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Por Lin Grensing-Prophal, da HR Magazine

O SORRISO

Para garantir um bom atendimento ao
cliente, profissionais de RH ajudam a definir
e a estabelecer os comportamentos que os
funcionários devem demonstrar

Existem várias maneiras pelas quais as
organizações diferem entre si, mas exis-

te algo que é comum a todas: seja com ou sem
fins lucrativos, fornecedora de um produto ou de
um serviço, lidando com fabricação, educação,
saúde ou varejo, toda organização tem clientes.

São fartas as informações que relacionam o
impacto da satisfação do consumidor nos índi-
ces de fidelidade Q retenção. A maioria das em-
presas instintivamente concordaria que é preci-
so atender bem o cliente. Ainda que algumas não
o façam ou não o façam de maneira regular.

Trata-se, claramente, de um problema de
business, mas é também, fundamentalmente, um
problema de RH. Em sua essência, um bom aten-
dimento ao cliente tem a ver com as suas pes-
soas tratando outras pessoas da maneira como
elas gostam - com respeito, cortesia, rapidez. E
se você não está trabalhando com seus gestores
para determinar as habilidades necessárias aos
funcionários para lidar com os clientes, orientar
os colaboradores sobre os comportamentos es-
pecíficos que devem demonstrar, e examinar se

os candidatos às vagas na empresa têm
tais habilidades e comportamentos, você
não está fazendo o seu trabalho - e o
seu negócio sofrerá as conseqüências.

Uma tarefa difícil

Ainda que todos saibamos como um aten-
dimento ruim se manifesta - garçons rudes, re-
cepcionistas hostis, atendentes ineptos ao tele-
fone -, definir um bom atendimento é mais difí-
cil, especialmente ao tentarmos quantificar exata-
mente o que os funcionários devem fazer para ofe-
recer o tipo de atendimento desejado.

A definição tem origem em duas fontes -
os valores e a missão da sua organização, e as
expectativas dos seus clientes. Ligar esses pon-
tos de partida até chegar a uma bem azeitada
máquina de satisfazer clientes requer que os
profissionais de RH se engajem em um
ciclo contínuo de estabelecimento e avalia-
ção de comportamentos. Traduzir valores
em comportamentos que proporcionem
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bom atendimento ao cliente - e bons
índices de satisfação - é um proces-
so que pode funcionar assim:
• Os valores dão os parâmetros ou o

direcionamento para a organização.
• Por meio de pesquisas, a organi-

zação identifica as expectativas
dos clientes.

• As políticas e os padrões são de-
senvolvidos para apoiar os valores
e para ir ao encontro das expecta-
tivas dos clientes.

• As políticas e os padrões são co-
municados para o staff e inseridos
nas descrições de cargo e nos in-
dicadores de performance.

• A organização reforça os padrões
ao recompensar os comportamen-
tos que estão de acordo e punindo
aqueles que não estão.

• A contratação se baseia em parte
pela avaliação das habilidades dos
candidatos em cumprir os padrões
de atendimento ao cliente.

Definição da cultura

Quando se fala em atendimento ao
cliente, não existe uma fórmula úni-
ca. Ao contrário, todas as organiza-
ções, esteja isso explicitado ou não,
têm uma marca e uma cultura de
serviços próprias. De acordo com
James Hazen, psicólogo e fundador
da Applied Behavioral Insights, o
bom atendimento se resume a criar
uma experiência positiva e memorá-
vel para o cliente. Por exemplo, a
Starbucks pode cobrar mais pelos
cafés que serve não apenas por cau-
sa da qualidade dos grãos, mas em
função da experiência como um todo.
E os funcionários são parte integrante
dessa experiência.

Ao definir ou criar sua própria
cultura de serviços, aponta Hazen, a
pergunta que deve ser respondida é:
"Como queremos que os nossos
clientes recordem a experiência de ter

interagido conosco?". A resposta re-
sulta diretamente da missão, visão e
valores estabelecidos pela empresa.
Quais são as coisas que você verda-
deiramente valoriza na sua cultura e
como esses valores afetam as ativi-
dades ao longo da organização?

Na financiadora imobiliária
HomeBanc, o serviço aos clientes co-
meça com os valores corporativos.
"O ethos estabelecido da nossa com-
panhia é que, se nós colocarmos os
outros em primeiro lugar, nunca se-
remos os segundos - e nós realmen-
te acreditamos nisso", afirma Ike
Reighard, chief people officer.

Reighard orgulha-se da força da
cultura de atendimento de sua em-
presa e destaca que cada iniciativa
de prestar serviço ao cliente está in-
timamente ligada às práticas de RH.

Traduzir os valores da organização
em comportamento, ele diz, requer ex-
plicitar o que se espera que os funcio-
nários demonstrem. Isso requer, tam-
bém, oferecer apoio e recompensas por
esses comportamentos. Por exemplo,
os valores da HomeBanc incluem in-
tegridade, alto nível de atendimento e
geração de resultados. Esses valores
são traduzidos em comportamentos es-
perados, tais como cumprir o que foi
prometido aos clientes e aos colegas.

Os funcionários que demonstram
consistentemente os comportamentos
desejados são reconhecidos e recom-
pensados não somente por meio de
avaliações individuais, mas também
por ações de maior visibilidade como
os cartões sucesso, que são enviados
aos colaboradores pelos colegas ou
pelos gestores, para reconhecer os es-
forços extras feitos no atendimento ao
cliente. Os cartões sucesso são regis-
trados nas fichas e nas avaliações de
performance dos funcionários.

E um mecanismo de recompensa
ainda mais proeminente é o Ron Hicks
Award, prêmio batizado com o nome

de um funcionário que "exemplificou
perfeitamente o que nós somos em ter-
mos de superação de expectativas e
de demonstração do nosso espírito em
atender as pessoas", conta Reighard.
As últimas premiações incluem um
funcionário que ajudou um cliente a
se mudar para a casa nova, porque
uma alteração na data da mudança im-
possibilitou o cliente de alugar um ca-
minhão. Outro vencedor foi um fun-
cionário que perseguiu um caminhão
para reaver um documento, a fim de
garantir o fechamento de um emprés-
timo para o cliente sem atraso.

Definir as expectativas
dos clientes

Ainda que a missão e os valores se-
jam um ponto de partida importante
para definir a cultura de atendimento
de uma organização, um outro aspec-
to importante a ser considerado é a ex-
pectativa dos clientes. Para definir es-
sas expectativas, muitas organizações
recorrem a pesquisas com o público.

A MetLife é uma dessas empresas.
Grace Cowan, vice-presidente sênior
de atendimento ao cliente, diz que as
pesquisas têm demonstrado que os
clientes querem funcionários que se-
jam atenciosos, engajados e que te-
nham uma atitude positiva.

Em termos de comportamentos es-
pecíficos que se espera dos funcio-
nários, Grace diz que a empresa bus-
ca pessoas que sejam "proativas, mo-
vidas pelos compromissos" - mes-
mo que isso exija que os colabora-
dores saiam de suas áreas específi-
cas de conhecimento.

De modo geral, a MetLife enfoca
atributos de atendimento como cuida-
do, conforto, competência e confian-
ça, diz Grace Cowan. "Nossos clien-
tes confiam no que fazemos. Nossos
funcionários são competentes e têm
as habilidades e as ferramentas para
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saber que estão oferecendo a solução
certa para o cliente. Os funcionários
se sentem à vontade para tomar deci-
sões importantes e fazer as coisas
certas. E são cuidadosos, tan-
to em relação a nós [a em-
presa] quanto aos clientes."

As expectativas dos
clientes também são um fa-
tor-chave para a Mari-
neMax, empresa de venda
de barcos e iates. A cultu-
ra da organização se baseia na pre-
missa de que a área de vendas ven-
de o primeiro barco - e o atendimen-
to, os quatro seguintes. Dessa forma,
os líderes sabem que precisam das
pessoas certas em todos os níveis, e que
estejam comprometidas em prestar um
atendimento inesquecível para atender
às necessidades dos clientes.

A empresa percorre "grandes dis-
tâncias para descobrir o que o clien-
te está buscando", afirma Jay
Avelino, vice-presidente de desen-
volvimento de equipes. Isso é feito
de várias maneiras e inclui avaliações
qualitativas e quantitativas, que vão
de interações individuais entre clien-
tes e atendentes a pesquisas e análi-
ses críticas dos resultados.

Contratar as pessoas certas

O processo de contratação é abso-
lutamente crucial para assegurar que
você conte com funcionários que
cumpram o que a organização define
como um bom atendimento ao clien-
te, segundo Reighard, da HomeBanc.
"Você precisa se certificar de que as
pessoas possuem o DNA que permi-
tirá a obtenção de um alto índice de
satisfação do cliente", comenta.

Ainda assim, identificar candidatos
com a atitude correta pode ser algo
desafiador. É praticamente certo, ob-
serva Hazen, que os candidatos dirão
que gostam de trabalhar com pessoas.

para cada tipo de atividade e para
cada empresa. "As avaliações
mais modernas permitem esta-
belecer um padrão de acordo
com o que comprovadamente
funciona em uma determina-
da empresa, mais do que ado-
tar regras genéricas que con-
sideram, por exemplo, todas

as pessoas de vendas iguais."
Estabelecer o padrão de

acordo com os melhores profis-
sionais é exatamente o que faz a
HomeBanc. A organização usa
uma ferramenta para avaliar os

estilos de trabalho dos candi-
datos e os compara com os
dos melhores funcionários

da casa, para ver se eles se
adequariam ao ambiente de aten-

dimento da empresa.
A ferramenta foi desenvolvida a

partir de perfis existentes entre os fun-
cionários considerados "os melhores
entre os melhores", conta Reighard.
Esses profissionais eram cotados sob
uma variedade de critérios, incluindo:
• Tempo de casa.
• Histórico de performances positivas.
• Liderança bem-sucedida (foram

consideradas as posições formais
e informais de liderança na empre-
sa ou lideranças compartilhadas).

• Indicações aos prêmios de atendi-
mento ao cliente.
A análise desses associados - cerca

de 150 numa amostra inicial - revelou
diversos estilos de trabalho, níveis de
dedicação, de comprometimento com
as pessoas à volta, desejo de servir os
outros, compaixão, e crença na capa-
cidade de alcançar metas e objetivos
(por exemplo, atitude positiva).

Uma vez que esses atributos fos-
sem isolados, independentemente de
fatores como idade, raça e sexo, o
teste seria desenhado para identifi-
car essas qualidades desejadas nos
potenciais contratados.

Mas, acrescenta ele, "em tese, qualquer
um pode entrar, sorrir para você, aper-
tar a sua mão, agir amistosamente,
olhá-lo no olho, estar vestido apropria-
damente e fazer uma boa entrevista".

Para descobrir como os funcioná-
rios são na realidade, as empresas es-
tão cada vez mais recorrendo a ferra-
mentas de contratação baseadas em
avaliações que ajudam a identificar
candidatos que se encaixem nas com-
petências específicas necessárias.

A empresa de Hazen realiza algu-
mas centenas dessas avaliações a cada
ano. "Se você utiliza [apenas] entrevis-
tas como seu processo de seleção", ele
adverte, "as probabilidades são de que
apenas 14% de seus contratados se-
jam considerados 'uma escolha acer-
tada'. Isso seria tão eficaz quanto sen-
tar em um banco de praça e contratar
uma em cada sete pessoas que pas-
sassem." Suas chances de fazer uma
boa contratação podem ser aumenta-
das, diz Hazen - acima de 75% -,
"com o uso de avaliações e verifica-
ções de adequação ao cargo".

Hazen recomenda enfocar as exi-
gências específicas para cada cargo,
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Ainda que as ferramentas de avalia-
ção sejam uma parte importante, elas
não devem, evidentemente, constituir
todo o processo de contratação. Devem
ser usadas com entrevistas que incluam
perguntas que possam revelar compor-
tamentos, nas quais pede-se aos can-
didatos que dêem exemplos de como
eles atuaram em situações anteriores
que envolviam atendimento. As res-
postas podem ajudar a avançar na di-
reção de alguns aspectos "mais ele-
mentares" de adequação, que estejam
relacionados à cultura, missão, visão e
valores da sua organização.

Juntando tudo

Uma organização que ilustra o ciclo
de definir padrões de atendimento, es-
tabelecer padrões específicos de com-
portamento do funcionário e depois con-
tratar de acordo com esses padrões é o
Children's Healthcare, de Atlanta, que
tem como foco suprir necessidades de
crianças por meio de atendimento mé-
dico, pesquisa e orientação.

Linda Matzigkeit, vice-presiden-
te sênior de recursos humanos, en-
volveu-se diretamente na iniciativa
da organização de reavaliar a visão
de atendimento ao cliente e definir
os comportamentos a serem apresen-
tados por todos os funcionários. A
ação incumbiu uma equipe multi-
disciplinar - com representantes das
áreas operacionais, de RH e de ser-
viços - de fazer uma análise abran-
gente sobre essas questões. "Nós fi-
zemos uma avaliação e achamos
muitas variações, dependendo de por
onde o paciente entrava em nossa
organização", conta Linda.

Em seguida, com base nas necessi-
dades dos clientes, identificadas por
meio de pesquisas e de contatos com
os pacientes, a equipe trabalhou para
responder à questão: "O que precisa-
mos mudar para proporcionar a expe-

riência ideal para o paciente?" Além
disso, conta Linda, os membros da
equipe perceberam que precisavam
"ser claros" para facilitar a compreen-
são dos funcionários sobre como cum-
prir a missão de atender o cliente.

Como o Children's Healthcare sem-
pre esteve focado em atendimento,
Linda conta que não houve demora em
traduzir esse foco em expectativas de
comportamentos que fossem obser-
váveis e quantificáveis. Hoje, ela rela-
ta, exige-se que os colaboradores de-
monstrem quatro simples comporta-
mentos o tempo todo - sorriso, recepti-
vidade, autonomia e agradecimento.

A organização orienta os funcio-
nários a cultivar esses comportamen-
tos das seguintes maneiras:

1. Sorriso e receptividade

Exemplos de comportamentos es-
perados incluem:
• Olhe os pacientes, os familiares, os
visitantes e os demais funcionários
nos olhos e sorria.

• Diga sempre "bom dia", "boa tar-
de" ou "boa noite".

• Use cada momento para avaliar a
situação dos clientes. Eles parecem
perdidos ou tristes?

• Sorria ao telefone.

2. Autonomia

Ao lidar com um problema, os
funcionários devem permanecer
com a família ou com o cliente até
que a questão seja resolvida, ou até
que seja transferida a quem couber
resolvê-la. Ao atender, os funcioná-
rios são instruídos a:
• Apresentar-se.
•Antecipar-se às necessidades dos

clientes.
• Ouvir o que os clientes têm a dizer.
• Responder às perguntas deles.

3. Agradecimento

Os funcionários são orientados
a sempre dizer "obrigado" duran-
te ou após os contatos com pacien-
tes/familiares e clientes. Os exem-
plos incluem:
• "Obrigado por nos confiar os cui-

dados com o seu filho."
• "Obrigado por dedicar tempo para

ouvir minha explicação sobre esse
procedimento."

• "Obrigado por me deixar ajudá-lo.
Existe algo mais que eu possa fazer?"

Se um cliente disser "obrigado"
em qualquer momento durante um
contato, o funcionário é instruído a
responder "foi um prazer atendê-lo".

Esses são os comportamentos que
o Children's Healthcare definiu co-
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TODOS PELO CLIENTE
A empresa de seguros Aflac iniciou um processo de quantificar as ex-

pectativas de atendimento prestado para todos os cargos, no qual Sharon

Douglas, vice-presidente e chief people officer, se envolveu inteiramente.

Foram desenvolvidas competências específicas da organização como um

todo, e agora a empresa trabalha com as divisões e com seus gestores para

definir as competências para determinadas áreas.

O processo contou com focus groups e pesquisas quantitativas envolven-

do clientes, funcionários e gestores. O RH esteve totalmente envolvido e foi

muito positivo, aponta Sharon, contar com o apoio e a liderança do CEO.

Sharon também trabalhou próxima do CFO para demonstrar os efeitos fi-

nanceiros da melhoria no atendimento, que podem ser percebidos pela re-

dução do turn over, pela retenção de clientes e pelo marketing boca-a-boca.

Ela destaca que as expectativas deveriam ser especificadas e explicitadas,

não presumidas. Por exemplo, na Aflac espera-se que quando os funcioná-

rios atenderem a uma chamada telefônica, que não for diretamente rela-

cionada às suas áreas, que eles não transfiram a ligação. "Esperamos que

eles recebam todas as informações e depois retornem com a resposta apro-

priada", conta Sharon. Um valor agregado para os funcionários, ela obser-

va, é que eles aprendem alguma coisa nova nesse processo.

Esse comportamento pode não ser o padrão na maioria das organiza-

ções, mas se encaixa na Aflac, onde diversos mecanismos - incluindo

feedback para os clientes e funcionários, focus groups com os funcionários,

e relatórios com informações de pesquisas com clientes - mostram que ser

jogado de um funcionário para outro deixa o cliente insatisfeito.

mo necessários para proporcionar
"uma experiência positiva aos pa-
cientes". Parece algo simples, no en-
tanto, como observa Linda, "penso
que todo mundo conhece essa pre-
missa, de que deve sorrir, mas nós
nunca falamos especificamente que
era isso o que esperávamos".

O Children's Healthcare monitora
a qualidade do atendimento por meio
de pesquisas com os pacientes, rea-
lizadas por um fornecedor. "Nós re-
cebemos pontuações todos os dias,
que saem em relatórios semanais,
mensais, trimestrais e anuais. Então,
nós sempre monitoramos onde
estamos em relação a uma pontua-
ção predefinida", conta Linda.

Para assegurar que os futuros co-
laboradores possam estar à altura dos

padrões de atendimento da organiza-
ção, o Children's Healthcare come-
çou a trabalhar com um fornecedor
para implementar uma ferramenta de
seleção que será usada antes das en-
trevistas. No momento, conta Linda,
o foco das entrevistas é buscar os no-
vos funcionários que melhor possam
apresentar os quatro comportamen-
tos-chave (sorriso, receptividade,
autonomia e agradecimento).

"Nós voltamos atrás, olhamos as
perguntas das nossas entrevistas e
questionamos se estávamos realmente
aferindo esses comportamentos. Em
alguns casos, sim; em outros, não. En-
tão, atualizamos todas as linhas da nos-
sa entrevista para nos certificar de que
estávamos avaliando a competência de
atender em nível de excelência", diz.

Avaliar os comportamentos volta-
dos ao atendimento, conta Linda, é
fundamental. "Nós podemos ensinar
os funcionários a ser proativos e a
como fazer um atendimento de re-
cuperação [solucionar um problema
causado por uma falha no atendi-
mento}, mas isso realmente deve vir
de dentro. Você precisa ser genuina-
mente um tipo de pessoa que queira
trabalhar em um ambiente orientado
para o atendimento."

As ferramentas que o Children's
Healthcare está desenvolvendo ajuda-
rão a organização a encontrar essas
qualidades. Linda está convencida de
que essa abordagem está fazendo a di-
ferença e de que o novo foco no aten-
dimento está funcionando. E ela tem
números que comprovam isso. Por
exemplo, em julho e agosto de 2006, o
Children's Immediate Care Centers
superou os índices de atendimento ao
cliente em todas as cinco questões
prioritárias na pesquisa (são as pergun-
tas referentes aos comportamentos dos
funcionários de sorrir, ser receptivo,
agir com autonomia e agradecer).

As pontuações foram especial-
mente boas na questão que enfo-
cava a resposta do staff às preocu-
pações e reclamações dos pacien-
tes - um fator que tem a ver direta-
mente com os comportamentos as-
sociados à autonomia. A pontuação
estabelecida para essa questão é
87,9; em julho e agosto, o Imme-
diate Care Centers atingiu índices
de 90,8 e 88,9, respectivamente.

Mas a prova do esforço do Chil-
dren's Healthcare também está evi-
dente de maneiras mais visíveis e tan-
gíveis. "Temos mais pessoas sorrin-
do aqui do que nunca se viu ante-
riormente", relata Linda. 
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