
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

AVM FACULDADE INTEGRADA 

 

 

 

 

 

Excelência no Atendimento aos Clientes 

 

 

 

Por: Kelly da Silva Inácio 

 

 

 

Orientador 

Prof. Jorge Vieira 

 

 

Rio de Janeiro 

2013 

 

DO
CU

MEN
TO

 P
RO

TE
GID

O P
EL

A 
LE

I D
E D

IR
EIT

O A
UTO

RA
L



 

 
 
 

2

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

AVM FACULDADE INTEGRADA 

 

 

 

 

 

Excelência no Atendimento aos Clientes 

 

 

 

 

 

Apresentação de monografia à AVM Faculdade 

Integrada como requisito parcial para obtenção do 

grau de especialista em Marketing. 

 Por: Kelly da Silva Inácio 

 

 



 

 
 
 

3

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, ao meu irmão, ao meu 

filho e ao meu esposo pelo apoio, 

paciência, ajuda psicológica e 

financeira para que eu chegasse até 

aqui. Obrigada por tudo o que fizeram 

e ainda fazem por mim e pela minha 

formação. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

4

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos mestres que 

forneceram seus conhecimentos para que 

eu aplicasse em minha vida pessoal e 

profissional e aos meus entes queridos 

que sempre me apoiaram nessa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

5

RESUMO 

 

Em princípio uma das relações mais corriqueiras existentes no mercado 

de trabalho: o atendimento ao cliente. Mas com um mercado cada vez mais 

homogêneo em relação aos produtos e serviços oferecidos, essa relação 

cliente x empresa passa a ser, na maioria das vezes, o ponto crucial para 

fidelização ou não do cliente. 

 

Percebemos claramente uma guerra travada entre as empresas na 

disputa dos consumidores, mas será que estão disputando corretamente? Será 

que essas empresas percebem claramente a importância do seu público-alvo? 

Como atingi-los? Como tratá-los? Como abordá-los? Como atendê-los? Como 

atender suas expectativas ou superá-las? Como mantê-los? Como não perdê-

los?  

 

Essas e muitas outras questões serão abordadas neste trabalho e 

apresentaremos as maiores queixas dos consumidores e as soluções mais 

eficazes de algumas empresas para alcançar a tão sonhada excelência no 

atendimento ao cliente. 
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METODOLOGIA 

 

Através de uma extensa gama de publicações provenientes de jornais, 

revistas, mídia televisiva, sites de reclamações voltados aos consumidores, 

percebemos que a excelência no atendimento ao cliente nem sempre é 

atingida, ao menos pela grande maioria das empresas. 

 

Observaremos uma amostragem significativa de entrevistas referentes 

ao nível de satisfação dos consumidores em relação ao atendimento prestado 

pelas empresas, com foco maior nas do ramo alimentício e de e-commerce. 

 

Trataremos dos princípios e fundamentos para um atendimento de 

excelência, a saber: a confiabilidade, a empatia, a segurança, a aparência e a 

resposta. 

 

Descobriremos que o cliente é uma pedra preciosa e que cada 

colaborador da empresa que tenha contato ou não com ele, precisa saber 

cuidadosamente como tratá-lo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ron Zemke cita sabiamente como acontece um atendimento ao cliente: 

"Essas palavras significam muito. Responder a perguntas. Resolver problemas. 

Consertar o que se rompeu e encontrar o que foi perdido. Acalmar o cliente 

furioso e deixar o tímido à vontade. E, a cada caso, tirar um coelho da cartola: 

fazer com que as pessoas encontrem os produtos, os serviços e as soluções 

ideais para elas... e ajudá-las a se divertir e a aproveitar ao máximo o que 

adquiriram." (Ron Zemke). 

 

Todos concordam que temos necessidades as quais nos tornam clientes 

de alguma empresa quando adquirimos algum bem ou serviço. O fato é como 

se dá esse atendimento. 

 

Os colaboradores da empresa nem sempre estão alinhados com os 

princípios da mesma ou tão pouco com os princípios de um atendimento de 

excelência. Então surgem os “gaps” tão comuns nos dias de hoje:  

 

- Desligam o telefone antes que o pedido seja concluído ou o problema 

solucionado; 

 

- Respondem impaciente ou grosseiramente às insatisfações dos 

clientes; 

 

- Não ouvem atentamente à solicitação do cliente, causando um pedido 

errado; 

 

- Nos restaurantes, muitas vezes os pedidos vêm trocados ou com 

algum “ingrediente estranho” no prato, ou simplesmente o garçom é muito mal 

humorado... Mas então, como resolver isso? Vamos lá! 
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CAPÍTULO I 

O que é Atendimento e seus Princípios? 

 

 Desde os primórdios a relação empresa x cliente causa 

transtornos para ambos os lados. Mas porque será que algo tão corriqueiro 

ainda hoje não é completamente perfeito? 

 

 O fluxo é simples, mas depende de pessoas e, geralmente, onde 

há pessoas, há falhas. Um pedido realizado pelo próprio cliente através de um 

portal na internet pode ser perfeito, até o momento em que entra algum 

colaborador para dar entrada na logística, e de repente, por uma falta de 

atenção ou “erro no sistema” o pedido é enviado na cor ou voltagem ou modelo 

errado e então começa a dor de cabeça do cliente. 

 

 Mas afinal, o que é atendimento e como podemos fazê-lo com 

excelência? 

 

 Atendimento é o ato de atender. Simples assim ao pé da letra, 

mas esse ato vai muito além desta breve definição. 

 

 O atendimento a clientes não significa apenas fazer produtos de 

alta qualidade, embora esta seja uma parte importante desse atendimento. As 

pessoas não toleram produtos de má qualidade, elas os devolvem e passam a 

comprar em outro lugar. É preciso oferecer excelência aos clientes para mantê-

los. O atendimento a clientes envolve todas as atividades da empresa e 

significa mais que atender reclamações, providenciar reembolsos ou trocas nas 

devoluções ou sorrir para os clientes. Significa sair em sua busca, fazendo 

todo o possível para satisfazê-los e tomando decisões que os beneficiem. 

 

Vamos às oito regras básicas para um atendimento de excelência: 
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ü  O tratamento deve vir de cima: a participação e envolvimento dos 

principais executivos da empresa são imprescindíveis; 

ü  Todo mundo precisa ser envolvido: a prestação do melhor 

serviço ao cliente não pode ser cobrado somente do setor de 

atendimento, do front office. A empresa como um todo deve 

perceber esse valor e trabalhar em prol dele; 

ü  Delegar autoridade: o cliente não pode esperar por decisões dos 

escalões superiores. Elas devem ser tomadas no ato por quem 

está na linha de frente. 

ü  Rapidez no atendimento: a filtragem do atendimento deve ser a 

prioridade. Toda reclamação séria deve ser respondida em no 

máximo 24 horas. 

ü  Ouvir sempre o cliente: pesquisas periódicas dão orientação para 

os ajustes necessários para manter o atendimento em sintonia 

com as expectativas dos clientes, por isso, é de suma 

importância fazê-las. 

ü  Trabalhar em parceria: manter a relação com os clientes após a 

venda é o primeiro passo para demonstrar essa parceria. É 

preciso estar preparado para auxiliá-lo quanto à melhor forma 

de utilizar seu produto ou serviço; 

ü  Mudar os critérios de avaliação: a satisfação do cliente deve ser 

um item tão importante na análise de desempenho e para a 

remuneração dos funcionários quanto à conquista de fatias de 

mercado ou o aumento de faturamento. Todo cliente deve ser 

tratado como o único.  

ü  Investir em treinamento: a orientação para a satisfação do cliente 

exige uma séria mudança cultural na empresa. Para isso, é 

preciso muito treinamento em conceitos de qualidade total e 

técnicas de ralações humanas.  
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Baseada nestas oito vertentes, toda a Organização estará focada 

no mesmo objetivo: a qualidade e excelência na prestação de seus 

serviços. 

 

Conseguindo isso, a empresa estará à frente do mercado, de modo 

que hoje com clientes mais maduros e sabendo o que querem e o que 

podem e devem cobrar das empresas, a excelência no atendimento 

tornou-se o principal diferencial competitivo do mercado. 

 

Muito embora a grande parte das empresas já tenha tomado 

consciência disso, ainda não aderiram à prática desse atendimento de 

excelência. Isso engloba investimento em treinamento e capacitação 

dos colaboradores, o que infelizmente, as empresas ainda vêm como 

um custo. 

 

Atendimento ao cliente  – Essas palavras significam muito. Responder a 

perguntas. Resolver problemas. Consertar o que se rompeu e encontrar o que 

foi perdido. Acalmar o cliente furioso e deixar o tímido à vontade. E, a cada 

caso, tirar um coelho da cartola: fazer com que as pessoas encontrem 

os produtos, os serviços e as soluções ideais para elas... e ajudá-las a se 

divertir  e a aproveitar ao máximo o que adquiriram." - Ron Zemke 

 

Prestar um Atendimento nota 10 é criar uma experiência inesquecível 

para o cliente. É suprir expectativas e satisfazer necessidades, descobrindo 

oportunidades de surpreender e cativar. E assim fazer com que ele volte 

sempre. Fonte: Ed. Sextante (Atendimento Nota 10). 

 

Fazer a equipe adotar uma postura adequada não é fácil. Requer muito 

treinamento e o desenvolvimento da maturidade coletiva.  

 

Como o atendimento é um dos grandes ouvidos da empresa, deve-se 

adotar uma postura adequada, mas qual é ela? 

 

Sempre que ouvir do cliente uma crítica ou reclamação antes de entrar 

num embate com ele, dê o crédito. O cliente estatisticamente e coerentemente 

http://www.sinopsedolivro.net/livro/atendimento-nota-10.html
http://www.sinopsedolivro.net/livro/atendimento-nota-10.html
http://www.sinopsedolivro.net/livro/atendimento-nota-10.html
http://www.sinopsedolivro.net/livro/atendimento-nota-10.html
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não costuma reclamar sem razão. A cultura deve ser a seguinte: se o cliente 

percebe problema ou mau atendimento a empresa falhou em algum lugar.  

 

O trabalho de uma empresa é o de conquistar a percepção do cliente de 

um bom atendimento e não simplesmente atendê-lo de forma adequada. São 

coisas completamente diferentes e o melhor medidor é a opinião do cliente, e 

não a do atendente. 

 

Este deve sempre estar focado no resultado da empresa. Jamais em se 

auto-afirmar, em disputar a razão com um cliente. E isso é comum, diário 

talvez em diversas empresas. 

 

Entrar em disputa pela razão com um cliente jamais levará ao aumento 

das vendas e ao lucro associado ao sucesso no mercado. Ouvir de verdade o 

cliente, acreditando que podemos aprender com ele e com sua insatisfação é o 

primeiro passo para se ter uma empresa de marketing, moderna, humilde e 

que acredita que o caminho do aprendizado em seu mercado é dar crédito ao 

cliente.  

 

De qualquer forma, este aprendizado leva tempo. Mas para iniciar é 

preciso saber se a equipe já é madura ou não. Deve-se descobrir isso e a 

gerar este maturidade. 

 

“Devido a termos vivido muitos anos de regime autoritário, protecionismo 

de mercado, monopólios e etc., muitas empresas foram levadas a uma atitude 

de prepotência perante o consumidor. Porém, com a globalização da economia 

e a integração da nossa economia ao mercado, da competitividade crescente e 

da comunicação na era da Internet, o cliente começa a despertar para seu 

verdadeiro papel que é exercer o seu poder de escolha. As empresas 

necessariamente terão que se adequar a essa nova era, ou seja, preocupar-se 

com a excelência da qualidade de seus serviços ou não sobreviverão no 

mercado. Os clientes, desta nova era, querem muito mais do que cortesia, 

querem serviços que agreguem valor, prestando ao consumidor serviços que, 

na sua percepção, atendam ou superem suas expectativas”. (ABDALA, on-line, 

2008). 
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Segundo ABDALA (2008), as estatísticas indicam que mais de 90% dos 

clientes insatisfeitos com uma empresa nunca mais a procurarão e ainda 

comentarão sobre sua experiência negativa com cerca de 20 pessoas de seu 

relacionamento. 

“O atendimento está diretamente ligado aos negócios que uma 

organização pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. O 

atendimento estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o 

atendente, a organização e o cliente”. (CARVALHO, 1999)  

Segundo Kotler (2000), o atendimento ao cliente envolve todas as 

atividades que facilitam aos clientes o acesso às pessoas certas dentro de 

uma empresa para receberem serviços, respostas e soluções de problemas de 

maneira rápida e satisfatória. Para tanto é necessário que o atendente de uma 

empresa conheça os requisitos básicos para um bom atendimento ao cliente.  

A qualidade no atendimento é a porta de entrada de uma empresa, 

onde a primeira impressão é a que fica. 

Em quase todos os segmentos do varejo, existe uma tendência muito 

forte, de tratarmos nossos clientes de forma igual. Será que esta é uma 

maneira correta e eficaz para buscarmos a fidelização dos clientes? Evidente 

que não. Existe no varejo e na indústria uma tendência que chamam de “Lei de 

Pareto” ou Lei dos 80/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
 
 

20% 
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Significa que, em média, 80% do faturamento de uma empresa é 

atribuído às compras de 20% da clientela. Isto, já indica que a base de 

clientes, é bastante diferenciada.  

Além da situação como ser humano ímpar, com necessidades e 

comportamentos diferentes, os clientes se relacionam comercialmente de 

forma diferenciada com a empresa. Para pensarmos em fidelizar, primeiro é 

necessário conhecer os clientes. 

O consultor de varejo Edmur Saian, enfatiza que o pequeno varejista 

tem uma grande vantagem para se relacionar melhor com seus clientes.  

Ele tem a possibilidade de ter contato direto com o cliente, ouví-lo e 

conhecê-lo melhor, mas infelizmente não aproveita esta ocasião. Além de 

diferenciá-lo pelo comportamento, é necessário identificá-lo pelo seu nível de 

fidelidade. Para isso será necessário ser ter muita informação sobre o cliente, 

além dos dados básicos de cadastramento. Por exemplo:  

• Por que ele compra?  

• Como ele compra?  

• Como ele paga?  

• Quando ele compra?  

• Quem compra?  

• Quanto compra?  

Com estas informações será possível agrupá-los conforme sua 

potencialidade e lhe dar o tratamento adequado para fidelizá-lo. 
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CAPÍTULO II 

Escutando os Clientes e Descobrindo os Gargalos 

 

Ouvir e Escutar seriam a mesma coisa? 

Definitivamente não!  

 

Ouvir está diretamente ligado ao sentido da audição e para quem não 

apresenta dificuldades nesse sentido, é um ato praticamente involuntário.  Por 

isso, na maioria das vezes, o que se “ouve” é esquecido, pelo fato de não ter 

sido absorvido, aprendido. Como diz o conhecido dito popular “entrou por um 

ouvido e saiu pelo outro”. 

 

Todavia, ouvir pode ser involuntário, mas escutar não. Escutar requer 

atenção, requer envolvimento, requer respeito ao emissor da mensagem. A 

escuta gera um processo de ouvir => pensar no que ouviu => refletir sobre o 

que ouviu. O ato de escutar gera transformação e resultados. Quem escuta, 

automaticamente ouve, mas quem ouve não necessariamente escuta. 

 

Atualmente a maioria dos colaboradores que trabalham na linha de 

frente das empresas não sabe escutar seus clientes e isso gera sérios 

prejuízos para a organização. 

 

Muitas vezes a reclamação de um cliente é a chave para a resolução 

de um gargalo no processo e pelo fato de um colaborador não estar envolvido 

o suficiente com os objetivos e valores da empresa para perceber o quanto é 

importante “escutar atentamente o cliente”, esse gargalo cresce e o problema 

fica cada vez mais difícil de ser resolvido. 

 

O investimento em treinamento para esses colaboradores é irrisório se 

comparado ao grau de satisfação dos seus clientes e o tamanho lucro que esta 

organização irá conquistar. 



 

 
 
 

16

Se bem escutados, na maioria das vezes, são os próprios clientes que 

sinalizam os gargalos e até dão solução para os mesmos. Basta que sua linha 

de frente esteja atenta e bem envolvida no processo. 

 

Mas, existe ainda uma larga diferença entre escutar o cliente e fazer o 

que ele quer. 

 

Deve-se escutar atentamente aos clientes, às suas insatisfações, aos 

seus anseios, às suas críticas positivas e negativas, às suas sugestões. Ainda, 

observar suas expectativas, seu poder aquisitivo, suas intenções de compra, 

seus histórico na empresa. 

 

Entretanto, precisa-se manter o foco se atentando aos objetivos e 

resultados atrelados a cada ação. É importante que tudo passe pelo funil de 

seleção para saber o que deve ouvir e aplicar, o que precisa de ajustes e o que 

deve ser descartado. 

 

Um exemplo prático disso é o caso do Ipod, veja: 

“O Ipod tinha tudo para ser um fracasso. Quando este pequeno aparelho da 

Apple foi lançado a bateria era fraca, já existiam outros leitores no mercado e 

os Estados Unidos tinham sido atacados pelas torres gémeas. E para piorar, 

em todo a internet o nome Ipod deu origem a vários piadas. No primeiro ano, 

as vendas foram um desastre. Os clientes da Apple criticavam o produto a toda 

a hora. Não queriam mais saber dele. Steve Jobs ouvi-os, mas continuou com 

a sua ideia na cabeça. Continuou a inovar o produto, deu-lhe algumas 

características novas e hoje em dia, dez anos depois, é o sucesso que todos 

sabemos, vendendo milhões de cópias.E repare que isto demorou dez anos! 

O exemplo do Ipod é o que se pode chamar chamar de “escutar os clientes, 

mas não sempre”. Com certeza que naquela época Steve Jobs recebeu muitas 

ideias e críticas, mas o que definiu o sucesso deste aparelho é que ele 

manteve firme a sua ideia de querer fazer sucesso com este produto, apesar 
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das várias opiniões que ouvia para desistir. A persitência do gestor de um 

negócio é fundamental neste momentos.” 
 

 Com o passar dos tempos, a evolução dos transportes e tecnologia, 

tudo ficou bem mais fácil. Se o cliente não gostar do que sua loja/empresa 

oferece, pode encontrar o mesmo produto/serviço na loja ao lado, do seu 

concorrente e optar em comprar lá, pois foi mais bem atendido, simplesmente. 

 

Se ainda o cliente não desejar sair de casa, ele pode comprar tudo 

pela internet e aguardar o recebimento de sua mercadoria no conforto do seu 

lar.  

 

 As maiores reclamações em relação a atendimento destinam-se aos 

segmentos de e-commerce e alimentício. 

 

Ultimamente as vendas de e-commerce têm aumentado absurdamente 

e não param de crescer a variedade e quantidade de lojas virtuais oferecendo 

diversos tipos de produtos e serviços. 

 

O gargalo do e-commerce costuma ser a logística. Percebemos que a 

maior insatisfação dos clientes desse segmento está relacionada à entrega. 

São diferentes problemas, como: produto na cor ou na voltagem errada, 

danificados (com arranhões, amassados, etc.), quebrados, de marca diferente 

da solicitada, dentre outros. 

 

Já o gargalo do segmento alimentício costuma ser o atendimento 

propriamente dito, a linha de frente. Geralmente os garçons são grosseiros e 

desatentos, o que frustra em demasia o cliente maduro que sabe dos seus 

direitos e vontades. 
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Um atendente de telemarketing, por exemplo, quando está em seu 

papel como cliente, não admitirá que o operador tenha um comportamento 

inadequado. 

 

Do mesmo modo que um garçom, quando no papel de cliente, não 

admitirá que o seu pedido chegue trocado ou ser atendido de forma grosseira 

ou ainda que encontre em seu pedido algum ingrediente “incomum” em seu 

prato. 

 

Para detalhar melhor como chegamos ao grau de insatisfação e aos 

problemas relacionados acima, utilizamos modelos de pesquisa dos Anexos I, 

II, III e IV aplicados em 100 clientes e encontramos os seguintes resultados: 

 

• Pesquisa I (Satisfação no Atendimento ao Cliente) 

 

- 25% dos clientes demoraram mais de uma hora para serem atendidos; 

- 18% dos clientes reclamaram da falta de interesse no atendimento realizado 

pelos operadores; 

- 12% dos clientes tiveram seus problemas resolvidos em algumas horas e 

menos de 5% obtiveram essa resolução de imediato. 

- 18% dos clientes reclamaram em relação ao pouco conhecimento dos 

operadores em relação às questões apresentadas; 

- 48% dos clientes afirmaram que as informações passadas não foram tão 

claras como esperavam e que a transferência demasiada da ligação para 

outros setores deixavam o atendimento ainda mais lento e confuso. 

- 30% dos clientes tiveram cerca de metade das suas perguntas respondidas 

pelo mesmo operador; 

- 92% dos clientes afirmaram que sua experiência com o atendimento ao 

cliente foi um pouco pior do que esperavam. 
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Percebemos aqui que o nível de satisfação dos clientes atendidos pelos 

operadores de SAC é baixíssimo, bem como o nível de interesse percebido por 

eles em relação aos operadores, quanto à resolução dos seus problemas. 

 

• Pesquisa II (Satisfação do Cliente) 

 

- 70% dos clientes consideram muito profissional a empresa que se importa 

com a satisfação do cliente após a efetivação da venda de um 

produto/serviço/atendimento; 

- 73% dos clientes estão bem satisfeitos quanto à ajuda/suporte desta 

empresa, considerando-a muito responsiva; 

- 75% dos clientes estão bem satisfeitos com o atendimento dos 

representantes da empresa; 

- 83% dos clientes afirmam que a qualidade dos produtos oferecidos é similar 

ao da concorrência, bem como os preços praticados. Todavia, a preferência se 

dá pelo ótimo atendimento antes, durante e após a venda. 

- 91% dos clientes indicariam essa empresa a outras pessoas. 

 

Percebemos a preocupação desta empresa com a saúde da sua relação com 

seus clientes e isto é a chave para o seu sucesso. A empresa que oferece um 

treinamento de qualidade aos seus funcionários, que se importa com seus 

clientes, oferecendo um serviço de qualidade e atento sai na frente da 

concorrência e ganha mercado. Mesmo com preços e produtores similares os 

clientes percebem o valor dado a eles e a empresa se destaca pelo foco no 

seu atendimento de excelência. 

 

 

• Pesquisa III (Feedback de Clientes de Restaurante) 

 

- 53% dos frequentadores são do sexo masculino, com sua grande 

maioria na faixa etária de 21 a 40 anos; 
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- 26% dos clientes dizem visitar o restaurante uma vez por mês, pelo 

menos; 

- 15% dos clientes afirmam que a limpeza é um fator a melhorar no 

estabelecimento e que o atendimento não é o dos melhores; 

- 35% afirmaram que voltam porque a comida é boa, mas a 

apresentação dos atendentes/garçons não é boa e que a limpeza deixa a 

desejar; 

- 12% dos clientes não retornariam ao restaurante e não indicariam aos 

seus conhecidos; 

- Cerca de 30% dos clientes citaram em suas sugestões melhorias em 

higiene e limpeza do local. 

 

Percebemos um grande nível de insatisfação com os clientes em 

relação às dependências do estabelecimento. Higiene e limpeza são fatores 

primordiais para qualquer estabelecimento comercial, principalmente o 

alimentício. 

 

Baseado nessas pesquisas, os responsáveis por essas empresas 

poderão nortear suas ações, fazendo as ponderações necessárias. 

 

É importante entender o quanto custa para empresa a insatisfação de 

um cliente.  Um cliente satisfeito transmite isso para cinco pessoas. Enquanto 

um cliente insatisfeito transmite isso para vinte pessoas. 

 

Pesquisas revelam que 68% dos clientes das empresas fogem delas 

por problemas relacionados à postura de atendimento. 

 

Numa escala decrescente de importância, podemos observar os 

seguintes percentuais: 

 

- 68% dos clientes fogem das empresas por problemas de postura no 

atendimento; 
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- 14% fogem por não terem suas reclamações atendidas; 

- 9% fogem pelo preço; 

- 9% fogem por competição, mudança de endereço, morte. 

 

Fonte: National Retail Merchants Association 

 

Definitivamente as empresas que desejam ser bem sucedidas, 

precisam se adequar e prestar um atendimento  de excelência aos seus 

clientes.  

Como?  

 

Veremos logo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

Rumo a Excelência 

 

Muito se fala em excelência, mas qual o método mais eficiente e eficaz 

para alcançá-la? 

  

Não existe uma receita a seguir, mas o primordial é que se saiba o que 

fazer para que um produto ou serviço atenda ou supere estritamente a todas 

as expectativas do cliente. 

 

O pleno conhecimento dos clientes, seus desejos e suas necessidades 

são pontos cruciais para a corrida em busca da excelência. 

 

A empresa precisa adotar uma postura correta com seus clientes e 

harmonizar ao máximo essa relação. Algumas condições básicas não podem 

passar desapercebidas, a saber: 

 

Condições Internas: 

 

1. Política clara de serviços; 

2. Definição do conceito de serviços; 

3. Perfil adequado para o profissional de atendimento; 

4. Padrão de atendimento; 

5. Existência do follow up; 

6. Treinamento e qualificação de pessoal. 

 

Condições Individuais: 

 

Buscar contratar pessoas envolvidas no atendimento com as seguintes 

características: gostar de servir e de lidar com pessoas, ser extrovertido, ter 
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humildade, cuidar da aparência, saber ouvir, cultivar um estado de espírito 

positivo, ter educação. 

 

Preenchidos estes requisitos, a empresa está quase lá! 

 

Sendo hoje um dos principais diferenciais competitivos do mercado, a 

excelência no atendimento ao cliente é o pivô para o crescimento das vendas 

de qualquer organização. 

 

No mercado atual, negligenciar o modo de como se atende o cliente é 

o abismo que separa o sucesso do fracasso em qualquer negócio. 

 

Para alcançar uma posição de destaque no mercado, a empresa deve 

treinar a sua linha de frente para o encantamento do cliente e para isso, este 

profissional deve adotar a seguinte postura: 

 

1) Sorrir: o sorriso é o melhor quebre-gelo existente. Com ele, o 

profissional demonstra cordialidade, presteza e gera confiança. Em 

uma boa argumentação de vendas, o sorriso não pode faltar. 

 

2) Escutar com atenção: escutando o cliente atentamente será mais 

fácil o profissional entender suas necessidades e saná-las de 

maneira eficiente, gerando satisfação e uma ótima primeira 

impressão ao consumidor. 

 
3) Falar a verdade: o profissional jamais deve mentir para o cliente. A 

verdade é o principal pilar para contrução de uma relação 

duradoura e saudável. Mentir fará a empresa perder credibilidade, 

ter prejuízo na devolução ou troca de um produto ou ainda refazer o 

serviço. 

 
4) Prometer apenas o que puder cumprir:  Prazos, formas de 

pagamentos, garantias, etc. Tudo deve seguir o padrão estipulado 
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pela empresa. Nunca prometa para um cliente o que não possa 

cumprir, isso custará muito caro para empresa, pois irá gerar uma 

grande insatisfação para o cliente.  

 
5) Olhar nos olhos: O profissional precisa transmitir atenção ao 

cliente. Olhar nos olhos passa essa segurança, a segurança que está 

sendo ouvido e entendido. 

 
6) Ser paciente:  A pressa é a maior inimiga da perfeição. Por isso, 

para um atendimento de excelência, a calma e presteza serão os 

maiores aliados do profissional. Detalhar tudo sobre o produto ou 

serviço oferecido é de extrema importância para que o cliente saiba o 

que está comprando. 

 
7) Servir: Este é o coração de um atendimento. O ato de servir não 

permite arrogância. Servir compete a troca de lugar, em se colocar no 

lugar do outro e atender suas necessidades da melhor forma possível. 

 
8) Respeitar Prazos e Horários: um atendimento de excelência não 

permite desculpas, atrasos e imprevistos com o cliente. Tudo precisa 

ser devidamente calculado e cumprido como o acordado. Se o cliente 

aguarda uma entrega ou visita de um representante, isso precisa ser 

atingido sem erros. 

 
9) Retornar as Solicitações: Manter o cliente informado é primordial 

no atendiento. Não basta ser bom somente durante o 

atendimento/venda, é necessário estreitar laços, oferecer suporte e 

manter a confiança do cliente na empresa. Todas as solitações do 

cliente devem ser respondidas dentro dos prazos estipulados. 

 
10) Realizar o Pós-Venda: Após a concretização e o recebimento do 

produto ou serviço, a empresa precisa fazer a manutenção dessa 

relação. Para isso, a equipe de pós-venda entra em ação, buscando 

medir a satisfação e impressão do cliente perante à empresa.  
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No pós-venda podem ser realizadas pesquisas, atualizações 

cadastrais, e aplicar outras ferramentas para que se conclua um atendimento 

de excelência. 

 

É preciso um treinamento e capacitação contínuos do “front office”. 

Essa é a linha de frente e são esses funcionários que serão o cartão de visitas 

da empresa. Eles é quem ditarão a primeira impressão. 

 

Sendo a primeira impressão a que fica, esses profissionais necessitam 

de uma maior atenção e investimento. Afinal, será neles que começará uma 

história de sucesso. 

 

Segundo Chiavenato (2005.p. 209), “No negócio, o atendimento ao 

cliente é um dos aspectos mais importantes, sendo que o cliente é o principal 

objetivo do negócio [...] ”.  

 

O atendimento ao cliente está relativamente ligado ao marketing de 

uma empresa, assim é relevante observar algumas interpretações do 

significado de ser cliente:  

 

• O cliente é uma parte principal dentro da empresa, ele é 

representado como uma fatia grande do bolo, ou seja, a parte responsável pelo 

avanço ou decadência de uma empresa;  

 

• O cliente deve ter um atendimento especial, diferenciado não pode 

ser esquecido e quando lembrado, ele se sente importante, útil e acaba se 

tornando fiel à empresa;  

 

• O cliente não depende de nós, nós é que dependemos dele;  

 

• Sem clientes, o empresário fecharia as portas da empresa. 
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Marques, (1997), afirma que existem vários tipos de clientes: o cliente 

externo; o pessoal; o da concorrência; o interno; o fiel e o novo e, para um 

melhor entendimento observe abaixo o perfil de cada cliente:  

 

a) Cliente externo: 

 

O cliente externo é aquele que compra os produtos e serviços que são  

oferecidos, mas não faz parte da empresa e não participa do processo de 

produção e realização do mesmo.  

 

• Pessoas que podem estar interessadas em comprar seu produto;  

• Pessoas que visitam sua empresa pelo menos uma vez;  

• Pessoas que adquiriram um ou mais produtos ou serviços de sua 

empresa;  

• Pessoas que adquirem regularmente seus produtos e serviços;  

• Pessoas que elogiam a qualidade de seu negócio a outros.  

 

b) Cliente pessoal: 

 

O cliente pessoal é aquele que acaba influenciando na vida das pessoas 

e no desempenho do trabalho, faz parte do cotidiano de todo e qualquer 

membro da organização, pois se trata de familiares. O ambiente que é formado 

por esses membros é responsável pelo convívio dentro e fora da empresa, de 

certo modo é com eles que são compartilhados bons e maus momentos que 

irão refletir no comportamento e no ambiente de trabalho, entretanto é 

necessário zelar por esse cliente.  

 

c) Cliente da concorrência: 

 

O cliente da concorrência é aquele que não comprada empresa, mas 

sim, dos concorrentes. Aquele que a empresa não consegue conquistá-lo, mas 
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para ele o concorrente oferece o melhor produto, melhor atendimento, melhor 

proposta e acaba atraindo-o. 

 

Segundo KOTLER, um dos maiores consultores de marketing da 

atualidade, conquistar novos clientes custa entre cinco a sete vezes mais do 

que manter os já existentes. O cliente não está apenas passeando, é ele quem 

paga o seu salário no fim do mês. 

 

É por esse motivo que torna-se tão necessário a fidelização dos 

clientes. Então, o esforço nesta retenção é, antes de tudo, um investimento 

que irá garantir aumento das vendas e redução das despesas.  

 

Clientes fiéis são muito mais propensos a comprar através de mais de 

um canal (telefone, loja, internet, etc) e tendem a consumir mais. E quanto 

mais fiéis, maior a vida útil da carteira de clientes da empresa, menor o custo 

de recuperação de clientes e maior valor financeiro agregado à marca.  

 

Clientes fiéis reclamam quando têm uma experiência ruim, porque 

querem ver seu problema resolvido, acreditam na marca/empresa e querem 

melhorá-la. Já os clientes infiéis vão embora sem o menor remorso e pior - 

ainda falam mal da empresa.  

 

Segundo Kotler, 95% dos clientes insatisfeitos não reclamam, apenas 

deixam de comprar, e Terry Vavra, consultor americano, afirma que um cliente 

insatisfeito costuma contaminar outros 18, enquanto que um satisfeito 

influencia apenas 5.  

 

Quanto uma empresa pode estar deixando de ganhar? Além da 

perda do cliente insatisfeito, há a perda de outros que são influenciados 
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negativamente e o custo de recuperar esses clientes perdidos, se a empresa 

decidir investir nessa recuperação. 

 

Todo cliente espera sair satisfeito de uma transação comercial e 

também espera que a empresa esteja empenhada em satisfazê-lo. Mas ter um 

cliente satisfeito não garante sua fidelidade.  

 

O que influencia na satisfação dos clientes?  

 

Produtos e serviços de qualidade, preço percebido como justo, 

condições de pagamento satisfatórias, cumprimento de prazos e 

compromissos assumidos pela empresa, disponibilidade dos produtos/serviços, 

entrega adequada, escuta atenciosa, diálogo de compromisso, descontos e 

ofertas especiais e facilidade da compra.  

 

A satisfação se mede através da relação entre o que o cliente 

recebeu ou percebeu e o que esperava ter ou ver (percepção x expectativa). 

Se a percepção é maior do que a expectativa, o cliente fica muito mais 

satisfeito do que esperava. Mas se for menor, frustra-se e não registra 

positivamente a experiência.  

 

Como as expectativas dos clientes aumentam com o tempo, eles 

tendem a não mais se satisfazer se a empresa não conseguir acompanhar as 

mudanças de suas necessidades e desejos, o que demanda tempo e 

investimento.  
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A satisfação pode ser obtida em uma única transação, mas 

a fidelidade só se conquista a longo prazo. Nada garante que um cliente 

satisfeito recusará as ofertas da concorrência. Já um cliente fiel pensará duas 

vezes antes de trair.  

 

A tênue linha que separa a satisfação total da fidelidade deve ser 

coberta por um escudo de confiança. Somente através de uma relação de 

confiança entre clientes e empresa pode-se criar barreiras para a ação da 

concorrência. As pessoas confiam em quem os respeita, os ouve e os 

surpreende. E são fiéis quando e enquanto confiam.  

 

E como tornar fiéis os clientes satisfeitos?  

 

Primeiramente, os clientes precisam ser identificados, porque não se 

estabelece uma relação com quem não se conhece. A partir daí, aprender 

sobre eles, suas necessidades e seus desejos, utilizando essas informações 

para estreitar o relacionamento e conhecê-los cada vez mais. Isso dá à 

empresa um diferencial e cria barreiras de confiança tornando inconveniente a 

migração para um concorrente, porque o novo relacionamento começaria do 

zero, sem nenhum conhecimento de ambas as partes.  

 

No longo prazo, a única garantia é a "dor da mudança": o custo da 

migração, a inconveniência de mudar. A grande vantagem competitiva que a 

empresa possui é o conhecimento de seus clientes. Todo o resto a 

concorrência pode oferecer a qualquer momento.  
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Quando abordamos qualidade no atendimento ao cliente, ficou 

bastante claro que se nos limitarmos a atender suas expectativas, talvez volte, 

talvez não volte ao nosso estabelecimento. Porém, se neste primeiro contato, o 

vendedor conseguir além de atender as necessidades do cliente, surpreendê-

lo e encantá-lo superando suas expectativas, ele voltará brevemente a 

comprar, comprar e até recomendar a loja para seus amigos.  

 

Podendo afirmar, então, que está começando um processo de 

relacionamento que resultará num cliente fidelizado. Um cliente fidelizado 

requer um atendimento personalizado e diferenciado. Ele, além de comprar, 

ele também nos recomenda, dá sugestões, aponta problemas.  

 

Enfim, um consultor eficaz com custo zero que engordará a carteira 

de clientes da empresa através da construção desse relacionamento. Mas isso 

é uma constante. Se a empresa para o falha no processo de excelência, o 

concorrente está lá, pronto para encantar o seu cliente e pegá-lo de você! 
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Conclusão 
 

Neste trabalho pudemos perceber o quão simples, porém desafiadora 

é a arte de atender com excelência. 

 

O objetivo foi explanar os problemas, expondo como foram 

encontrados e trazer soluções aos mesmos. 

 

Os problemas foram confirmados por meio da aplicação de pesquisas 

em 100 (cem) clientes de diferentes estabelecimentos. E os resultados 

encontrados, confirmaram os gargalos que muitas empresas enfrentam 

atualmente. 

 

A similaridade dos produtos e serviços oferecidos, bem como a 

constante troca de mercadorias devido ao rápido avanço tecnológico, faz com 

que as empresas precisem se tornar mais dinâmicas e participativas com seus 

clientes. 

 

A excelência no atendimento é o ponto chave para o sucesso de 

qualquer organização, seja em qual for o segmento que estiver inserida. 

 

Os passos para alcançar essa excelência, apesar de simples, 

requerem uma doação intensa, visto que engloba um recrutamento voraz em 

busca de profissionais com o perfil mais indicado para um excelente 

desenvolvimento da atividade, além de treinamentos constantes visando 

alinhar a equipe com o padrão de excelência no atendimento ditado pela 

empresa. 

 

Adotada essa nova postura (que precisa ser claramente percebida na 

missão, visão e valores da empresa), o caminho para o sucesso é certeiro. 
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Anexo I 

 

Pesquisa: Atendimento ao Cliente 

 

1) Quanto tempo você teve que esperar para o primeiro contato com um 
agente de atendimento ao cliente? 

 

Minutos 

Horas 

Dias 

Outro  

 

2) Quão ávidos estavam os agentes de atendimento ao cliente para ajudá-
lo? 

 

Extremamente ávidos 

Muito ávidos 

Ávidos 

Pouco ávidos 

Nada ávidos 

 

3) Com que rapidez os agentes de atendimento ao cliente resolveram o 
problema? 

 

Imediatamente 

Em poucos minutos 

Em poucas horas 
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Dentro de alguns dias 

Ainda não foi resolvido 

 

4) Quão conhecedores eram os agentes de atendimento ao cliente? 
 

Extremamente conhecedores 

Muito conhecedores 

Conhecedores 

Pouco conhecedores 

Nada conhecedores 

 

5) Quão claras foram as informações dadas? 
 

Claras 

Moderadamente claras 

Nada claras 

 

6) Quantas de suas perguntas foram respondidas pelo agente do 
atendimento ao cliente? 

 

Todas 

A maioria 

Cerca de metade 

Algumas 

Nenhuma 
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7) Sua experiência com o atendimento ao cliente foi melhor ou pior do que 
você esperava? 

 

Muito melhor 

Um pouco melhor 

Mais ou menos o que esperava 

Um pouco pior 

Muito pior 
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Anexo II 

 

Pesquisa: Satisfação do Cliente 

 

1) Quão profissional você nos considera? 
 

Extremamente profissional 

Muito profissional 

Moderadamente profissional 

Pouco profissional 

Nada profissional 

 

2) Quão responsiva é a nossa empresa quando você precisa de 
ajuda / suporte? 

 

Extremamente responsiva 

Muito responsiva 

Moderadamente responsiva 

Pouco responsiva 

Nada responsiva 

 

3) Quão bem os representantes do serviço ao cliente da nossa 
empresa respondem suas perguntas? 

 

Extremamente bem 

Muito bem 

Bem 
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Ligeiramente bem 

Nada bem 

 

4) Em comparação com nossos concorrentes, a qualidade de 
nosso produto é melhor? 

 

Muito melhor 

Um pouco melhor 

Nem melhor, nem pior 

Um pouco pior 

Muito pior 

 

5) Em comparação com nossos concorrentes, nossos preços 
são razoáveis? 

 

Muito mais razoáveis 

Um pouco mais razoáveis 

Nem mais, nem menos razoáveis 

Um pouco menos razoáveis 

Muito menos razoáveis 

 

6) Em geral, você está satisfeito com os funcionários da nossa 
empresa? 

 

Extremamente satisfeito 

Moderadamente satisfeito 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 
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Moderadamente insatisfeito 

Extremamente insatisfeito 

 

7) Você gosta de nossa empresa? 
 

Gosto imenso 

Gosto bastante 

Nem gosto, nem desgosto 

Desgosto bastante 

Desgosto muito 

 

8) Qual a probabilidade de você recomendar-nos a outros? 
 

É extremamente provável 

É muito provável 

É bastante provável 

É pouco provável 

É nada provável 
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Anexo III 

 

Pesquisa: Feedback do Cliente de Restaurante 

 

1) Sexo 

Masculino 

Feminino 

2) Idade 

< 20 

21-30 

31-40 

41-40 

41-50 

51-60 

60+ 

3) Com que frequência você visita o restaurante? 

Diariamente 

Uma vez por semana 

Várias vezes por mês 

Uma vez por mês 

Várias vezes por ano 

Visitei apenas uma vez 
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4) Por favor, avalie as seguintes afirmações: 

- - - Concordo 
completamente 

Concordo 
parcial mente 

Não 
concordo 
nem 

discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

A comida é 
servida quente e 
fresca 

     

O menu tem uma 
boa variedade de 
itens 

     

A qualidade da 
comida é 
excelente 

     

A comida é 
gostosa e saborosa      

Meu pedido estava 
correto e completo      

Os funcionários 
foram pacientes ao 
tomar minha 
encomenda 

     

Fui servido 
prontamente      

Funcionários 
foram amigáveis e 
corteses 

     

Preços são bons      

Parte externa do 
restaurante estava 
limpa 

     

Parte interna do 
restaurante estava 
limpa 
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5) Qual é a sua satisfação geral com o restaurante? 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

6) Você recomendaria o restaurante a seus parentes, amigos ou 
companheiros? 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

7) Por favor, diga-nos o que podemos fazer para melhorar: 
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Folha de Avaliação 
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