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A GESTÃO EFICAZ DO ATENDIMENTO – UM ESTUDO DE MULTI CASOS 

 

1. RESUMO 

O presente artigo aborda pesquisas, entrevistas e estudos específicos na área da 
gestão empresarial, buscando demonstrar que o correto aproveitamento dos 
recursos disponíveis interligado diretamente a um plano de trabalho intensivo e 
eficaz feito de maneira integrada em todos os setores da organização é capaz de 
trazer de forma explícita fatores como Maturidade, estabilidade e reconhecimento no 
mercado atual, a pesquisa mostrou que o atendimento ainda é primordial tanto no 
desenvolvimento como no fechamento de uma venda, que as ações corretas feitas 
no mercado e a gestão comprometida com os objetivos da empresa geram 
resultados além dos esperados, mantendo a empresa consolidada e estável em seu 
segmento de mercado. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Existe um conjunto básico de atributos para que a empresa mantenha 

equilíbrio no mercado e alcance com plenitude os resultados traçados na gestão. 

Em um mundo em constante mudança, onde há tecnologia e a diferenciação 

caminham juntas, fica cada dia mais estreito e crítico manter e fidelizar clientes de 

forma plena dentro de um segmento de atividade.  

A concorrência se torna desleal quando o assunto é “vender”, com os 

consumidores cada dia mais exigente e com maior conhecimento sobre seus 

direitos, obter a satisfação plena do cliente fez com que as empresas montassem 

planos de atuação mais eficazes e direcionados na área de vendas, intensificando e 

aprimorando a atuação de seus vendedores com cursos, palestras e reuniões 

motivacionais e persuasivas pertinentes ao ramo de atividade, aderindo qualidade a 

seus produtos além de manter com frequência consultorias específicas de gestão 

para o melhor aproveitamento de seus recursos. 

Na atualidade a qualidade no produto, o bom atendimento, e o melhor preço 

formam um conjunto que inter-relacionados levam a empresa a maturidade e ao 

sucesso contínuo.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Diante deste desafia de atender cada vez melhor, surge o objetivo deste 

artigo, que é entender como pode ser feita uma gestão eficaz do atendimento. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

2 
 

4. METODOLOGIA 

 

O artigo foi desenvolvido por meio de estudos de casos, feitos diretamente 

nos setores de venda da Farmácia Bandeirantes e no O Boticário, ambas as 

empresas de Auriflama e em uma loja de venda de antenas, sons e acessórios na 

cidade de Araçatuba. 

Os casos foram escolhidos para evitar a similaridade entre as empresas, 

coletando informações sobre o relacionamento com o cliente, independente da 

atividade.  

Após a análise dos casos foram distribuídos 50 questionários aos 

consumidores, de várias faixas etárias, com objetivo de conhecer a opinião deles 

sobre atendimento e demais questões pertinentes ao estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O presente artigo foi desenvolvido por meio de empresas comerciais e seus 

consumidores. Segundo as pesquisas foram obtidas informações de que o 

atendimento é primordial. “Em muitas equipes devido ao valor de urgências, existe 

certa dificuldade para priorizar as atividades. Porém, quando se atua no setor de 

atendimento aos clientes, a prioridade é sempre atendê-los” (OLIVEIRA,2012 p.142).  

E para ter todas as características de um bom atendimento se deve aderir a 

vários processos. “Para atender clientes dos mais variados tipos, é preciso ter 

bastante flexibilidade: de temperamento, de ideias, de personalidade, de atitudes, de 

visão.” (GASGON, 2005, p.75).  

 

[...] ter persuasão, além de sua performance, seu carisma e sua simpatia, 
você de deve conhecer tudo sobre sua empresa, quais são as vantagens 
competitivas de seu produto, usar seu marketing pessoal, ter flexibilidade, 
ter credibilidade e ótima comunicação. GASGON, (2005, p. 82). 

 

O primeiro passo de um atendimento de qualidade é gostar do que faz. ”Se 

entro no negócio apenas para ganhar dinheiro, acabo perdendo–o. Entrando no 

negócio para servir o cliente ganho muito dinheiro” (GODRI, 1994, p. 59). 

O ideal seria também uma automotivação, ou seja, a pessoa motivar a si 

próprio. [...] “muitos profissionais perdem sua motivação facilmente. Em muitos 
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casos, isso acontece porque eles não buscam conhecer, suas reais intenções, 

desejos e aspirações.” (OLIVEIRA, 2012, p.36). Essa automotivação ajudará o 

profissional a atender o cliente de uma maneira eficaz, uma forma de controlar o 

emocional. 

Além disso, é necessário contar com uma motivação externa, o que cause 

maior retorno no desenvolvimento do atendente. 

 

6. RESULTADOS 

 

Gostando do que faz, já é uma grande diferencial de um bom atendimento, 

exemplo claro é o caso do proprietário de uma Farmácia que diz amar o que faz, 

relatou que seu negócio só passou a ter maiores resultados depois que ele passou a 

ter consultorias para o melhoramento da gestão, passando a administrar de forma 

estratégica buscando maximizar seus pontos fracos e reverter os fracos em 

oportunidades de crescimento, o mesmo também instaurou a padronização do 

atendimento e o constante acompanhamento motivacional dentro da sua equipe, 

tudo isso aliado a um preço diferencial e convidativo de mercado, despertando no 

cliente a sensação de satisfação e valorização criando laços com o estabelecimento, 

e que sensação de confiança e credibilidade permaneça. 

Segue a abaixo uma demonstração dos rendimentos da Farmácia, de quando 

era gerenciada por outro proprietário, e como é atualmente, com a nova gerência:  

 

Tabela 1 – Evolução de Faturamento da Farmácia Pesquisada. 

Gerência anterior Faturamento/ Mês 
11 / 2008 R$ 12.885,00 

Nova Gerência Faturamento/ Mês 
12/2008 R$ 19.028,00 
12/2009 R$ 40.750,00 
07/2013 R$ 87.450,00 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 

 

Segundo uma entrevista realizada com a empresa O Boticário, cedida pela 

supervisora geral de vendas Marlei Neves. No decorrer da conversa, ela aborda que 

para conseguir ser destaque e referência em seu segmento, conta com uma gestão 

voltada à constante motivação de suas consultoras, evidenciando sempre um 

atendimento de qualidade como carro chefe dentro da empresa.  
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Relata ainda que funcionários motivados produzem mais e consegue manter 

um maior grau de afinidade e companheirismo com o cliente, o que reflete de forma 

significativa tanto no aumento das vendas, como manter os clientes antigos e ajudar 

a conquistar os novos.  

Marlei enfatiza que a palavra comprometimento faz parte do dia a dia das 

vendedoras que são acompanhadas com regularidade pela gerencia da 

organização.  

Ela evidencia que o sucesso é a recompensa de muito trabalho feito sempre 

com a intenção de satisfazer alguém de forma absoluta, não deixando espaço para a 

concorrência, a recompensa maior além de ver o resultado financeiro de a empresa 

melhorar, é ver o sorriso é o sentimento de carinho e satisfação que você desperta 

no cliente, isso não tem preço relata Marlei com um simpático e belo sorriso no 

rosto. 

Uma ideia diferente e que gera bons resultados, é que uma vez que 

acontece um novo lançamento de uma linha de produtos, duas consultoras podem 

participar de um curso chamado Onda Especial de motivação, onde acontecem 

treinamentos específicos para aperfeiçoamento da demonstração do produto, o que 

gera maior autonomia na hora da venda do mesmo. 

Segundo Marlei, existem dois fatores distintos que influenciam diretamente 

na finalização da compra, sendo eles: a) Necessidade que é o precisar adquirir algo 

e b) Desejo que é o impulso de comprar e no segundo aspecto o atendimento faz 

toda a diferença. 

Dessa forma pode-se analisar que o vendedor que trabalha comprometido e 

focado em excelência consegue induzir o cliente a comprar mesmo que naquele 

momento não exista real necessidade de compra, o bom atendimento é persuasivo 

consegue entrar no emocional da pessoa com facilidade. 

Faz-se necessário que o atendente mantenha níveis satisfatórios tanto em 

termos de simpatia e domínio da boa comunicação, conhecendo o que vende, 

transmitindo confiança plena sobre a venda e a total certeza que o produto vai 

atender com exatidão suas necessidades. 

Entretanto o atendimento vai além, deve surpreender o cliente com atributos 

além de suas expectativas, tudo isso com um preço baixo e com qualidade superior 

não deixando dúvidas que é a hora certa e o melhor momento para comprar. Isso 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

5 
 

acontece porque o atendente conhece com domínio seu cliente, ele consegue 

detectar oportunidade e desenvolve-la de modo a gerar retorno e reconhecimento, 

conseguindo assim manter a estabilidade do comércio em questão. 

Outra entrevista feita na cidade de Araçatuba – SP, em uma loja que vende 

antenas e aparelhos de som, bem conhecida na região, chamada Walcir Som. 

Esta empresa trabalha com equipes separadas entre vendedores, técnicos de 

instalação, entre outros.  

A maior parte do rendimento vem da venda da Sky, no entanto, eles têm 

metas para a venda desse produto, alega Michel, coordenador da loja, que o produto 

não é de venda fácil, desta forma devem ter maior foco e desempenho em abordar 

clientes para vender o mesmo.  

A loja já está a um bom tempo no mercado, porém, nunca esteve tão bem 

como nos últimos anos.  

A meta estabelecida só deixou de ser atingida uma vez, por falha de um 

colaborador, que logo fora desligado da empresa. Desde então sempre estão 

cumprindo os objetivos estabelecidos.  

A empresa acredita que o atendimento é primordial e que este é seu 

diferencial, pois como já citado, eles focam muito em fazer essa diferença, até 

mesmo porque sua meta está diretamente ligada ao um atendimento de qualidade. 

Outro ponto importante é a realização de reuniões semanais para saberem 

como está a empresa em questão de vendas, quais foram os resultados, além dos 

treinamentos realizados para saber como abordar um cliente e vender seu produto. 

A abordagem é feita nas ruas, com equipes espalhadas na cidade e por meio de 

telefonemas.  

Mesmo com tantas atividades que são realizadas, sua equipe não é tão 

grande em relação à loja, eles costumam fazer um recrutamento com qualidade, ou 

seja, não observam o tamanho da empresa, buscam somente pessoas com 

qualidade em serviço e principalmente em atendimento. No entanto, como se pode 

observar, a empresa atualmente é bem sucedida, com um quadro de colaboradores 

eficazes, e está bem posicionada no mercado, buscando sempre crescer em seu 

ramo de atividade. 
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  Após a realização das entrevistas com as três empresas também fora 

realizada uma pesquisa com os consumidores, com a finalidade de identificar 

algumas opiniões sobre o atendimento, informações que seguem.   

  

Gráfico 1 – O mais importante: Qualidade no produto ou no atendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 
 

 
Gráfico 2 – Satisfação do cliente no atendimento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 
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Gráfico 3 - Satisfação do cliente com o produto oferecido pela sua cidade. 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 
 

 

 

Gráfico 4 – Características negativas de um atendente 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 
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Gráfico 5 - Situações que ocorrem com o cliente na hora da compra 

Fonte: A Gestão Eficaz do Atendimento – Um Estudo de Multi Casos, (2013). 
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modo espontâneo é muito importante não apenas para conquistar a confiança dos 

clientes, mas também para personalizar o atendimento” (OLIVEIRA, 2012, p. 26). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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indispensável, pois a concorrência está cada dia mais acirrada e o espaço no 

mercado ainda mais competitivo. 

Pode-se observar que a maioria dos consumidores entrevistados está de 

acordo com o atendimento, ou seja, o atendimento está atendendo suas 

expectativas. Porém nessas entrevistas, observamos o seguinte: por ser uma cidade 

pequena, o profissional é bem conhecido pela comunidade, ou seja, a maioria das 

pessoas do comércio tem muitas amizades pela cidade, o que acaba deixando a 

desejar em um atendimento profissional, prevalecendo o grau de amizade entre 

atendente e consumidor. 

Porém, no mercado atual, todo cuidado é pouco, ele está sempre em 

constantes mudanças e as empresas devem estar se atualizando, até mesmo 

porque o consumidor está mais exigente e mais consciente de seus direitos.  

Trabalhar em um comércio hoje em dia não é simplesmente mostrar um 

produto, tem profissionais que acreditam que se um marketing de uma empresa está 

dando resultados, sua venda será realizada a todo vapor, no entanto acabam se 

enganando, pois se houver um mau atendimento do momento da negociação, nada 

será feito, fazendo com que a empresa perca um cliente. 

Segundo as informações obtidas, uma grande maioria dos consumidores 

desistiu da compra pelo mau atendimento, isso se deve a gestão, onde deveria ter 

treinamentos, ou até mesmo no momento do recrutamento a pessoa responsável 

deixar claro a importância do atendimento, preparando o atendente para lidar com 

todo o tipo de cliente. Haverá sempre situação inadequada, que o profissional bem 

treinado saberá dar a volta por cima. 

Identificamos também que a maior característica negativa de um atendente 

seria a antipatia, e logo em seguida, a falta de interesse, ou seja, um simples sorriso 

no rosto ou uma demonstração de carinho com o cliente faz com que ele se sinta 

valorizado, são características simples, que fazem toda a diferença. 

Portanto, devemos estar sempre buscando excelência, além de um 

atendimento personalizado, pois o cliente tem que se sentir valorizado e satisfeito, 

consequentemente gerando outros clientes, fazendo com que seu negócio cresça a 

cada dia mais. 
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