
Bom atendimento é o segredo da longevidade 
Francisco Albuquerque 
 
Qualidade é essencial para prolongar vida do empreendimento 
 
Atender bem ao cliente tem sido o principal foco das empresas brasileiras com mais de 10 anos de 
existência no mercado, informa a pesquisa "Fatores determinantes da longevidade das micro e 
pequenas empresas", realizada pelo Sebrae/RJ em parceria com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). No levantamento realizado com cerca de 260 empresários do estado do Rio de Janeiro, foi 
verificado que o bom atendimento ao cliente, com 21,2% das indicações, e a qualidade dos 
produtos ou serviços, citada por 15,2% dos entrevistados, são as principais razões para prolongar 
a vida do empreendimento. 
 
Em terceiro lugar na pesquisa, ficaram empatadas com 12% as instalações ou localizações 
adequadas e a própria credibilidade das empresas, seguida do conhecimento do mercado, com 
11%, e da gestão empresarial, com 8,5%. Na quinta colocação, ficou a capacidade da empresa 
em oferecer preços competitivos, com 6,9%, acompanhada da capacitação dos sócios e 
empregados, que recebeu 6,4% das indicações. 
 
"Esta pesquisa apresenta um importante conjunto de fatores que devem receber atenção dos 
novos empresários que desejam vida longa para seus empreendimentos", explica o 
superintendente do Sebrae/RJ, Sérgio Malta. Atualmente, metade das empresas está fechando 
suas portas antes mesmo de completar dois anos de vida, informa o Sebrae/RJ. Para Malta, os 
resultados da pesquisa evidenciam a necessidade de os empreendedores investirem mais em 
planejamento e ações de capacitação e gestão empresarial. 
 
De acordo com a consultora de beleza da Clínica Dicorp, Maria Helena Lauria, o bom atendimento 
representa no mercado de estética 50% do sucesso do negócio. A outra metade está relacionada 
às novas tecnologias e procedimentos. "Na Clínica Dicorp, nunca passamos por nenhuma situação 
constrangedora com o cliente, pois nossa mão-de-obra é especializada e altamente qualificada", 
afirma Maria Helena. A clínica tem ainda suas unidades, sendo uma em São Paulo e outra em 
Curitiba. 
 
ACESSO AO CRÉDITO. Com base na pesquisa, outra dificuldade enfrentada pelas empresas é o 
acesso a crédito, que tem sido facilitado por meio de parcerias do Sebrae/RJ com instituições 
financeiras.  
 
Com unidades em Ipanema e Barra da Tijuca, o restaurante Frontera aposta na gastronomia 
multicultural, com culinárias típicas de países como Holanda, França, Itália, Indonésia e Tailândia. 
Embora a diversificação dos produtos seja o ponto forte da empresa, o gerente Eduardo Guerreiro 
afirma que atender bem é a principal forma de fidelizar o consumidor devido à concorrência 
acirrada existente no mercado. "A maioria dos estabelecimentos oferece um bom atendimento, 
mas o diferencial está em preparar essa mão-de-obra, já qualificada, para atender de acordo com 
o perfil de cada cliente", explica Guerreiro. Para atrair o público, o Frontera oferece em seu 
ambiente rádio própria, sistema Wi-Fi, transporte para empresas até o restaurante e 
estacionamento com manobrista.  
 
Segundo o proprietário da grife Cyclone, Eduardo Wolf, o diferencial da loja perante as demais no 
setor varejista é o atendimento. "Procuramos manter sempre o cliente em contato com os 
lançamentos e novidades do momento. Está muito difícil conseguir mão-de-obra qualificada no 
setor de vendas. O nível de escolaridade é cada vez mais baixo", completa Wolf.  
 
 
 



"A elaboração de um plano de negócio antes de abrir a empresa; a capacitação em técnicas de 
atendimento ao cliente; consultorias para inovação de produtos e processos e aprimoramento de 
design, cursos de formação de preços e técnicas de vendas, entre outros, devem ser considerados 
fundamentais para quem deseja liderar um empreendimento de sucesso", afirma Malta, do 
Sebrae/RJ. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 13 abril. 2007. Seu Negocio, p. B18. 


