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A linguagem, a estrutura e as falhas das empresas no atendimento ao cliente são 
objetos de estudo de universidades do Rio. Há pesquisas para todas as necessidades: 
atendimento por telefone, por Internet ou pessoalmente, seja para consumidores ou 
fornecedores. As universidades apontam de problemas de comunicação entre cliente e 
atendente a ações para que aumentar a satisfação do funcionário, que assim, 
trabalhará de forma mais eficaz. 
 
Tema escolhido pela pesquisadora Adriana Gray, do departamento de Letras da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC- Rio), a tese de doutorado sobre lingüística no 
atendimento a clientes por telefone foi desenvolvida com a central de reservas de uma 
companhia aérea. Faz parte do projeto Interações de atendimento - um estudo de 
relações, linguagem e trabalho, do mesmo departamento. 
 
O estudo verificou a existência da variação no atendimento conforme os perfis do 
atendente e do cliente, observando inadequações em seu discurso. Uma delas é a 
manutenção de conversas pessoais, geralmente iniciadas pelos clientes. A falta de 
capacidade do atendente para identificar o objetivo da ligação, assim como a 
inabilidade  
do cliente em se expressar, também geram ruídos na comunicação. 
 
- Usamos o princípio da cooperação da linguagem com construção de imagem, ou seja, 
o cliente deve visualizar a situação explicada. Um deve cooperar com o outro, a fim de 
que a comunicação seja bem-sucedida. A partir daí, indicamos algumas estratégias de 
linguagem, como a polidez e o envolvimento - explica Adriana. 
 
O departamento oferece ainda curso de atendimento a clientes, ideal para o 
treinamento de funcionários, além de consultoria na área, com a participação das 
pesquisadoras e professoras Maria das Graças Pereira, Maria do Carmo Leite, Clarissa 
Bastos e Liliana Cabral. As inscrições para a próxima turma do curso na PUC-Rio estão 
abertas. 
 
Os alunos terão aulas de 21 a 25 de julho, das 18h às 21h30m, e devem pagar taxa de 
R$ 392. Entre as disciplinas estão at endimento ao cliente e construção da imagem, 
interação, qualidade e estratégia de comunicação no atendimento. 
 
A diferença entre o trabalho de equipes terceirizadas de atendimento e o daquelas 
formadas por funcionários da própria empresa é foco de estudo nas universidades. A 
tese de pós-graduação do aluno Carlos Augusto Pamplona de Souza, do Instituto 
Coppead de Administração, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisou 
a estrutura de atendimento a clientes das empresas de telefonia móvel ATL e 
Telefônica, únicas concorrentes neste mercado na época da pesquisa, em 2001. 
 
Entre a estrutura própria e a terceirizada 
 
A Telefônica tinha estrutura terceirizada de atendimento, enquanto a ATL operava com 
profissionais do próprio time. Por meio de entrevistas nas duas companhias, observou-
se diferenças como a maior preocupação com eficiência e rapidez na primeira e, com o 
relacionamento com o cliente, na segunda. 
 



- Uma estrutura própria, na visão da ATL, aproxima mais o cliente da empresa. E, de 
fato, foi o que verificamos na pesquisa. No Brasil, as relações sociais têm mais 
importância que em outros países. Por isso, as empresas têm razão em se preocupar 
com a fidelização. O estudo mostrou que as companhias que terceirizam essa função 
têm que tomar ma is cuidado para não perdê-los - afirma Letícia Casotti, orientadora 
do estudo. 
 
Na avaliação da professora, para o brasileiro é mais importante a conversa com o 
atendente que a eficácia do atendimento. Roteiros e atendimentos eletrônicos, 
portanto, são vistos de forma negativa. Este ano, dois alunos farão estudo semelhante 
mas, em vez de coletar dados em empresas, optarão por pesquisa de campo com 
consumidores.  
A intenção é entender o que é um bom atendimento para o cliente. 
 
Com o mesmo foco de Letícia, a pesquisadora Ana Maria de Freitas, do Laboratório de 
Tecnologia da Universidade Federal Fluminense (Latec/UFF), começou a desenvolver, 
há dois anos, pesquisa de mestrado em sistema de gestão da qualidade, para avaliar o 
atendimento segundo as necessidades e expectativas dos clientes. 
 
- A conclusão é que um cliente só fica satisfeito quando o funcionário que o atende 
está satisfeito com o seu trabalho. E, quando refiro- me a cliente, falo tanto de 
consumidores quanto de fornecedores, seja pelo atendimento por telefone, pela 
Internet ou pessoalmente - afirma a pesquisadora. "Uma das principais falhas das 
empresas é a alta rotatividade desses funcionários. O ideal seria investir em 
capacitação e em programas de incentivo financeiro e de reconhecimento, para 
eliminar o problema", acrescenta. 
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