimació de la consultora BlueWolf, l’any 2020 el 90% de les 

organitzacions faran servir els canals oferts per les xarxes socials per respondre 
a les qüestions dels clients. Això suposaria un increment exponencial respecte 
el 25% que ho feien l’any 2010. A Espanya, però, el percentatge 

d’organitzacions amb una estratègia d’atenció al client 2.0 es redueix al 10%, 
encara que fins el voltant d’un 30% ho està considerant. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

ESTUDI 
 

 En aquesta primera fase cal analitzar la nostra 

presència social i la de la competència. També 
el perfil social dels nostres clients. 

 Disposem de persones prou capacitades 

digitalment? Calen noves incorporacions o 
podem formar a persones provinents de 
l’atenció tradicional? 
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L’experiència 

 

 forumclínic és un programa interactiu per a pacients amb l’objectiu 

d’aconseguir que augmentin el seu grau d’autonomia pel que fa a la seva 
salut, utilitzant les oportunitats que brinden les noves tecnologies.  

 Aporta informació rigorosa, útil, transparent i objectiva sobre la salut, i 
alhora afavoreix la participació activa dels/de les pacients i les seves 

associacions. 

 forumclínic està liderat pels/per les professionals dels centres 

hospitalaris i d’atenció primària de la Corporació Sanitària Clínic, de 

IMPLANTACIÓ 
 

 Decidir a quines xarxes i mitjans socials volem 

tenir presència. És millor consolidar una bona 
presència en 1 o 2 xarxes que voler abastar-les 
totes. 

 Implantar un sistema d’alertes que ens avisi de 

les mencions a la nostra organització, queixes, 
paraules claus, etc. L’atenció ha de ser 
proactiva. 

 Fer una campanya de comunicació del 

llançament inicial. Però el prestigi caldrà 
guanyar-se’l resolent problemes. 

INTEGRACIÓ I RETROALIMENTACIÓ 
 

 L’atenció al client ha d’estar integrada en una 

estratègia de mitjans socials que també inclogui 
els components de: reputació corporativa, 
comunicació i feedback. 

 Els suggeriments i les mancances detectades en 

l’atenció al client han d’incorporar-se al cicle 
d’innovació en un cercle virtuós. 

http://www.forumclinic.org/
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l'Hospital Clínic de Barcelona. El projecte té el finançament i el suport de la 
Fundación BBVA. Disposa d’un comitè científic de direcció, amb 9 membres, 
i d’un comitè científic d’assessorament, amb 20 membres. 

 La informació i l’atenció a les persones pacients està organitzada en 

diferents àrees: 

 Informació sobre malalties cròniques i afeccions comunes. 

Organitzada en forma de guies pràctiques, vídeos i recomanacions.  

 Fòrums on poder consultar dubtes de caràcter general a un/una 

professional sanitari i compartir experiències amb altres persones. 
Aquests i aquestes professionals garanteixen la qualitat científica 

de les informacions i respostes facilitades. 

 Notícies sobre investigacions i avenços recents en medicina. 

 Blog de l’editor. 

 Tot el portal està organitzat per malalties: artrosis i artritis, càncer de 
mama, cardiopatia isquèmica, depressió, diabetis, etc. Dins de cada afecció, 

la persona usuària pot consultar informació, notícies i participar en un fòrum 
específic on pot parlar amb altres persones que pateixen la mateixa malaltia 
i formular consultes a un metge. 

 forumclínic també fomenta la participació mitjançant un concurs de 

relats sobre històries de pacients. Celebra trobades presencials per reforçar 
la comunitat virtual.  

 Segons la responsable del projecte, Imma Grau, el sentiment de 

comunitat és molt útil per encarar diferents afeccions. Una o un pacient 

informat, conscienciat i amb una situació emocional bona gestiona millor la 
seva malaltia i, a la vegada, ajuda a la comunitat mèdica a comprendre 
l’experiència de la malaltia tal i com la viuen les persones que la pateixen. 

Això pot donar la clau, per exemple, de per què de vegades no se segueixen 
els tractaments. 

 

 

 Segons la reflexió fet pel Banc Sabadell, les noves xarxes socials suposen 
una sèrie de canvis: 

 Les persones s’acostumen a temps de resposta més curts. 

 Estan exposats a una major quantitat de productes. 

 Les organitzacions estan més exposades al públic i a les crítiques. 

 Per donar-hi resposta, el banc ha implantat un programa d’atenció al 

client 2.0 amb els següents objectius: 
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 Comunicar de forma assertiva mitjançant twitter. El servei està 

actiu les 24 hores del dia. 

 Donar respostes més àgils i directes. 

 Respondre en temps real a les crítiques. 

 Gestionar la privacitat de la informació. 

 Un element clau és que les persones que atenen clients disposin d’una 
xarxa de contactes interna per resoldre els problemes. No necessariament 

han de disposar de tot el coneixement, però han de saber on resideix i com 
accedir-hi. Per exemple, una consulta a Twitter pot arribar a mobilitzar fins a 

60 gestors diferents. 

 El programa parteix de l’orientació al client, fet que es tradueix en una 

monitorització i escolta activa de les mencions a l’organització en les xarxes 
socials. El banc disposa de la figura d’un/a responsable de Xarxes Socials. 

 El programa està inserit dins l’Oficina directa, un sistema multicanal 
que permet escoltar, participar i compartir. Dins l’estratègia participativa, ha 

implantat un sistema per rebre feedback basat en les votacions socials 
(model digg.com). Els i les clients poden votar els suggeriments de millora 
que considerin més interessants. 

 Altres xarxes socials on el banc té presència són: Facebook i Google+. El 

portal SocialMedia agrupa tota l’estratègia social del banc. El Banc Sabadell 
és pioner a l’Estat espanyol en aquest tipus d’actuació. Se situa així en la 
línia d’altres entitats internacionals, com ara el Bank Of America i el seu 

perfil de Twitter BofA_Help. 

 Segons les estadístiques internes, el 40% de les actuacions consisteixen 

en facilitar informació general. El nombre d’actuacions motivades per 
queixes i reclamacions és del 15%. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Shankman, Peter. Customer Service: New Rules for a Social Media World. 

Indianapolis: Que Biz-Tech, 2010. 

Warner, Bernhard; Yeomans, Matthew. #FAIL: The 50 Greatest Social Media 

Screw-Ups and How to Avoid Being the Next One. Llibre digital. 

 

https://twitter.com/BancoSabadell
http://feedback.bancsabadell.com/forums/92343esugerencias
http://digg.com/
http://www.facebook.com/bancosabadell
https://plus.google.com/u/0/+bancosabadell/posts
http://socialmedia.bancsabadell.com/
http://twitter.com/BofA_Help
http://www.amazon.es/FAIL-Greatest-Social-Screw-Ups-ebook/dp/B007FD0J56
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Curtmetratge Error 0036 

Curtmetratge dirigit per Raúl Fernández Rincón que mostra com en un futur no 

massa llunyà l’omnipresència de les tecnologies de la informació no garanteix 
per si sola que el client rebi una atenció òptima.  

http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-

asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/ 

 

Lledó, Ana. “El client feliç sempre truca dos cops”. Executive Excellence.  

Article d’Ana Lledó que explora línies futures d’evolució de l’atenció al client: 

des de la traducció simultània a la supressió de barreres comunicatives per 
resoldre els problemes. 

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7

02 

 

Vidales, Raquel. “Si no queda satisfet, reclami a Twitter”. El País, 09/04/2012. 

Article sobre les noves pràctiques proactives d’atenció al client: rastrejar 

activament les xarxes socials i fòrums cercant usuaris que expressen queixes i 
publiquen els seus problemes.  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

407  

 

“Gestió de la reputació Online”. Fundació Factor Humà, 07/07/2010. 

Consisteix en el seguiment de les opinions que es generen a Internet sobre la 
nostra organització per donar resposta en un procés de comunicació externa 

que preservi la nostra imatge corporativa i asseguri una percepció alineada amb 
la realitat. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
265  

http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/
http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/
http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=702
http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=702
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9407
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9407
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8265
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8265

