
Seu funcionário sabe mesmo lidar com clientes? 
 
Seja qual for o tamanho e o ramo de atuação da sua empresa, é inegável a importância do cliente 
no processo. Afinal, por meio dele virá a receita necessária para a sobrevivência do 
empreendimento, certo? 
 
Prepare sua equipe 
Sendo assim, que tal investir mais tempo no treinamento de sua equipe neste quesito? É claro 
que deve ser prioridade preparar melhor sua área comercial e outras que tenham contato direto 
com os clientes. 
 
Porém, é importante criar na empresa uma cultura uniforme a este respeito. E para isso os 
demais funcionários também devem conhecer quem são os usuários dos produtos ou serviços que 
executam. 
 
Papel principal em todos os setores 
Deve-se reconhecer a importância do cliente em todos os setores: comércio, indústria ou serviços. 
Caso considere seu estabelecimento pequeno demais para ter esta preocupação, saiba que, 
pensando desta forma, ficará ainda mais difícil crescer! 
 
Envolva sua equipe neste objetivo: fazer o melhor pelo cliente e tratá-lo com respeito. Em uma 
loja, por exemplo, já pensou em quanto um freguês insatisfeito pode espalhar uma propaganda 
negativa pelo bairro? 
 
Imagem da empresa 
E outro ponto importante. Os empregados são representantes diretos do empregador. O que isto 
significa? Que a imagem da sua empresa pode ser prejudicada pelo comportamento de um 
funcionário mais "explosivo". Parece exagero? 
 
Pois saiba que, nestes casos, as conseqüências legais podem ser sérias para o trabalhador. Vamos 
a um exemplo prático: em São Paulo, uma ex-funcionária de uma farmácia entrou com ação na 
58ª Vara de Trabalho. Sua intenção era reverter sua demissão, por ter discutido com um freguês, 
em dispensa sem justa causa. 
 
Nesta discussão, até de "burro" o cliente foi chamado, segundo testemunha ouvida no processo. A 
conclusão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) foi de que "o 
empregado que discute com cliente pode ser demitido por justa causa". 
 
O motivo? "Independentemente de quem deu início às agressões verbais, fato é que a atitude da 
reclamante, ao discutir com o cliente, basta à quebra de confiança, o que autoriza a dispensa por 
justa causa", esclarece o juiz Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. 
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