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EDITORIAL
A
excelência
no
atendimento ao cliente é
uma das nossas diretrizes
de gestão. Um desafio
contínuo que começa no primeiro contato feito com
a empresa por meio de nossa equipe de consultores,
técnicos e supervisores, ou pelos demais canais que
disponibilizamos a vocês.
A Central de Relacionamento com o Cliente
(CRC) é, muitas vezes, a porta de entrada, quando
o cliente quer abrir um chamado. Mas, quem nos
procura, nem sempre quer falar sobre as questões
operacionais do elevador.
O cliente quer ser ouvido e para esse atendimento
diferenciado temos outros canais, como o SIC
– Serviço de Informação ao Cliente e os canais
digitais, onde a inovação tecnológica nos permite
respostas pertinentes sobre os assuntos abordados.
A sua satisfação é nossa meta diária.

Ainda mais ligada em você
A comunicação por meio da internet cresceu muito na última década.
Com os avanços tecnológicos nesta área, o contato a distância ficou mais
ágil e criou facilidades para o dia a dia das pessoas em diferentes segmentos.
Atenta a essas mudanças, a ThyssenKrupp Elevadores investiu no Chat
Online para ampliar a comunicação entre a empresa e o consumidor final,
ou seja, todos que usam o elevador para suas atividades diárias.
Agora, com apenas alguns cliques é possível tirar dúvidas em tempo
real sobre os serviços que a empresa oferece, entre outras solicitações.
Para ter acesso ao Chat
Online basta abrir o site
da empresa e acessar os
links na parte superior da
página (na aba Contatos)
ou no rodapé e preencher
algumas informações básicas para estar conectado
aos atendentes.
É fácil e rápido. Faça
uma experiência e fale
conosco em tempo real.

Boa leitura!
Carlos Roberto Bonadio,
Diretor de Serviços da ThyssenKrupp Elevadores

OPINIÃO
		 A ThyssenKrupp assina seis equipamentos instalados em um dos hotéis mais famosos do
Brasil, o Belmond Copacabana Palace, situado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Para garantir o conforto e a segurança de cerca de 500 clientes que circulam diariamente,
podendo chegar a mais de mil em dias de festas, foram disponibilizados quatro elevadores,
sendo dois sociais e dois de serviço; além de duas plataformas para pessoas com mobilidade
reduzida. A empresa é responsável pela manutenção mensal preventiva e também realiza
ações corretivas quando necessário. “O destaque da parceria fica por conta da melhoria
contínua no atendimento tanto por parte da direção como de toda a equipe técnica”, avalia
Paulo André Hias Pozzobon, Diretor de Engenharia do hotel. O hotel também faz a sua
parte e investe em ações de caráter preventivo, como orientar os colaboradores em caso
de elevadores parados e sobre como utilizar de forma correta e preservar os equipamentos.
Sandro Nassr, Gerente de Serviços da
Filial Rio de Janeiro, ao lado de Paulo André
Pozzobon, Diretor do Belmond Copacabana Palace

Você sabia?
Conheça nossos canais de atendimento ao cliente
Quando quer entrar em contato com a ThyssenKrupp Elevadores, o cliente pode escolher entre os diferentes canais de comunicação disponíveis.
O mais utilizado ainda é o serviço por telefone, via 0800, seguido pelo Fale Conosco. Mas, com a presença nas redes sociais desde 2012,
a empresa vem registrando o crescimento de interações digitais por meio da conta do Twitter; além da fanpage no Facebook e do blog
corporativo Seu Elevador. Conheça nossos canais e como interagir conosco!
SIC – Serviço de Informação ao Cliente
Contato por telefone, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.
0800 7070 499
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CRC - Central de Relacionamento com o
Cliente
Contato por telefone 24 horas para abrir um
chamado.
3003 0499 - Capitais e regiões 		
metropolitanas
0800 7080 499 - Demais localidades
Chat Online
Contato via internet, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h15.
www.thyssenkruppelevadores.com.br

Fale Conosco
Preencha o formulário disponível no site e a empresa retornará.
www.thyssenkruppelevadores.com.br/pt-BR/fale_conosco
Twitter
Tire dúvidas em tempo real. Basta ter uma conta no Twitter e
seguir a empresa.
@SeuElevador
Blog Seu Elevador
Acompanhe as novidades sobre o dia a dia da empresa.
www.thyssenkruppelevadores.com.br/blog
Facebook
Curta e compartilhe noticias e informações por meio da fanpage
da empresa.
www.facebook.com/ThyssenKruppElevadores

PLANETA VERDE
Você sabia que para produzir um quilo de carne bovina utiliza-se
aproximadamente 15 mil litros de água? E que para cada quilo de algodão
produzido nas indústrias estima-se uma margem de 10 mil litros de água
descendo ralo abaixo?
Os dados acima são da Pegada Hídrica, um indicador de consumo da
água direto e indireto, ou seja, não somente sobre a água utilizada no uso
doméstico (beber, cozinhar, lavar e etc), mas também na produção.
Para medir a Pegada Hídrica de uma pessoa, comunidade ou empresa
é necessário definir o volume total de água doce que é utilizado na
produção de bens e serviços consumidos.
Com base nos estudos feitos já sabemos, por exemplo, que entre 60%
a 75% de toda água doce do Planeta é utilizada na agricultura e 24% nas
grandes indústrias, sobrando de 8% a 10% para uso pessoal.
As descobertas podem auxiliar na definição de políticas públicas sobre
o consumo de água doce e conscientizar a população sobre o impacto que
suas decisões podem ter para o futuro do Planeta.
Se quiser saber mais sobre este tema, acesse a página: www.pegadahidrica.org
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