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Como lidar com os gargalos de atendimento 

Todos nós já vivemos a experiência de 
termos que ficar em longas filas para ser-
mos atendidos. E, por vezes, essa espera 
é vivenciada como mais do que perda de 
tempo, sendo desagradável e, por vezes, 
até gera ansiedade. Nesse último caso 
posso citar fila para check-in de voo cujo 
horário se aproxima e você percebe que 
nâo há informação e ação adequadas por 
parte da companhia aérea. 

A dificuldade de lidar com os picos de 
atendimento em serviços é comum a mui-
tos tipos de empresas, de variados portes. 
Exemplos: nos restaurantes os clientes 
afluem mais em uma janela de horário do 
almoço; nos laboratórios de análises clíni-
cas, a concentração é nas primeiras horas 
da manhã; para os terminais de ônibus, os 
picos ocorrem no início e fim do dia, às sex-
tas-feiras, domingos e vésperas de feriados. 

E por mais que as empresas se prepa-
rem para lidar com essa maior afluência, é 
quase impossível ter elasticidade para am-
pliar a capacidade de atendimento de mo-
do que minimize a formação de filas. 

Entretanto, algumas soluções podem 
ser aplicadas como forma de facilitar o ge-
renciamento do atendimento e da experi-
ência e satisfação dos clientes. 

Pense em formas de incentivar seus 
clientes a antecipar o serviço. Exemplo: 
os passageiros frequentes podem ser in-
centivados a marcar suas passagens e/ 
ou adquirir seus bilhetes com antecedên-
cia, sobretudo pela internet. Máquinas de 
autoatendimento para venda de bilhetes, 
marcação de lugares e check-in poderiam 
ser utilizadas não somente para viagens 
aéreas, mas viagens terrestres poderiam 
usar também esse sistema. Aliás, as má-

quinas de autoatendimento poderiam ser co-
locadas em pontos de grande circulação como 
forma de facilitar o acesso dos clientes. 

Os clientes podem ser estimulados a utili-
zar o serviço em horários fora de pico, ou em 
dias mais favoráveis, pelo oferecimento de 
descontos, de "upgrade" do atendimento ou 
até de bônus. Pessoas que não são tão amar-
radas em horários e calendários podem ser di-
recionadas para esses outros horários e dias. 

A maior integração de sistemas entre os 
geradores dos pedidos dos serviços e os forne-
cedores também podem auxiliar nesse melhor 
gerenciamento. Por exemplo: será que no ca-
so dos laboratórios de análise os médicos/clí-
nicas não poderiam fazer a marcação de exa-
mes? Certamente que não estamos propondo 
uma canalização dos pedidos de exames para 
determinado laboratório, pois feriria a ética e o 
direito de escolha do cliente. Contudo, se a es-
se fossem dadas opções de fornecedores, isso 
poderia ser realizado sem problemas. 

Outra forma é fazer com que o cliente faça 
o pedido, leve ou receba o produto ou serviço 
em sua casa. Nesse caso a solução do levar pa-
ra casa ou do delivery são efetivos para que o 
consumo seja efetuado fora das instalações da 
empresa, liberando espaço e pessoal voltado 
ao atendimento. 

0 cliente ainda pode realizar parte das ope-
rações, de modo que se mantém ativo durante 
o processo, o que fará com que o tempo total de 
atendimento seja percebido como menor e mais 
tolerável. Aliás, os serviços de autoatendimen-
to proliferaram por isso mesmo. Restaurantes e 
bancos são um ótimo exemplo disso. 

No entanto, se mesmo diante de todas es-
sas soluções a empresa ainda tiver filas, pare-
ce que o jeito vai ser transformar a espera em 
uma experiência mais confortável e agradável. 

Aqui os recursos mais usados são: oferecer as-
sentos, revistas, televisão, música ambiente, 
oportunidade de socialização, possibilidade de 
assistir a vídeos ou palestras informativas. Já 
houve a ocasião de ir a um laboratório de aná-
lises clínicas que oferecia música ao vivo, uma 
pequena lanchonete que exalava o aroma dos 
pães de queijo e uma brinquedoteca para as 
crianças. A rede de cabeleireiros Beleza Natural 
converte o longo tempo de espera em uma ex-
periência única, com atendimento cuidadoso, 
ambiente bonito e confortável, oferece pales-
tras e orientação às clientes. 

Pense quais dessas soluções já estão em-
pregando e quais outras poderiam implemen-
tar. Aliás, seu próprio cliente também deve ser 
consultado, pois certamente terá ideias de co-
mo melhorar o seu negócio. Certeza que não 
queremos dizer que os picos e filas irão sumir 
completamente. Mas podem ficar mais geren-
ciáveis, e a experiência pode ser mais satisfa-
tória para a sua clientela. G@N 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 48, p. 33, out. 2012.




