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Muitos profissionais de RH já devem ter se deparado, em algum momento, com uma questão 
cada vez mais freqüente no mercado de trabalho. Como motivar os colaboradores de uma 
central de atendimento ao cliente? 
 
Como sabemos, uma central de atendimento ao cliente tem como atribuição principal receber 
reclamações. Certamente recebe também outros tipos de solicitações, dependendo do ramo 
em que a empresa atua, mas em geral, o foco está na recepção de reclamações dos clientes. 
Imagine-se na condição de colaborador de uma central de atendimento ao cliente, tendo que 
ouvir reclamações de um grande número de clientes com as mais variadas personalidades e 
sobre os mais diversos problemas. Realmente não é um trabalho para qualquer pessoa, você 
não acha? 
 
Fatores como treinamentos constantes e eficazes contam pontos na busca pelo aumento de 
eficiência e qualidade do colaborador, mas quando ele já tiver certo tempo de casa e por seus 
ouvidos já tiverem passado certa quantidade de reclamações, o que vai contar mesmo é a 
motivação. 
 
Cada pessoa motiva-se de uma forma diferente, e cada colaborador tem um objetivo particular 
que o fará sentir-se motivado. É muito difícil (mas não impossível) descobrir o que motiva 
cada colaborador da central de atendimento, mas uma coisa é certa, algumas ações genéricas 
de incentivo podem ser tomadas para elevar a motivação da equipe e melhorar os resultados 
obtidos. Vejamos quais são. 
 
1 - Dê feedback sobre o resultado individual 
Cada profissional é uma pessoa, e como tal, deseja saber se seu resultado está sendo 
satisfatório, quais são suas qualidades e seus defeitos. Cabe ao RH elaborar um relatório que 
possa ser preenchido pela chefia da área de atendimento ao cliente e que demonstre 
objetivamente em que estágio de evolução profissional está o colaborador.  
 
Cabe também ao RH orientar a chefia sobre como preencher tal relatório, visto que a 
especialidade desse chefe, em geral, está mais relacionada com o processo de atendimento do 
que com a Gestão de Pessoas. Prepare o chefe da área, (e por que não outros chefes 
também?), com um mini-curso que aborde a importância de dar feedback ao colaborador e a 
forma correta de dar esse feedback. Lembre-se de que o chefe precisará conversar com seus 
subordinados, caso a caso, e, para isso, ele precisará ter sido orientado adequadamente sobre 
as técnicas de abordagem necessárias nesse tipo de situação. 
 
2 - Promova o treinamento e o desenvolvimento 
Quanto mais conhecimento tiver a sua equipe, melhor será o serviço prestado e maior será a 
motivação. Imagine a situação em que um colaborador recebe uma ligação, não tem o 
conhecimento necessário para responder ao questionamento do consumidor e ainda por cima 
não conta com a ajuda de um supervisor.  
 
Essa situação, quando repetida com certa freqüência, começa a agir sobre a motivação do 
colaborador fazendo com que ele se sinta um mero "enfeite" na frente do telefone. Não deixe 
que isso aconteça. O RH deve promover, em conjunto com a chefia da área, treinamentos 
constantes para que pouco a pouco a equipe evolua para altos padrões de excelência na 
execução das atividades diárias. E não se deve focar apenas nos treinamentos, deve-se 
também buscar o desenvolvimento do colaborador através de palestras sobre mercado de 
trabalho, profissões, necessidade de atualização constante e incentivo a um desempenho 
excepcional. Faça isso e você verá os resultados aparecerem em pouco tempo. 
 
3 - Incentive a união da equipe 
Todos sabem que passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Mesmo em 
centrais de atendimento, onde a jornada de trabalho gira em torno de seis horas, esse fator 
deve ser considerado.  



Outro aspecto importante é que as pessoas gostam de trabalhar em um ambiente agradável, 
onde o espírito de equipe realmente está presente e onde se sintam amparadas para 
solucionar problemas do trabalho sem maiores dificuldades.  
 
Em um exemplo interessante, uma central de atendimento apresentava um comportamento 
comum a qualquer departamento dentro de uma empresa qualquer. Os profissionais 
relacionavam-se bem, mas normalmente se organizavam em grupos de acordo com a 
afinidade pessoal de cada um. Essa central foi transferida para outro lugar, a cerca de 50 
quilômetros de distância, o que demandou o uso de um micro-ônibus para transportar a 
equipe.  
 
O resultado foi que, em um mês, a equipe transformou-se em um verdadeiro "time de 
trabalho", pois surgiu um forte sentimento de união e colaboração, os grupos de afinidade 
deixaram de existir e o desempenho global elevou-se consideravelmente. Esse é apenas um 
exemplo que demonstra os benefícios de se promover a união da equipe, pois quanto menos 
conflitos tivermos, maior será o rendimento para todos e para a empresa. 
 
Sendo assim, o RH da empresa pode melhorar a coesão da equipe através de ações simples 
tais como dinâmicas em grupo durante os treinamentos, organização de pequenos eventos 
para comemorar datas especiais ou quando uma meta for atingida, presentear os 
aniversariantes com algo estimulante e divulgar para toda a empresa a importância do 
trabalho realizado pela equipe do departamento de atendimento ao cliente. 
 
Lembre-se, quando o profissional da sua central de atendimento está motivado, ele sorri, e 
quando sorri, seu consumidor fica encantado com o atendimento. Isso também é fidelizar o 
cliente. 
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