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Por Thiago de Marco 
 
Segundo a revista norte-americana Fortune, uma das publicações mais famosas no mundo da 
economia e finanças, "as exigências dos clientes estão crescendo, e sua paciência diminuindo". 
No mercado globalizado do novo século, o consumidor brasileiro não está de fora, e nunca 
exigiu tanto como nos últimos anos.  
 
A consolidação da globalização, em todos os sentidos e segmentos, tornou a concorrência 
entre as empresas mais acirrada, e às vezes até desleal. Um fator que diferenciava um 
produto de outro, seja esse tangível ou não, era a qualidade e o custo. Nos dias de hoje, os 
produtos são cada vez mais parecidos, e cada vez mais fáceis de copiar, e o diferencial, 
segundo especialistas, está no atendimento. "Um fantástico atendimento ao cliente é uma 
forma de diferenciar-se da mesmice de produtos e preços, e um bom atendimento é o mais 
importante dos serviços prestados ao consumidor", afirma Sérgio Almeida, empresário, 
consultor e especialista em clientologia.  
 
Outro motivo que mudou o perfil do cliente brasileiro foi o rápido avanço da tecnologia, que 
ajudou na implementação das mais variadas técnicas de atendimento. Com isso, as grandes 
corporações se equiparam com centros de suporte e atendimento ao cliente, e o esforço para 
manter esse exigente consumidor não é pequeno. Mesmo assim, os níveis de satisfação ainda 
estão longe do esperado.  
 
Segundo dados divulgados pela revista Consumidor Moderno, os serviços de Call Center, 
maiores potências de atendimento e suporte, são líderes em insatisfação, a qual inclui as 
indústrias de alimentos, bebidas, varejo, informática, eletroeletrônicos, serviços, gás, 
combustível e bens de consumo. 38% dos consumidores atendidos apresentam total 
insatisfação, o que inclui diferentes motivos. O principal é o atendimento eletrônico, dono de 
58% das reclamações. 
 
Os clientes explicam que a demora para a transferência de chamadas do atendimento 
eletrônico para o humano é muito longa, e quando o atendimento humano acontece, ele deixa 
a desejar. A psicóloga Tânia Correa Lima (56) foi dona de diversas reclamações contra uma 
empresa de telefonia, que opera em São Paulo. "Fiquei mais de 20 minutos esperando com 
aquela música, e ninguém me atendia. Eu precisava urgentemente pegar o recado da minha 
caixa postal, e não estava conseguindo. Quando a gente precisa de uma pequena ajuda, essa 
ajuda se torna um enorme problema".  
 
Tânia ainda reclamou do atendimento pessoal. "Poxa, os atendentes parecem robôs, e ao invés 
de acalmarem a gente, nos deixam mais nervosos, transferindo a ligação para outros 
atendentes". Aparentemente difícil de consertar, o problema do atendimento pode ser 
resolvido, ou ao menos melhorado. 
 
"65% dos negócios das empresas vêm de clientes já existentes, e não dos novos. O problema 
está dentro de casa, e a manutenção da clientela existente é importantíssimo", afirma Gladis 
Costa, Gerente de Marketing e Comunicação do HDI, Help Desk Intitute. Gladis explica que as 
empresas precisam treinar os dois lados do atendente, tanto o técnico como o relacionamento 
pessoal. "Soft skills é tudo o que não envolve conhecimento técnico, de produto, ferramentas 
ou tecnologia. As Soft skills são habilidades de comunicação que promovem o trabalho em 
equipe, envolvem uma forma estruturada de apresentar idéias, gerenciar projetos e pessoas, 
resolver problemas e prover um excelente serviço ao cliente. Além de outras coisas, é isso que 
ensino em minhas aulas", conclui. 
 
Portanto, eis uma boa notícia tanto para o cliente como para o prestador de serviço. A melhora 
do atendimento tem boas perspectivas, e nos dias selvagens de hoje, o empenho das 
empresas será grande para reconquistar a confiança do consumidor. 
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