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Ouvir, prestar solidariedade e tentar encaminhar a conversa para o lado racional são algumas
técnicas que podem ajudar quem está atendendo nos estandes a enfrentar visitantes ner-

A situação não é nada incomum.
Muito pelo contrário. Quem tra-
balha com atendimento vez ou

outra acaba esbarrando em um cliente ner-
voso ou estressado. Logicamente, o mes-
mo vale para quem cuida do atendimento
nos estandes. Nem sempre o visitante que
entra no espaço está receptivo, atento, tran-
qüilo e foi até lá só para enfileirar elogios.
As vezes, ele está muito nervoso com algo
que aconteceu lá fora ou irritado mesmo
com a nossa empresa por causa de um
serviço malfeito, um atraso na entrega, uma
discussão com o segurança na porta do
estande... Saber lidar com essa situação é
fundamental para não fazer o problema
crescer — virar um escândalo, por exem-
plo —, e pode até (acredite!) trazer benefí-
cios para o cliente e a empresa.

Especialista no assunto, o consultor em
comunicação e relacionamento Alberto
Centurião, autor da série de vídeos Venden-
do com Sucesso, recomenda um ponto de

partida na hora de atender uma pessoa irritada:
descobrir o motivo de seu nervosismo. "E pre-
ciso saber se o visitante está contrariado com
algo que aconteceu fora ou dentro do
estande. Dessa forma, é importante
deixar a pessoa falar sobre o que ocor-
reu e colocar-se como alguém que está
solidário com o problema."

Nessa hora, frases como "Senti-
mos muito pelo que aconteceu", "o
senhor tem razão de estar chateado" ou
"vamos fazer o possível para que a se-
nhora saia daqui com o problema resolvi-
do" ajudam a acalmar o cliente furioso.
Outra tática é fazer perguntas que estimulem
o lado racional da pessoa. "Todo estado de
descontrole emocional será sempre a ma-
nifestação de um estado emotivo infan-
til", explica Centurião. Assim, uma abor-
dagem lógica ajuda a pessoa a sair desse
estado para o mundo racional dos adul-
tos. Não é à toa que um bom conselho a
se seguir na vida é sempre contar até dez

vosos e irritados por problemas alheios à empresa ou causados por ela



antes de fazer alguma bobagem.
Para o consultor e palestrante nas áreas

de marketing, motivação, liderança e ven-
das Daniel Godri Júnior, o importante é
que quem receba os visitantes no estande
tenha empatia com o cliente. "Empatia
significa compreender as razões pelas
quais o cliente está bravo. Isso não sig-
nifica necessariamente concordar com a
pessoa. Aliás, se todos os funcionários de
balcão se colocassem no lugar do cliente,
sentindo simpatia, teriam que concordar
com ele, ficando também irritados."

NA HORA H

Escolher as pessoas certas para o atendi-
mento aos visitantes no estande ajuda
muito, mas não é a única responsabi-
lidade. "Aquelas que não valorizam seus

funcionários por atitudes positivas em
relação ao cliente normalmente não con-
seguem atendê-lo bem", afirma Godri,
que recomenda o uso do R&R - Re-
compensa e Reconhecimento. Recom-
pensa, segundo ele, é uma maneira fi-
nanceira de dizer ao funcionário com

bom desempenho que ele fez
a coisa certa. Já o re-

conhecimento se trata de uma recom-
pensa psicológica como um agradeci-
mento ou um jantar divulgando seu caso
para toda a empresa.

Também é necessário que as em-
presas aprendam a desburocratizar o
atendimento. Raramente, o cliente
deve ser transferido de atendente ou
de nível hierárquico para que seu pro-



blema seja resolvido. Por isso, é impor-
tante que o vendedor ou recepcionista
assuma a responsabilidade, mesmo que
não tenha causado o problema.
Além disso, ele precisa ter autono-
mia para enfrentar a situação. Es-
pecialista em atendimento ao cli-
ente e excelência em serviços pelo
Instituto Disney, na Flórida (EUA),
Godri cita como exemplo de auto-
nomia a Walt Disney, que destina
aos funcionários da entrada uma
verba bastante expressiva para que

eles permitam às pessoas que
perderam seus ingressos a

entrada no
parque, sem

precisar falar
com gerentes e diretores.

"O funcionário entra numa ge-
lada quando não tem autonomia",
avalia Centurião. Nesse caso só resta
a ele chamar um superior para ten-
tar resolver o problema. "Mas, em
hipótese alguma, ele deve tentar im-
pedir que a pessoa chegue até seu

chefe. Ninguém pode ser um obstáculo
à resolução de um problema."

Por mais absurdo que pareça, situ-
ações como essas podem ser positivas
para as empresas. Afinal, clientes fu-
riosos nos dão a chance de melhorar.
Enquanto a maioria vai embora à
procura de outro fornecedor sem re-
clamar, visitantes indignados permitem
que a empresa melhore seu atendimen-
to. Mesmo quem não é cliente pode se
tornar um quando é bem atendido em
uma situação estressante.
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