
Cuidado, ele pode gostar!    
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Algumas empresas não sabem o risco que correm se o seu cliente resolver experimentar o 
atendimento do concorrente. O nível de satisfação do cliente está intimamente ligado ao 
comparativo que este faz entre os vários tipos de atendimento experimentados. 
 
Numa economia com preços, produtos e serviços cada vez mais parecidos, competir através de 
diferencias de atendimento tornou-se vital para as empresas que querem destacar-se no 
mercado. A vantagem ficará com aquelas que conseguirem superar os padrões de atendimentos 
oferecidos pelos seus competidores e tiverem o melhor conjunto de diferenciais a oferecer.   
 
Se o tempo médio de espera para ser atendido entre um conjunto de competidores do mesmo 
ramo de atividade é de 20 segundos as empresas que conseguirem superar o padrão do mercado 
e oferecer um atendimento mais rápido terá conseguido agregar valor a imagem da sua empresa.  
 
Estudos revelam que apenas 4,5% das empresas estão realmente interessadas em manter-se 
informadas com relação às ações dos seus concorrentes em termos de atendimento e levam a 
sério essa competição.  
 
Recentemente realizamos uma pesquisa comparativa baseada em simulações de tele-atendimento 
com as principais Concessionárias de Veículos nacionais e importados de Curitiba, com o objetivo 
de termos um perfil deste segmento e realizarmos um comparativo das melhores práticas em 
termos de tele-atendimento e na seqüência oferecermos a realização de workshop nas empresas 
interessadas em aprimorar as suas práticas.   
 
A pesquisa revelou que apenas 29% das concessionárias conseguiram estar acima da média do 
seu segmento, o que demonstra que ainda é pequeno o número de empresas competitivas neste 
tipo de atendimento. Outro fato que chamou atenção foi a grande diferença existente entre as 
empresas que se destacaram e os demais competidores.  
 
Uma das empresas interessadas em realizar o workshop e estudar atentamente as ações dos 
concorrentes em termos de atendimento, para encontrar formas de implantar diferencias, foi a já 
premiada Ford Metropolitana Automóveis que conquistou o prêmio “Quality Care” da Ford 
Internacional e foi a primeira a oferecer uma série de serviços especiais ao cliente que esperam 
pelo seu veículo, tais como: Massagem relaxante, engraxataria, bistrô, almoço, livraria e 
revistaria. 
Em termos de perda de ligações na espera telefônica a Ford Metropolitana conseguiu alcançar a 
impressionante marca de perder apenas uma ligação em quatro horas de monitoramento, ou seja, 
0,59% do total de ligações graças ao seu sistema de espera telefônica computadorizada.  
 
Acreditamos que à medida que as empresas forem sentindo o quanto os diferencias de 
atendimento são importantes num mercado com preços, produtos e serviços cada vez mais 
parecidos, a preocupação em ser competitiva nesta área tenderá a crescer e a demanda por 
pesquisas comparativas e auditorias independentes de qualidade de atendimento crescerá em 
interesse.  
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