
 
 

 
 

 

EDILMAR MOREIRA 

JULIO CESAR MARTINELLI 

NILTON CESAR FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OS IMPACTOS NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOLEDO, PR 

2015



 
 

 
 

EDILMAR MOREIRA 

JULIO CESAR MARTINELLI 

NILTON CESAR FREITAS 

 

 

 

 

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OS IMPACTOS NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de 
Administração da Faculdade Sul 
Brasil - FASUL, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Bacharel em Administração. 

 
Orientador: Prof. Esp. Valmir Lago 
Capeletti 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOLEDO, PR 

2015



 
 

 
 

EDILMAR MOREIRA 
JULIO CESAR MARTINELLI 
NILTON CESAR FREITAS 

 

 

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OS IMPACTOS NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO 

 
Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Administração, da Faculdade Sul 
Brasil, FASUL, exigido como requisito parcial para obtenção de Título de Bacharel, 
sob orientação do Professor Esp. Valmir Lago Capeletti, 
considerado_______________________________ pela Banca Examinadora, com a 
nota __________________________.  
 

 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 

____________________________________________________ 
Orientador 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Avaliador  

 
 
 

_____________________________________________________ 
Avaliador  

 
 
 
 

 
 

Toledo,______________de__________________________de 2015.



 
 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este trabalho а Deus, por ser 
essencial em nossas vidas, аоs nossos 
familiares e amigos que ajudaram direta 
e indiretamente neste trabalho e tiveram 
paciência conosco na elaboração do 
mesmo.



 
 

 
 

AGRADECIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Deus por nos ter dado saúde e força 
para superar as dificuldades. 
A esta faculdade, seu corpo docente, 
direção e administração que 
oportunizaram a janela que hoje 
vislumbramos um horizonte superior, 
eivado pela acendrada confiança no 
mérito e ética aqui presente. 
Ao nosso orientador Professor Valmir 
Lago Capeletti, pelo suporte no pouco 
tempo que lhe coube, pelas suas 
correções e incentivos. 
Aos nossos familiares, pelo amor, 
incentivo e apoio incondicional. 
E a todos que direta ou indiretamente 
fizeram parte da nossa formação, o nosso 
muito obrigado. 



 
 

 
 

EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“O homem é dotado de inteligência e 
vontade. A inteligência é muito 
importante. Dá-nos a capacidade de 
discernir, de distinguir. Mas é a 
VONTADE que nos faz caminhar, que nos 
faz vencer. Inteligência sem vontade não 
faz o menor sentido prático. É preciso que 
voltemos a QUERER, DESEJAR, para 
que possamos vencer os desafios de 
hoje. É preciso que a cada dia queiramos 
mais ardentemente estar a par das coisas 
novas. É pela vontade que iremos vencer 
a preguiça, o comodismo. É pela vontade 
que iremos voltar a estudar, a ler, a nos 
interessar pelas coisas novas [...]”. (Filho, 
Luiz A. Marins, 1995). 



 
 

 
 

 
RESUMO 

 
Uma empresa com profissionais treinados e capacitados procederá em menor índice 
de retornos, e consumidores mais satisfeitos, consequentemente o índice de 
aceitação será maior na visão dos clientes. O presente trabalho realizou uma 
pesquisa, com o intuito de averiguar o atendimento na visão dos próprios 
colaboradores, bem como se todos os envolvidos possuem capacitação nas funções 
desempenhadas. A metodologia realizou-se por meio de uma pesquisa exploratória 
descritiva, valendo-se do método de questionário, o qual foi realizado junto a 
instituição e os colaboradores, dando ênfase aos treinamentos e a valorização do 
capital humano. De posse dos resultados desta pesquisa espera-se um maior 
volume de vendas e, por consequência, um aumento na lucratividade, rentabilidade 
e padronização no treinamento dos colaboradores e no atendimento aos clientes. 
 
Palavras – Chave: Atendimento. Organização. Colaboradores. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo, identificar qual a melhor maneira 

para treinar e desenvolver os colaboradores no atendimento a clientes de uma 

concessionária de veículos, situada na cidade de Toledo, estado do Paraná, do 

ramo de compra e venda de veículos novos e usados, onde foram avaliadas as 

necessidades e dificuldades que os funcionários apresentaram no seu dia a dia 

inerente à recepção, identificação dos desejos e necessidades dos seus 

consumidores. 

Pode-se dizer que diante de uma grande competitividade do mercado, as 

organizações necessitam ter a excelência no atendimento, de modo que se 

mantenham ativas e atraiam novos clientes, sendo um desafio que poderá ser 

conquistado somente se a organização dos processos for apropriada, e de 

conhecimento de toda a corporação. Ressalta-se que a gestão da qualidade nas 

técnicas de atendimento deverá ser tratada com muita seriedade. 

A maneira que os clientes são abordados é extremamente importante para 

todas as empresas, pois é o modo mais eficaz de fidelizá-los, bem como aumentar a 

carteira de clientes na empresa, sendo esta uma necessidade para os 

empreendimentos se manterem no mercado competitivo. Diante disso, o intuito 

deste trabalho foi de verificar o melhor formato de habilitar os colaboradores da 

empresa a atender de maneira eficiente, e posteriormente apresentar os resultados 

desta análise a outros profissionais e corporações que tenham esta deficiência. 

Fazer com que os empresários e donos de empresa percebam que com esta 

carência, a organização deixa de ganhar cada vez mais clientes, pois o bom 

relacionamento é que faz a diferença em muitas negociações comerciais. Observa-

se grande importância da gestão dos processos nas instituições, podendo assim 

afirmar que a qualidade faz parte da sobrevivência das mesmas. 

O atendimento é essencial, devido ao fato de que a empresa tem como 

objetivo o crescimento constante, e sempre buscando o destaque no mercado 

competitivo, almejando cada vez mais o aumento dos lucros, e buscando a redução 

dos custos. O desenvolvimento da organização em prol da qualidade poderá 

proporcionar que estes desejos possam tornar-se realidade, desde que sejam bem 

explorados e por pessoas habilitadas, pois uma equipe motivada e treinada poderá 

alcançar objetivos maiores, sem deixar de lado a qualidade e agilidade. 
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Invariavelmente os clientes necessitam de uma recepção ágil, atenciosa e de 

resultados eficazes. 

Logo, sendo a competitividade do mercado muito acirrada, para a empresa 

se destacar, deve ter a excelência no atendimento, pensando em manter os atuais e 

prospectar novos clientes, mas isto é um desafio que poderá ser conquistado 

somente se a estruturação dos processos for adequada, e de conhecimento de toda 

a equipe da organização (GERSON, 2001). 

As corporações enfrentam o desafio de como preparar seus colaboradores 

para atender os clientes de uma forma que superem as suas expectativas. Pode-se 

perceber facilmente na maioria dos estabelecimentos comerciais a falta de preparo 

dos atendentes, seja esta, por deficiência de treinamento, ou por falta de vontade 

das pessoas envolvidas no processo. Desta forma o trabalho abordou as formas 

mais eficazes para capacitar e preparar os colaboradores, diretamente ligados com 

o atendimento a clientes. 

Uma das formas mais adequadas para as empresas almejarem a excelência 

no atendimento é a forma de como treinar  como estimular os colaboradores e quais 

os métodos mais eficazes para o atendimento aos clientes, devido ser um enorme 

desafio, perante as diversidades e os desejos dos clientes serem muito complexos. 

As empresas que investem em capacitação dos seus colaboradores irão 

manter-se competitivas no mercado atual, mas além de investir na capacitação 

também devem investir no estímulo e motivação de seus colaboradores, ela será 

reconhecida no mercado como uma empresa de grande produtividade e qualidade 

nos produtos e/ou serviços. O atendimento de qualidade deve ser sempre o foco da 

organização, pois o cliente é a peça fundamental do sucesso. 

Após os levantamentos junto à empresa identificou-se que a mesma possui 

padrões de atendimento, porém em algum momento, estes não se mostram 

eficientes e eficazes, desta forma posteriormente à análise, observaram-se os 

pontos de melhoramento no que diz respeito à abordagem aos clientes. Embasados 

nestes tópicos será analisado se a empresa possui formulado algum tipo de 

treinamento adequado aos colaboradores, de forma que se conquiste ou se 

aproxime o máximo possível da excelência no encantamento aos clientes. 

Para uma empresa de destaque, a qualidade nos seus processos e no 

atendimento não pode ser vista como um custo ou um investimento, e sim uma 
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necessidade para fidelizar e obter novos clientes. Se a empresa não tiver este 

requisito básico o concorrente terá. Em virtude da grande competitividade, para as 

organizações se destacarem, necessitam investir em diferenciais para se 

sobressaírem no mercado, esses investimentos em produtos e/ou serviços 

diferenciados, que chamem a atenção do publico alvo.  

Levando em consideração tais aspectos, tem como questionamento: Quais 

as possíveis técnicas de capacitação de todos os colaboradores envolvidos no 

processo a fim de se prestar o melhor atendimento e atingir as expectativas do 

cliente? 

A partir dessa pergunta surgem as hipóteses, que têm a função de prever 

possíveis respostas ao problema de pesquisa proposto. Pode-se dizer que, uma das 

expectativas, é o diferencial do negócio, preparando os colaboradores. A gestão dos 

processos da qualidade terá como foco o resultado em: produtividade maior, 

redução de custos, qualidade, menor índice de retrabalho e o mais importante de 

tudo a satisfação total do cliente. O principal capital a ser investido para um 

resultado mais eficaz, deve ser o capital humano, pois serão com pessoas 

preparadas e comprometidas, que a empresa alcançará melhores destaques no 

mercado competitivo. 

O objetivo geral foi de assessorar o setor organizacional da empresa, 

destacar o treinamento e a valorização do capital humano, com ênfase na mudança 

dos processos da corporação. É sabido que os resultados e retornos em vendas 

manifestam-se quando se tem profissionais treinados, qualificados e motivados. O 

acompanhamento e treinamento no atendimento dos colaboradores da empresa têm 

como objetivo a satisfação total dos seus clientes, em que refletirá em maiores 

volumes de vendas e consequentemente maior lucratividade.  

Os objetivos específicos que constituem este trabalho buscam padronizar o 

atendimento aos clientes, possibilitar meios visando o aumento do fluxo de vendas 

em todos os departamentos da concessionária, sugerindo ferramentas que possam 

aumentar a satisfação para com os serviços prestados e aumentar a lucratividade da 

empresa. 

Contudo, o estudo realizado é viável, visto que pode ser aplicado em 

diferentes organizações, pois trata-se de um assunto bastante relevante no dia a dia. 
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A seguir foi apresentado a fundamentação teórica, bem como a metodologia 

utilizada e a apresentação e discussão dos resultados e considerações finais.



1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 ATENDIMENTO A CLIENTES NAS EMPRESAS 

O atendimento ao cliente é uma necessidade, sendo o diferencial das 

organizações que objetivam ter este serviço com excelência. Consequentemente 

para obter um bom atendimento e atingir as expectativas dos clientes são 

necessários colaboradores treinados e qualificados. A preparação dos mesmos é de 

extrema importância, pois profissionais bem preparados e engajados são aptos para 

aceitar melhor as mudanças, podendo aguçar a percepção e a mentalidade 

estratégica. 

O bom atendimento, além de ser uma obrigação é uma excelente estratégia 

para fidelizar e prospectar novos clientes, para que isso ocorra os funcionários 

envolvidos no atendimento devem estar bem preparados (GERSON, 2001). 

É necessário estar se atualizando continuamente, e sempre evoluindo com 

as novas exigências do mercado, deve-se estar adiantado e à frente da 

concorrência. O colaborador tem que ter ciência que pode ser a única oportunidade 

de contato com este cliente, devido à possibilidade do mesmo nunca mais voltar na 

organização, seja por falha no atendimento, ou por a concorrência atingir a 

expectativa esperada por ele. “Somente 4% dos clientes reclamam. Isso significa 

que seus negócios podem não ter notícia de 96% de seus clientes, e 91% deles 

simplesmente desaparecem porque sentem que reclamar não lhe trará nenhum 

beneficio” (GERSON, 2001, p. 11). 

A empresa que tem seus funcionários bem preparados, certamente fará a 

diferença no mercado, devido ao fato do cliente estar constantemente referenciando 

para outras pessoas as boas experiências, sem citar a confiança e a credibilidade do 

cliente em receber o atendimento de uma pessoa preparada. Um consumidor que 

sai da loja se sentindo bem, certamente fará a melhor propaganda que uma 

empresa pode ter. 

Segundo Whiteley (1992, p. 19) “Um grande número de companhias veem 

seus clientes como pessoas chatas e difíceis de contentar, cujas lamúrias são meros 

indicadores”. Muitas vezes o próprio cliente é um consultor de melhorias em nosso 

atendimento, melhor de tudo, não cobra nada e ainda gasta em nossa empresa, pois 

é através das suas reclamações ou insatisfações que devemos observar os planos 

de melhorias, se analisarmos, ele nos indica onde estamos acertando ou errando. 
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Nenhuma empresa sobrevive somente de clientes legais e compreensíveis, pois há 

muitos clientes críticos, e além de tudo muito informados, pois não será uma 

explicação banal que irá convencê-los ou enganá-los. 

Um dos pontos primordiais, ou até mesmo básico no atendimento é onde ele 

se enquadra o tipo de cliente nas várias e complexas camadas, quais suas reais 

necessidades que os diferenciam. Não há como prestar um bom serviço ou oferecer 

um produto adequado sem pelos menos saber, quem eu estou atendendo? Diante 

disto a maior parte das organizações dividem-se por três tipos de clientes: finais, 

intermediários e internos.  

 

[...] A maioria das pessoas nas empresas servem três tipos de clientes: 
Clientes finais - Pessoas que irão usar seus produtos ou serviço no dia a 
dia; Clientes intermediários - Trata-se normalmente de distribuidores ou 
revendedores; Clientes internos - Pessoas que na sua organização a quem 
você repassa o trabalho concluído para desempenharem a próxima função 
na direção de servir os clientes intermediários e finais. (WHITELEY, 1992, p. 
22). 

 

Contudo, temos a obrigação de identificar realmente quem e que tipo de 

comprador estamos atendendo, levando-se em consideração que existem 

diferenciações de clientes, com desejos e anseios diferentes, e até mesmo com 

necessidades específicas, quais não podem ser tratados da mesma forma. Em 

virtude disto é de extrema importância o preparo do atendente, de modo que possa 

diferenciar este indivíduo.  

1.2 QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

O trabalho padronizado destaca-se como uma peça de extrema importância 

no atendimento, pois faz parte da cultura organizacional de grande parte das 

empresas, e se elas ainda não possuem, irão desenvolver e criar a sua própria 

cultura, pois o consumidor espera sempre receber ao menos um bom atendimento, e 

que os produtos/serviços atendam as suas necessidades e expectativas. 

 

[...] Cultura pode ser entendida, então, como a resultante cognitiva de uma 
construção social que é extraída de aspectos importantes da experiência 
coletiva dos membros de uma sociedade que se configuram como modelos 
mentais, visão compartilhada ou arquétipos; os quais, uma vez 
incorporados, passam para o nível do inconsciente coletivo, onde muitas 
vezes o porquê dos procedimentos não é explicável. São apenas aceitos 
como certos, sem questionamentos. (ZAGO, 2013, p. 106). 
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Na maioria das vezes os produtos/serviços comercializados são uma 

consequência do atendimento, pois o cliente primeiramente irá levar em 

consideração, as instalações da empresa, o atendimento recebido, a harmonia do 

ambiente entre outras.  Mas se este cliente receber um atendimento excelente, com 

certeza a empresa não atenderá ele somente uma vez e sim várias, pois ele não 

terá porquê de procurar a concorrência para sanar as suas necessidades, sendo que 

sabe muito bem onde pode resolver seus assuntos, e o melhor de tudo, sendo bem 

tratado e valorizado. 

O consumidor se sentirá satisfeito e confiante com a instituição. Uma das 

vantagens em ter um cliente supersatisfeito é a disseminação da sua experiência a 

outras pessoas. Segundo Gerson (2001, p. 07), “primeiro é preciso reconhecer que 

atendimento é, para o seu negócio, tanto uma ferramenta administrativa quanto de 

marketing”. A organização para destacar-se no que diz respeito ao atendimento 

deverá ter colaboradores capacitados e treinados para melhor servir os clientes, 

conhecendo seu público alvo. 

Na maioria das organizações o atendimento está atrelado a um processo, 

onde este é compreendido por várias pessoas, todas elas responsáveis pelo início, 

desenvolvimento e conclusão do atendimento. Podemos citar uma situação simples, 

onde um cliente vem até a empresa somente para adquirir uma determinada peça, 

neste simples exemplo estarão envolvidos no processo os colaboradores nas 

seguintes funções: atendente de balcão, estoquista e caixa. 

Segundo Costa (2003, p. 35), “os alicerces de uma organização são 

compostos por sua visão, missão, abrangência, princípios e valores e 

posicionamentos estratégicos”. A ação estratégica é apta de mover um “batalhão” de 

esforços individuais e grupais de forma que o processo seja empenho de todos os 

envolvidos. Com o engajamento dos cooperados poderão ser evidenciados os 

resultados concretos de que se deseja. Não há como galgar uma satisfação total do 

cliente com individualismos na organização, pois o processo depende de todos os 

envolvidos. 

Caso um desses indivíduos cometa uma falha, o processo inteiro se 

dissolverá, pelo fato da insatisfação do cliente. Não adianta a empresa ter um 

planejamento e uma ação estratégica de atendimento, se não houver um 

comprometimento de todos os envolvidos no processo de pôr em prática. Segundo 
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Gerson (2001, p. 9) a organização deve “desenvolver padrões de qualidade de 

desempenho de serviços”. O processo é como um relógio composto de várias 

engrenagens, caso uma delas não funcionar corretamente, o relógio não terá seu 

movimento correto, ou poderá até parar, vindo a prejudicar todo o processo. 

Considerando a alta competitividade do mercado, a variedade gigantesca de 

ofertas de serviços, concorrência acirrada e o crescente duelo de preços, está cada 

vez mais difícil despertar a atenção e preferência do cliente. O atendimento é a 

solução. Os funcionários carregam grande parcela da responsabilidade no sucesso 

de todo e qualquer negócio, uma vez que representam a cultura organizacional da 

empresa, principalmente aqueles que mantêm contato direto e interagem com o 

cliente. 

Quando o atendimento é eficiente e eficaz, seu resultado é a satisfação do 

cliente, fidelização e retenção, pois o mesmo passa a obter confiança e em alguns 

casos tornar-se até fã da marca. Pode-se afirmar que temos apenas uma chance de 

atender o cliente, e esta precisa ser a melhor possível, pois se atendermos mal, ou 

não atingirmos a expectativa que o indivíduo almeja, poderemos perder este cliente 

para o concorrente, devido ao fato do mesmo ir até a concorrência e atingir seus 

anseios e desejos. 

Pois, conforme cita Corrêa e Caon (2008, p. 86) “Por que perseguir 

qualidade em serviços? Por que qualidade é intrinsicamente um bom objetivo a 

perseguir? [...] simplesmente por que serviços de qualidade levam a empresa a 

aumentar sua lucratividade”. Qualquer cliente bem atendido no mínimo poderá 

retornar para executar novos negócios na empresa, e na melhor das hipóteses, 

referenciar as suas boas experiências a terceiros, com isto aumentando o fluxo de 

negociações na organização, possibilitando o aumento das vendas, rentabilidade e 

maior movimento de caixa.  

Para atender um cliente é necessário no mínimo de uma pessoa, e para que 

seja o atendimento excelente esse atendente deve além de bem preparado, também 

gostar do que faz, por mais que o colaborador receba inúmeros treinamentos se ele 

não se identificar com a função exercida ou não gostar de pessoas, dificilmente a 

excelência será alcançada.  
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[...] Seu trabalho deve ser interessante, excitante, desafiador, divertido e 
envolvente, Você e sua empresa precisarão sentir a adrenalina correndo 
pelo sangue ao enfrentar, com vontade, ao enfrentar um problema, 
pensando em dar o máximo para solucionar uma deficiência se seus 
serviços ou produtos que esta afetando os clientes. É fundamental que 
encontrem motivação descobrir como tornar mais fácil um cliente difícil ou 
encontrar as razões pelas quais você assim os tenha transformado. É 
fundamental que acredite no que esta produzindo e vendendo. (BENTES, 
2012, p. 168). 

 

Segundo Bentes (2012, p. 168), para se manter no mundo competitivo, 

exigente e que sofre constantes mudanças gostar do que faz é fundamental. “Não 

há como enfrentar tudo isso e ainda conseguir encantar e fidelizar os clientes de sua 

empresa não tendo paixão pelo que se faz”.  Pode-se observar os postos de 

combustíveis, pois se eles forem somente vender e abastecer combustíveis, 

dificilmente irão sobreviver no mundo competitivo, tornam-se forçados a prestar 

atendimentos eficientes e eficazes, de forma que o cliente sinta um atendimento 

personalizado para ele e para o seu veículo, pois além de combustível ele procura 

um ambiente limpo e organizado, que tenha uma conveniência, execução da 

manutenção básica do veículo (verificação dos níveis líquido, calibragem dos pneus 

e lavagem do vidro do para-brisa). A maioria dos clientes não leva seu bem 

estimado em qualquer lugar, mas sim onde lhe inspire confiança, credibilidade e 

garantia dos serviços e produtos.   

1.3 CONFIANÇA DO CLIENTE 

A confiança do cliente na empresa é de suma importância, pois jamais ele 

deve se sentir lesado, seja por omissões ou mentiras. Se acaso o mesmo perceber 

que está sendo iludido, com certeza ele não retornará mais a empresa, devido a ter 

perdido a confiança nos colaboradores e principalmente na empresa em si. 

Os clientes estão cada vez mais preocupados com seu dinheiro, sendo 

assim prezam por uma compra de qualidade, de produtos/serviços que atinjam as 

suas expectativas e necessidades, não sendo aceitáveis gastos desnecessários, ou 

seja, que venha a lhe enganar. Muitas vezes falar a verdade ao cliente pode 

momentaneamente ser doloroso, mas faz-se necessário, devido ao fato que depois 

ele entenderá a sua posição e retornará, sentindo-se valorizado e importante. Por 

outro lado, se ele for logrado e depois descobrir, com certeza a empresa terá um, ou 

mais clientes a menos. 
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Segundo Gerson (2001, p. 9) “um bom atendimento não tem preço, e você 

pode tê-lo em sua empresa”. Além de não ter preço, pode-se dizer que sai muito 

barato, devido ao fato de trazer mais receita, e manter mais clientes ativos na 

organização. Isto é um diferencial da empresa, tendo sempre fregueses satisfeitos, e 

disseminando suas experiências a outros, com isto a empresa sempre vai ganhar, 

terá aumento de seu público alvo consumidor e a permanência dos que já possuí. A 

propaganda do “boca a boca” possui aspectos bastante relevantes, visto que é a 

opinião de um consumidor para outro, conseguindo um resultado mais amplo e 

satisfatório em menos tempo. 

Um dos aspectos fundamentais para conseguir alcançar sucesso numa 

venda é a confiança, pois são inúmeras situações que os clientes sentem-se lesados 

e enganados por empresas de má-fé, onde pensam em primeiro lugar tirar vantagem 

sobre os clientes desinformados ou inexperientes. Na propaganda “boca a boca”, os 

clientes sempre irão levar em consideração as informações de pessoas confiáveis e 

mais próximas, de modo que não sejam surpreendidas e enganadas por empresas e 

pessoas de má índole.  

 

[...] a melhor estratégia para qualquer empresa é a manutenção dos clientes 
já conquistados. E a melhor maneira de fazer isso é oferecer-lhes níveis de 
satisfação e de valorização de sua importância para a empresa, o que 
consequentemente resultará em uma forte lealdade. (TEIXEIRA; FREITAS, 
2004, p. 3) 

 

Segundo Bentes (2012, p. 172), “Fornecer exatamente o que desejam os 

clientes, mas de maneira destacada do que faz o mercado, permite, inclusive, 

estabelecer uma política de preços vantajosa”. Identificar os verdadeiros anseios e 

desejos dos clientes, além de ser mais harmonioso, prático e eficaz, também é 

rentável, pois uma pessoa que recebe uma atenção diferenciada, ficará satisfeita e 

com certeza pagará mais caro. Podemos citar até mesmo como exemplo as redes 

de franquias reconhecidas mundialmente na venda de lanches. Elas identificaram as 

necessidades dos clientes e na maioria das vezes cobram mais caro pelos seus 

produtos, mesmo assim não deixam de vender, às vezes, o lanche de outra empresa 

é até melhor e maior, mas como todos já conhecem a prestação do atendimento e a 

qualidade do produto, optam pela mais cara, sem dizer que aproveitam a confiança 

que o cliente deposita, lhe oferecem outros produtos agregados, como complemento 

de venda e maior faturamento. 
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O atendimento muitas vezes não necessariamente é presencial, pois pode 

ser por outros meios, tais como: via e-mail, telefônico e web. Sendo estes uns dos 

primeiros contatos com o cliente. Segundo Bentes (2012, p. 20), “Uma telefonista 

que atende ligações despreparada, pode encorajar um cliente a desistir de sua 

empresa”. Podemos dizer que o cliente já inicia a confiar ou desconfiar da empresa 

neste contato, suas primeiras impressões de como será o contato com a 

organização, se ela continuará, ou já irá procurar uma entidade que lhe inspire mais 

segurança. Outro ponto crucial que o cliente irá levar em consideração, são as 

atualizações dos meios citados anteriormente, pois se a empresa não se atualiza, os 

seus concorrentes fazem sua parte, e certamente cliente terá mais confiança. 

1.4 MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

A motivação dos funcionários também é uma peça chave para o 

desenvolvimento da empresa, pois colaboradores valorizados tendem a tratar o 

cliente da mesma forma, visto que um bom reconhecimento profissional acarretará 

em clientes bem atendidos. Tendo em vista que a ação estratégica deverá envolver 

a empresa como um todo, todos os funcionários deverão estar envolvidos para o 

desenvolvimento e crescimento da empresa (GERSON, 2001). 

Não há como se ter um resultado eficaz sem que exista um envolvimento de 

todos os colaboradores no processo, destacando a eles a importância no decorrer 

do processo, enfatizando que eles são peças fundamentais, pois fazem parte de 

uma corrente onde cada um é um elo. Esta corrente deve ser cada vez mais forte, 

com elos cada vez mais reforçados, não permitindo que nenhum deles se rompa. E 

para fortalecer estes elos e esta corrente, é necessário o foco e envolvimento 

contínuo de todos cada vez mais, é a doação de cada um para com a organização. 

Diariamente as pessoas envolvidas no processo de atendimento necessitam 

de foco nas funções desempenhadas. Sendo assim, é preciso que renovem as 

forças, realizando a sua parte do processo com determinação, eficiência, qualidade, 

responsabilidade e com carinho, sempre pensando na satisfação do cliente e no 

crescimento da empresa. Sempre trate bem os seus colaboradores, reconheça o 

bom desempenho deles na organização, pois de acordo com Gerson (2001, p. 22) 

“reconheça e recompense suas realizações e cumprimentos. Trate da mesma forma 

que trataria seu melhor cliente”.  
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Conforme Marins Filho (1995, p. 35) “Não basta mais satisfazer, nem 

antecipar os desejos do cliente. Isto não provocará nenhuma diferenciação 

significativa de sua empresa, isso é uma obrigação de qualquer empresa”. Nesse 

sentido, observa-se que os colaboradores precisam estar motivados para prestar um 

serviço de alta qualidade já no primeiro atendimento ao cliente. É obrigação da 

empresa, assim como de seus funcionários, que todos estejam empenhados e 

motivados em prol de proporcionar um atendimento de qualidade, visando a total 

satisfação do consumidor. 

Na hora do atendimento ao cliente nas organizações, é preciso estar 

sempre, acima de tudo, de bom humor, motivado, entusiasmado e agir com 

otimismo. A pessoa entusiasmada e otimista tem como virtude a vontade e a 

habilidade de transformar as coisas, de fazer com que dê certo, pois entende que 

são atitudes que fazem a diferença (MARINS FILHO, 1995).  

Uma qualidade bastante importante e pouco utilizada por empresários e 

gestores tomadores de decisões, é a capacidade de ouvir. Em diversas situações é 

preciso falar menos e ouvir mais.  

 

Comprovadamente, muitas decisões tomadas se mostram erradas pela falta 
de capacidade de ouvir dos chefes, supervisores, gerentes e diretores. 
Chefes antiquados estão acostumados a “fazer discursos” e a “pontificar” 
sobre o que é certo e o que é errado. Hoje, na verdade, é preciso cada vez 
mais conseguir a participação das pessoas que estão em contato diário com 
os operários, os clientes, os fornecedores, etc. Essas pessoas têm mais 
condições de falar e dizer o que realmente é importante para que a empresa 
cresça e se desenvolva. (MARINS FILHO, 1995, p. 51). 

 

Desta forma, pode-se citar como exemplo uma história ouvida, onde não 

identificamos o autor da mesma. Trata-se de uma determinada empresa do ramo de 

indústria de creme dental, onde a mesma além de produzir os produtos também 

embalava os mesmos, sendo este produto caixa de creme dental que eram 

agrupadas em quantidade de 12 unidades envolvidas em uma embalagem plástica, 

para facilitar o transporte e a acomodação. Em determinado período houve várias 

reclamações de clientes, que no momento que abriam a embalagem de transporte 

identificavam que havia somente a caixa e não o creme dental. Após diversas 

reclamações a empresa contratou um engenheiro mecânico para averiguar e 

solucionar tal fato. Foi então sugerido a instalação de uma balança de precisão na 

esteira por onde passavam os produtos, quando ela identificava que a caixa estava 
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com peso menor que o especificado, acendia uma luz vermelha alertando tal fato, 

parava-se a esteira onde um equipamento com braço mecânico empurrava a caixa 

defeituosa para fora da esteira, interrompendo a produção.  

Durante um período de seis meses não houve mais reclamações de tal fato. 

Sendo então realizada uma visita na empresa para se certificar do funcionamento do 

investimento, pois fora milionário. Contudo ao chegar à linha de produção verificou-

se que a máquina estava parada e deixada de lado. Foi questionado então aos 

colaboradores o porquê da não utilização do equipamento, onde o supervisor lhe 

responde que todas às vezes que passava tal embalagem vazia, a produção parava 

e dava muito transtorno, e como todos são comissionados e a produção começou a 

cair, os funcionários uniram-se e compraram um ventilador, onde colocaram próximo 

a esteira, no momento em que passava caixa vazia, o vento ejetava fora da esteira, 

não sendo necessário parar a produção, com isto, sanaram o problema e 

mantiveram a produção. 

A partir desta história, pode-se verificar a realidade de muitas empresas, que 

não escutam os funcionários ou até mesmo menosprezam as suas ideias e 

sugestões, procurando empresas externas onde o custo é muito maior e muitas 

vezes não tem o resultado esperado, pois neste exemplo observou-se que se a 

empresa tivesse dado espaço aos colaboradores exporem suas opiniões teria uma 

economia exorbitante nos custos na solução do problema.  

1.5 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Quando tratamos do assunto planejamento e organização, precisamos 

entender que são interdependentes, ou seja, um não existe sem o outro. Para que 

possamos realizar um planejamento que seja eficiente e eficaz, devemos considerar 

e determinar as prioridades. Todas as atitudes racionais evidenciam, mesmo de 

forma subjetiva, uma ordem de prioridades. É preciso focar e atribuir critérios que 

precisam ser seguidos para obter-se maior rendimento e resultado na execução dos 

trabalhos. Toda vez que o colaborador chega para trabalhar e assume seu posto, ele 

precisa ter em mente quais serão as suas atribuições no decorrer do dia. Sendo 

assim, de forma organizada ele conseguirá executar suas funções de forma rápida e 

eficaz. 

O sucesso das empresas não deve ser baseado em superstições ou 

intuições, é necessário todo um planejamento e organização, alguns empresários 
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tendem bandear-se na onda de outros, vendo que alguns fizeram sucesso com um 

determinado tipo de empreendimento seguem a mesma linhagem, mas não se 

preocupam com o planejamento e a organização empresarial e fecham antes do 

esperado.  

Segundo Gerson (2001, p. 9) “as intuições necessitam de conhecimento, 

pois pode ser um perigo uma organização desqualificada e desinformada, sempre 

deve lembrar que o seu concorrente pode estar a sua frente”. A empresa deve ter 

um planejamento estratégico a respeito de atualizações, sendo esta ação para 

corporação e seus integrantes. Sempre oferecendo reciclagem aos seus 

colaboradores, e atualizando-se nas mudanças do seu ramo de atividade, tudo com 

intuito de surpreender o seu cliente, e sempre renovando os laços com ele, evitando 

dar margem e abrir espaço para a concorrência.  

Quando a empresa está no topo, não pode criar a ilusão da sorte, deve-se 

ter em mente que este pódio é devido ao bom trabalho realizado, fruto de muito 

comprometimento e dedicação, tudo graças a seu preparo. E certamente este 

sucesso chegará desde que tenha metas e o foco de onde pretende se chegar 

(GERSON, 2001). 

A gestão estratégica une um conjunto de ferramentas concebidas para que a 

empresa possa tomar suas decisões. O planejamento estratégico permite que se 

estabeleça um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo de se 

obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, o 

planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 

organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 

mudanças. Como destaca Crozatti (2003, p.03) 

 

[…] a importância do Planejamento Estratégico no processo de gestão com 
vistas à eficácia empresarial, bem como apresentar um modelo de 
elaboração do mesmo, que visa à obtenção do melhor conjunto de diretrizes 
estratégicas e táticas, capaz de garantir a continuidade do empreendimento. 

 

A organização dentro da empresa é de fundamental importância, visto que é 

preciso entender que o primeiro cliente de qualquer empresa é o funcionário, ele tem 

que ser o primeiro a saber de tudo, como ser informado das mudanças, novas 

campanhas, novos produtos/serviços, novos métodos de vender, novos 

colaboradores admitidos, etc., (MARINS FILHO, 1995). Tendo esta organização 
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dentro da empresa, será de vital importância para o bom andamento dos trabalhos 

no dia a dia e os clientes perceberão que estão negociando com uma empresa 

organizada e séria.  

1.6 TRABALHO PADRONIZADO 

Podemos dizer que o trabalho padronizado faz parte da cultura organizacional 

de grande parte das empresas, e se elas ainda não possuem irão evoluir e criar a 

sua própria cultura, pois o cliente espera sempre que receba ao menos um bom 

atendimento, e que os produtos/serviços atinjam as suas necessidades e 

expectativas (JONES, 2001).  

Sendo ainda que na maioria das vezes os produtos/serviços são uma 

consequência do atendimento, pois o cliente em primeira mão levará em 

consideração, as instalações da organização, o atendimento recebido, a harmonia 

do ambiente e entre outras.  Mas se este cliente receber um atendimento excelente, 

com certeza a empresa não atenderá ele somente uma vez e sim várias, pois ele 

não terá a necessidade de procurar outra empresa para sanar as suas 

necessidades. O cliente se sentira satisfeito e confiante com a empresa (JONES, 

2001). 

Além do mais, sentindo-se desta forma, precisando do mesmo serviço ou de 

algum outro semelhante, certamente não procurará outra empresa para realizar o 

serviço, pois recordará que foi muito bem atendido na última empresa que procurou, 

e não pensará duas vezes em ir até a mesma empresa de novo, além do mais 

indicando e referenciando a terceiros. Salada (2002, p.24) aponta que; 

 

Toda padronização, na empresa, deve ser estabelecida de tal forma que a 
execução das tarefas possam ser feitas com responsabilidade. Ou seja, o 
sistema de padronização deve ser estabelecido de tal forma que 
administração possa delegar a condução de processos às pessoas que os 
operam a fim de dedicar os projetos de melhoria, que visam conferir maior 
competividade à empresa. 

 

Quando todos os integrantes de uma corporação estão envolvidos com o 

mesmo objetivo, tendem a ser mais produtivos, havendo melhora nos resultados 

finais. Um funcionário bem preparado e capacitado para função que exerce dará o 

melhor de si, obtendo a satisfação do cliente. Pode-se citar a importância do 

trabalho padronizado, devido ao fato do integrante do processo estar consciente de 
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seu verdadeiro papel no processo, e sabendo o que deve ser feito e de que forma, 

bem como ter conhecimento das consequências se não desempenhar a sua função 

corretamente, pois poderá comprometer o processo como um todo (JONES, 2001).  

A padronização do trabalho precisa seguir os mesmos critérios e técnicas 

utilizados no início, meio e fim, sabendo que ambos precisam estar presentes e bem 

engajados para obter-se sucesso total no cumprimento dos trabalhos. Se não forem 

seguidos todos, sem exceção, na falta de apenas um, acaba por comprometer por 

completo todo o desenvolvimento do trabalho, afetando diretamente o processo. 

(MARINS FILHO, 1995).  

O trabalho padronizado é essencial para quem busca uma boa gestão. Não 

ter trabalho padronizado significa que as atividades dos colaboradores não estão 

aperfeiçoadas e nem equilibradas, o que ajuda a criar ou manter a desordem em 

que vive boa parte das empresas, que não são capazes de criar fluxos de valores 

concretos e não atacam as causas dos reais problemas do dia a dia. Muitas 

empresas parecem satisfeitas em realizar “melhorias rápidas” em seus processos de 

trabalho que não se sustentam. Mas poucas dedicam esforços importantes para 

consolidar um trabalho padronizado de verdade (MARINS FILHO, 1995).  

1.7 CAPITAL HUMANO 

Pode-se dizer que em algumas organizações, o assunto referente à capital 

humano não é tratado com tanta importância, pois as empresas tendem à 

preocupar-se mais com assuntos inerentes à contabilidade tradicional unicamente 

com ativos tangíveis e intangíveis. De acordo com o que diz Chiavenato (2002, p. 

64) “O valor do mercado das organizações não depende mais apenas do seu valor 

patrimonial físico, mas principalmente do seu capital intelectual”.  

Assim sendo, as empresas e seus administradores, precisam dar maior 

atenção à valorização do capital humano, tendo em vista que o mesmo é de 

fundamental importância dentro da organização, sendo tão importante quanto às 

riquezas materiais, pois através destes que proporcionarão inovações e ideias 

criativas para o crescimento organizacional. Citando ainda a era digital, não 

podemos falar em crescimento se não tivermos uma mão de obra especializada, 

qualificada e treinada para conduzir os trabalhos. Como destaca Matos e Lopes 

(2008) apud Druker (1993, p. 183) “No passado, as fontes de vantagem competitiva 
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eram o trabalho e os recursos naturais, agora e no próximo século, a chave para 

construir a riqueza das nações é o conhecimento”. 

Não pode se falar de organizações sem pessoas, ou vice-versa. Pois ambas 

estão comprometidas em uma complexa e incessante interação, podemos dizer que 

as pessoas passam a maior parte do seu tempo nas organizações do que em suas 

próprias residências. Pode-se afirmar que nenhuma das duas poderia existir sem a 

influência das mesmas (CHIAVENATO, 2002).  

Os resultados das organizações estão ligados ao conhecimento do mercado 

e do publico alvo, esses fatores estão diretamente ligados ao conhecimento e 

qualificação dos profissionais que possuem ou adquirem capacidade individual ou 

coletiva de desenvolver ações favoráveis na execução das atividades de cada 

função. O capital humano é o desenvolvimento de todos dentro e fora do ambiente 

de trabalho. Como diz Oliveira e Beuren (2003 apud EDVINSSON; MALONE, 1998, 

p.31-32) “Capital humano é toda a capacidade, conhecimento, habilidade e 

experiências individuais dos empregados e gerentes”. 

 
[...] estudos empíricos indiciam que a inovação organizacional, entendida 

como a capacidade que as organizações têm para se renovarem de forma 
equilibrada, está relacionada com a forma como é gerida a inovação interna 
do seu capital intelectual, que se traduz em produtos e serviços capazes de 
satisfazer o cliente. Isto significa que em todos os processos 
organizacionais será necessário incorporar capital intelectual e por toda a 
organização fazer de cada indivíduo um inovador, sendo, portanto, o cerne 
do processo de inovação, a gestão do capital intelectual. (MATOS e 
LOPES, 2008 p.234). 

 

Por intermédio do entendimento do capital humano dentro e fora do contexto 

empresarial, a agregação de valor nos bens e serviços prestados como estratégia de 

marketing, é fundamental na tomada de decisão de compra pelos clientes, que torna 

cada vez mais exigente com a qualidade, com o atendimento, com relação de pós-

venda, com os benefícios que serão proporcionados a ele. Para solucionar tantas 

expectativas de ambos os lados a criação de uma visão com objetivos claros e bem 

definidos proporcionando uma cultura organizacional na qual abrange todos os 

níveis hierárquicos e setores da empresa fazendo que a missão seja cumprida. 

1.8 ROTATIVIDADE DE PESSOAS OU TURNOVER 

A rotatividade de pessoas nas empresas é um item muito preocupante, 

causando custos elevados, sem falar ainda do índice de retrabalho dos 
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colaboradores inexperientes. O intercambio de funcionários está relacionado com os 

que entram e saem da empresa, segundo Chiavenato (2002, p. 179) “Um dos 

problemas que vêm preocupando os executivos da área de recursos humanos é a 

intensificação das saídas ou perdas de recursos humanos, provocando a 

necessidade de completá-las através da intensificação das entradas”. 

Em cada substituição que a empresa faz, na maioria das ocasiões ela perde 

uma parte do que representa o maior diferencial competitivo para qualquer 

organização que pretende manter-se no mercado, que é o conhecimento adquirido 

de seus colaboradores. Pois tudo aquilo que foi investido no profissional em seu 

aprendizado intelectual, ele vai levar junto, sendo necessário contratar outra pessoa 

e investir nela novamente, começando do zero e arriscando com o tempo perder o 

investimento, por isso que é extremamente indispensável à valorização do capital 

humano, para que não aconteçam as constantes alterações no quadro de 

funcionários.  

A não permanência do trabalhador pode ser evidenciada através de 

dificuldades do trabalhador em se adaptar com a função ou tarefa, outro fator é a 

conduta e a relação de convivência que o mesmo venha a desempenhar durante a 

estada na organização. A falta de compromisso e problemas de adaptação a cultura 

organizacional da empresa, pode ser uma das situações do alto índice de saída dos 

colaboradores da organização. Outro fator relevante são a busca de salários 

melhores, sendo um motivo que os mais jovens buscam em um novo emprego, não 

levam em consideração a estabilidade ou construção de uma carreira sólida. 

Como aponta Chiavenato (2002 p.187) “A rotatividade de pessoal envolve 

custos primários, secundários e terciários [...]”. Os custos geram impactos desde o 

momento que o colaborador faz a comunicação de seu desligamento até o próximo 

estar totalmente treinado e apto para exercer a função. Os custos primários estão 

relacionados diretamente no desligamento, como o pagamento das multas 

compensatórias, exames médicos e entrevista de desligamentos, como também a 

atração de novos talentos e o treinamento desse colaborador. Os custos 

secundários refletem com as atitudes de outros colaboradores e reflexos na 

produção e com despesas como hora extra e despesas de pessoal. 

Já o custo terciário é um custo estimado em consequência dos efeitos 

colaterais da rotatividade, como por exemplo, perda de negócios, ou devido a 
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insegurança dos recém-contratados inexperientes em fase de ambientação. Além da 

perda do capital humano, ou seja, profissional qualificado, a empresa terá perdas 

consideradas, no que diz respeito a retrabalho, devido ao fato de serem funcionários 

inexperientes na execução dos trabalhos. Outro ponto que merece atenção é 

também a confiança do cliente que ficará comprometida, caso tenha que retornar a 

empresa para refazer algum serviço que não ficou de seu agrado, ou que não sanou 

a sua expectativa.  

1.9 GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR  

Reter e atrair novos clientes é um desafio para qualquer empresa, ainda 

mais quando se trata do ramo de serviços, onde a exigência é maior, uma equipe 

preparada com dinamismo e com alta qualificação além utilizar as habilidades de 

bom relacionamento interpessoal, deverá ser alinhada com uma cultura de 

marketing voltado a criação de valores que tem com intuito criar relações de 

fidelização com informações atualizadas de sua carteira de compradores. 

Como aponta Araújo (2009, p. 02) “O cliente não é apenas um objeto alvo, 

mas um elemento fundamental para continuidade de qualquer produto, empresa ou 

serviço”. Os clientes diariamente buscam soluções para o seu cotidiano, e por isso, 

as organizações existem, cumprindo com o que foi determinado em sua missão. 

Através desse fenômeno de demanda e oferta são construídas relações entre os 

membros envolvidos.  

Conforme Mckenna (1997 p. 45) “o que realmente importa é como possíveis 

clientes e os já existentes vêem uma empresa em relação às concorrentes”. O 

centro das atenções de qualquer empreendimento são os clientes, eles são os 

responsáveis pela sobrevivência e continuidade do negócio. 

Araújo (2009, p. 02) destaca “a importância de se ouvir os clientes, é tão 

importante quanto conhecer nossos clientes e seus desejos” [...]. O gestor precisa 

conhecer para melhorar o relacionamento. Ainda complementa que “se a empresa 

puder adquirir as duas técnicas, essa empresa sem duvidas estará na lista de 

preferência do cliente”. 

A perspectiva de cliente em relação ao serviço prestado e da forma como 

será executado será fundamental ao construir um relacionamento com o 

consumidor. O marketing de relacionamento é a relação entre a empresa e o 

cliente/consumidor através da obtenção de um determinado bem ou serviço. Além 
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de saber ouvir e conhecer os desejos dos clientes a organização deverá descrever 

sobre bens ou serviços prestados. Por isso a tecnologia auxilia as organizações com 

ferramentas ou softwares que registra e relata as informações. 

 

Consumidores definem uma hierarquia de valores, desejos e necessidades 
com base em dados empíricos, opiniões, referências obtidas através de 
propaganda de boca e experiências anteriores com produtos e serviços. 

Usam essas informações para tomar decisão de compra. (MCKENNA,1997, 

p. 45) 

 

Araújo (2009, p. 03) afirma que : “O CRM é a ponte que liga o Marketing com 

a Tecnologia da Informação [...] envolve: informação, tecnologia, pesquisa, ações de 

marketing, foco no cliente interno e externo”. O marketing aproxima a empresa do 

cliente e faz com o mesmo crie expectativas de relacionamento, a tecnologia dá 

auxilio aos colaboradores nas execuções das tarefas, e como manter informações 

de clientes.  



2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, considerando as 

principais dificuldades da empresa no que se diz respeito ao atendimento aos 

clientes, e se os colaboradores estão capacitados para realizar um 

acompanhamento que supra as necessidades das pessoas recepcionadas, bem 

como verificar qual a melhor forma de atendimento aos clientes de modo que os 

mesmos se sintam totalmente satisfeitos, para isso levantou-se os principais pontos 

deficientes no processo. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 85), na pesquisa exploratória 

“empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de 

observações empíricas ou para análise de dados (ou ambas, simultaneamente)”. 

Busca-se maior familiaridade com o processo.  

Este trabalho não se caracteriza como “Estudo de caso” pois foram 

entrevistados apenas os colaboradores da empresa, não sendo questionados os 

clientes e demais envolvidos no processo da organização, não compondo a 

triangulação de dados. 

A partir de alguns acompanhamentos nos atendimentos, foram levantadas 

as principais falhas cometidas pelos colaboradores, com o intuito de desenvolver 

treinamentos específicos para cada dificuldade apontada. Onde também se realizou 

perguntas investigativas aos funcionários por meio de questionário, para identificar 

quais as suas limitações, bem como verificar as suas principais dúvidas e 

dificuldades. Com a coleta destas informações, poderão ser elaborados 

treinamentos específicos de capacitação, para que os indivíduos envolvidos no 

processo possam desenvolver os seus trabalhos confiantes, pois estarão 

preparados para progredir cada vez mais nas suas atividades. 

A coleta de informações é extremamente importante, pois segundo Marconi 

e Lakatos (2002, p. 86) “os procedimentos de coletas de dados variam bastante e 

técnicas de observação podem ser desenvolvidas durante a realização da pesquisa”. 

Sendo muito valioso o acompanhamento a campo, para obter dados mais concretos. 

A importância da pesquisa bibliográfica no estudo do recebimento dos 

clientes na empresa teve como foco principal, identificar as melhores técnicas para o 

desenvolvimento dos funcionários no que diz respeito ao atendimento. Pois sendo 

verificada a melhor metodologia a ser utilizada, foi possível um resultado mais 
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eficaz, ainda não sendo necessário desperdício de tempo em assuntos fora do foco 

principal.  

A melhor forma de elaborar uma boa pesquisa é fazer o reconhecimento, 

devido ao fato da observação ser mais eficaz, sendo possível verificar como está o 

processo. Se nos basearmos somente em bibliografias, podemos não saber a 

cultura local de cada empresa, pois segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 74) “a fase 

de reconhecimento de assunto pertinente ao tema em estudo e que pode ser feito 

lançando-se mão de catálogos das bibliotecas, das bibliografias, dos índices e 

abstracts especializados”. Em cada empresa, a cultura dos colaboradores é 

diferente, isso pode até mesmo ocorrer em empresas do mesmo grupo, por este 

motivo a importância da observação. 

A pesquisa e a coleta de dados foram realizadas em uma empresa do ramo 

de concessionária de veículos automotivos, sediada na cidade de Toledo, estado do 

Paraná, sendo como referencia os atendimentos dos consultores técnicos da 

recepção de serviços e os consultores de vendas de veículos. 

A coleta de dados foi por meio de questionários com os colaboradores 

envolvidos no processo de atendimento da empresa, e por acompanhamento 

através de alguns atendimentos. 

O questionário foi aplicado no período de 11 à 29 de maio de 2015. Justifica-

se a escolha desta época devido ao fato de não haver nenhuma data comemorativa 

neste intervalo, pois em outras datas podem ser mascaradas as informações bem 

como um aumento grande do fluxo, devido aos dados não serem concretos de como 

se desenvolve o atendimento no decorrer do ano em dias normais de trabalho. 

Utilizando-se de questionários, foi possível observar as reais necessidades 

dos colaboradores da empresa, visto que, as perguntas não identificaram quem as 

respondeu, com intuito de não intimidar os funcionários em suas respostas, fazendo 

com que os mesmos respondessem com a maior sinceridade possível, a fim de 

obter maior grau de veracidade. 

Por fim, a abordagem utilizada neste trabalho a do tipo pesquisa qualitativa, 

tendo como o objetivo principal a qualidade que os colaboradores da empresa estão 

atendendo os clientes. 

 

 



31 
 

 
 

 [...] a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de seu 
desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, 
geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos dados; 
seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da 
adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de dados 
descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 
situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, é frequente que o 
pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 
participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação 
dos fenômenos estudados. (NEVES,1996, p.01). 

 

Esta pesquisa pode ser utilizada em outras empresas que padecem do 

mesmo problema no atendimento a clientes, pois foram abordadas as melhores 

técnicas de preparar a equipe. Os funcionários sem treinamento representam uma 

má impressão ao cliente, e se o mesmo não se sentir bem e confiante ele realizará 

seus negócios em outro local. 

Segundo Whiteley (1992), os clientes que identificam que os colaboradores 

e a organização, não medem esforços para superar as suas expectativas, 

certamente ficarão encantados e maravilhados com o atendimento recebido, e 

consequentemente o mesmo dará como resposta pela sua boa experiência com a 

entidade, será de fidelidade com a empresa, e com certeza a disseminação a outras 

pessoas. 



3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após vários acompanhamentos nos atendimentos da empresa, pode-se 

analisar que se atende em média de 35 (trinta e cinco) clientes por dia. Onde 

observa-se uma carência no preparo dos colaboradores no que se diz respeito ao 

atendimento. Em alguns momentos transmitem insegurança aos clientes, devido à 

incerteza nas respostas quando são indagados. 

Devido ao fato do atendimento à clientes ser a alma do negócio, analisa-se 

que a empresa tenta até prestar um atendimento eficaz, mas em alguns pontos, se 

observa a necessidade de um treinamento específico sobre atendimento.  

Com estas informações podemos direcionar alguns treinamentos 

específicos, tendo em vista que até alguns colaboradores possuem treinamento, 

mas com passar do tempo acabam caindo na rotina, não sendo possível analisar os 

erros cometidos, o funcionário pode não observar, mas o cliente sempre está atento, 

e com certeza levará da empresa uma referência negativa. 

Identificamos a necessidade de um programa de treinamento, direcionado 

ao atendimento a clientes, sendo este treinamento voltado à reciclagem dos 

funcionários que já desempenham as atividades, bem como novos colaboradores, 

que são: atendimento a clientes (sistemas e procedimentos); preparação da equipe 

(desenvolver a parte motivacional e com ênfase nos lideres de cada departamento); 

técnicas de comunicação (sempre ouvir com atenção o que o cliente esta 

transmitindo, quais as suas necessidades e expectativas); e treinamento básico de 

vendas (a arte de encantar o cliente). 

A partir de questionário elaborou-se gráficos, para o acompanhamento e 

desenvolvimento de treinamentos específicos para cada grupo de funcionários, 

sempre levando em consideração as deficiências levantadas na pesquisa. 

Em análise dos atendimentos acompanhados, foi elaborado um questionário 

contendo 11 perguntas, sendo na maioria sobre a função exercida. Iniciando com a 

idade do colaborador, para identificar o grau de amadurecimento da equipe, na 

sequência há quanto tempo está na empresa, com intuito de verificar as 

experiências e a rotatividade dos colaboradores da empresa. Serão coletadas as 

informações também se o funcionário recebeu treinamento quando foi efetivado na 

empresa, bem como se teve treinamentos de reciclagem. 



33 
 

 
 

Será abordado também se o colaborador se vê preparado a desempenhar a 

função que exerce, ou se necessita de treinamentos para um conhecimento maior 

do exercício da função. 

Outro fato relevante que o questionamento irá abordar será o envolvimento 

do superior imediato com o colaborador, pois é de suma importante o envolvimento 

dos líderes com atendimento, bem como saber como o funcionário se sente. Iremos 

solicitar aos colaboradores qual a sua visão e qual o valor que ele dá ao 

atendimento a clientes. Como ele referencia o atendimento da empresa como um 

todo é regular, bom ou ótimo, pois ele pode observar as vezes que a empresa pode 

não dar tanto valor neste assunto. 

Em posse destas informações poderemos observar qual a real deficiência da 

empresa, e qual a melhor forma de tratar os assuntos relacionados ao atendimento 

que os clientes estão recebendo na empresa. 

Com intuito de saber como os funcionários da empresa monitorada avaliam 

o atendimento a clientes, bem como avaliar o grau de conhecimento nos assuntos 

inerentes ao atendimento, foi realizado uma entrevista com 42 colaboradores, a 

partir de formulários, onde observou-se os resultados demonstrados nos gráficos a 

seguir: 
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GRÁFICO 1 – Quanto tempo trabalha na empresa 
 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Observou-se que 33,33% dos funcionários trabalham na empresa a menos de 

um ano, 38,89% entre 1 e 5 anos e 27,78% a mais de 5 anos. Pode-se constatar 

que dos 36 entrevistados, 14 estão na empresa entre 1 e 5 anos, sendo então uma 

equipe bastante nova. Porém, identifica-se que a maioria dos colaboradores possui 

permanência maior que um ano, entretanto nem tanto inexperiente pois já possuem 

um conhecimento amplo da cultura organizacional da empresa, onde trata-se da 

missão, valores, objetivos, normas e diretrizes. 

 Merecendo também um ponto de atenção na rotatividade de funcionários, 

pois possuem um terço do total de colaboradores com menos de um ano de atuação 

da data de admissão na empresa. Tratando da imagem da empresa perante aos 

clientes, podemos ver o grau de importância no momento do atendimento, pois um 

colaborador inexperiente pode comprometer todo o processo, onde na maioria das 

vezes os consumidores não avaliam o funcionário por si só, e sim a organização 

como um todo. 
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Levando em consideração que muitas das funções a serem desenvolvidas 

pelo colaborador necessitam de maior conhecimento por parte de quem o executará, 

onde somente com a prática poderá obter resultados satisfatórios.   

 
GRÁFICO 2 – Ao ingressar na empresa recebeu treinamento sobre a função para 
qual foi contratado 
 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Nota-se que a maioria dos colaboradores recebeu treinamento sobre a 

função, sendo 66,07% que sim e 33,33% que não. Constatado que um percentual 

considerável não recebeu treinamento para desenvolver a função, pois trata-se de 

um terço do total de colaboradores. 

Diante do gráfico 1, podemos verificar que 25%, ou seja, um quarto de toda a 

equipe com menos de um ano de empresa, não receberam treinamento, verificamos 

então que poderão ser duas causas para ocorrer este evento: ou o colaborador 

contratado já possuía experiência na função que exerce; ou que realmente não 

receberam nenhum tipo de treinamento. Sendo este um ponto a ser verificado, pois 

pode-se dizer que este fato é de fundamental importância para o bom desempenho 

do funcionário na empresa, bem como o reflexo que o cliente poderá notar de 

dificuldades encontradas por este, em alguma atividade presenciada pelo mesmo.  

Sendo um total de 75% possuem mais de um ano de empresa, onde destes 

50% trabalham na empresa de 1 a 5 anos, ou seja, do total de 14 funcionários, 6 não 

receberam treinamento ao ingressar na entidade, representando 42,86%, 
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relativamente é um percentual altíssimo na proporção observada, visto que, o 

processo de treinamento é uma etapa indispensável para obter-se bons resultados 

na organização. Os funcionários com mais tempo de casa representam 25%, 

observando então que a mesma falha ocorre a um bom tempo. 

 
GRÁFICO 3 – Já teve treinamento de capacitação na empresa 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Analisou-se que 72,22% obtiveram treinamento de capacitação e 27,78% não 

receberam, sendo observado que a provável causa deste percentual elevado que 

não obtiveram treinamento, se dá pelo fato de 33,33% terem menos de um ano de 

empresa.  

Entende-se que a empresa não investe em treinamento de capacitação a 

funcionários que estão no período de experiência, espera passar esse período e 

deixa para investir nos profissionais com mais de um ano de empresa, para terem 

certeza que não irão perder o tempo e o investimento. 

E levando também em consideração que a empresa possui algumas funções, 

que se necessita menor atenção à especialização do colaborador, tais como funções 

operacionais, mas não se pode deixar cair no esquecimento, pois conforme citado 

neste trabalho, o treinamento e desenvolvimento de todos os colaboradores da 
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organização é de fundamental importância para obter-se bons resultados e atingir as 

metas estipuladas. 

 
GRÁFICO 4 – Você considera-se apto na função que exerce 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Mesmo sendo um percentual razoável de colaboradores que não receberam 

treinamento para a função a ser exercida, 11,11%, é nítido que a maioria se 

considera apta a desenvolver as suas atividades, podendo ser considerado então 

que quando estes colaborados iniciaram as suas atividades na empresa, já 

possuíam conhecimento na função a ser desempenhada. Pode até ser que não 

receberam nenhum treinamento específico, contudo já ingressaram na organização 

com uma bagagem razoável de conhecimentos, o que faz com que os mesmos 

considerem-se aptos a desenvolverem suas funções no dia a dia.  

Destes 11,11% que se consideram parcialmente aptos a exercer a sua 

função, verificou-se que 50% tem menos de um ano que trabalha na empresa, o 

restante dos 50% tem de um a cinco anos, percebemos então que trata-se de 

funcionários novos, pois ainda estão se adaptando nas funções exercidas.  

Outro fato relevante é que existem algumas funções na organização que 

demandam de maior tempo para se obter total conhecimento, neste caso observa-se 
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que não se pode dizer que possua uma falha da entidade, e sim a necessidade de 

maior experiência na função exercida. 

 
GRÁFICO 5 – Possui dúvidas ou dificuldades na função que exerce atualmente 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
 Nesta questão, é preciso uma atenção especial, pois 30,56% do total 

entrevistado possuem dúvidas ou dificuldades na função que exerce atualmente. Um 

funcionário que realiza seu trabalho no dia a dia e tem alguma, ou todas as dúvidas, 

certamente não conseguirá ter bons resultados e muito provavelmente será 

prejudicado profissionalmente, pois em toda e qualquer organização, só é bem 

sucedido aquele que tem treinamento e qualificação para desempenhar suas 

funções.  

Ainda leva-se em consideração, o fato de a empresa entrevistada ser uma 

concessionária de veículos conhecida na região, aonde os efeitos de uma ação 

errônea de um funcionário, certamente os impactos serão altíssimos, vindo a 

prejudicar a empresa, pois um só cliente que perceba uma falha no processo, pode 

disseminar a outras pessoas, vindo a trazer má influência aos clientes já existentes 

bem como a possíveis futuros.   
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 Mais importante ainda, é frisar que, se houver este erro por falta de 

capacitação e treinamento do colaborador, a culpa, de maneira nenhuma, pode ser 

atribuída ao colaborador, pois trata-se de erro operacional da empresa contratante. 

 
GRÁFICO 6 – Gostaria de realizar algum tipo de treinamento? 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
A maioria dos colaboradores tem intenção de realizar treinamentos dentro da 

empresa, sendo um percentual de 75,86% do total. Os outros 24,14% não possuem 

o mesmo interesse. 

Observa-se que, o próprio colaborador que entra e já recebe a capacitação, o 

mesmo inclui-se com aqueles que ingressaram na instituição e não tiveram nenhum 

treinamento, tendo como objetivo principal, sempre estar aprimorando-se em suas 

funções do dia a dia. Lembrando que, o profissional que inicia sua vida profissional 

na organização, e procura sempre sua evolução, certamente terá melhores 

resultados e sua caminhada para alcançar seus objetivos será menor, ou menos 

difícil. 

 De todos os colaboradores que responderam os questionários, dos 24,14% 

que não tem interesse de realizar treinamentos, observamos que 8,14%, ou seja, 

três funcionários estão na organização a mais de cinco anos. E tanto dos mais 

novos quanto dos intermediários de tempo de empresa, são dois de cada que não 

tem intenção de estar realizando treinamentos. 

 Pode-se analisar que trata-se um percentual considerável de colaboradores 

desinteressados a se qualificar, isto não é bom tanto para a empresa como para o 
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próprio funcionário, pois a entidade estará com um profissional desqualificado e 

desmotivado atendendo o cliente, sendo um grande risco para a organização, pois 

será a imagem dela que está em jogo.  

 
GRÁFICO 7 – Se você respondeu “SIM” na questão anterior, esclareça qual tipo de 
treinamento 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 
 

 
Ainda falando de treinamento, agora mais específico, verificou-se que do total 

de 36 colaboradores entrevistados, a maioria optou pelo treinamento voltado ao 

atendimento ao cliente, totalizando 25%, confirmando a idéia de que este item 

dentro de uma organização é de fundamental importância para todos os setores, 

pois quando um cliente é bem atendido, certamente ele volta e trás mais gente 

consigo. 

O restante dos entrevistados optou pelas seguintes áreas: não especificou, ou 

seja, qualquer treinamento seria interessante para o colaborador, 19,44%, na área 

de mecânica/elétrica, 13,89% optaram pela mesma, 8,33% escolheram 

gerenciamento/liderança, 5,56% gama de veículos, e empatados com 2,78%, 1 

resposta apenas, pintura automotiva, colorometria e crediário/caixa.  
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Pode-se observar que, por se tratar de uma empresa de porte médio para 

grande, as oportunidades internas são enormes, e só depende do colaborador ter 

vontade e interesse para realizar o treinamento específico escolhido e crescer 

profissionalmente. 

 
GRÁFICO 8 – Você considera importante o bom atendimento a clientes 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Todos os colaboradores responderam que consideram importante o bom 

atendimento a clientes, o que impreterivelmente já era esperado, pois é um detalhe 

bastante relevante dentro de qualquer organização, pois além de funcionários os 

mesmos são clientes também fora da empresa, e com certeza gostam ou gostariam 

de ser bem atendidos, o que faz com que todos achem interessante e importante 

atender bem todo e qualquer cliente que entrar na empresa.  

Observa-se que mesmo os funcionários que exercem função não ligada 

diretamente ao atendimento, ou seja, não tem ligação com o público externo, e em 

muitos casos passam o dia sem ter contato com outras pessoas de fora da empresa, 

responderam que consideram importante o questionamento. 

Nota-se que o paradigma atendimento, esta explícito referente à sua 

relevância para a entidade e aos colaboradores da empresa, devido ao fato de cem 
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por cento dos questionados responder que considera importante o bom atendimento 

aos clientes. Sendo de muita valia para empresa, devido ao fato de todos saberem a 

relevância do atendimento. 

 

GRÁFICO 9 – Em uma escala de 0 a 10, qual nota você atribuiria ao seu 
atendimento prestado aos clientes 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Em virtude destas respostas, observamos que mesmo todos sabendo da 

verdadeira importância do atendimento, os colaboradores não veem como 

excelente. Pois 80,56 % do total dos cooperados percebem que ainda falta alguma 

coisa no atendimento, devido ao fato de não terem avaliado com a nota máxima.  

Percebe-se que em algum ponto há algo a se melhorar no processo de 

atendimento, onde verificamos que os colaboradores foram bastante sinceros nas 

suas respostas. Pois todos nós recebemos atendimento em algum estabelecimento 

comercial, sendo este muito desagradável quando não somos bem recepcionados, 

ou até mesmo somos atendidos por pessoas desmotivadas ou desqualificadas, 

verifica-se que nas respostas houve a empatia dos questionados. 
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GRÁFICO 10 – Seu superior imediato já conversou com você sobre atendimento 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
Notou-se que a maioria dos funcionários possuem as informações sobre 

atendimento, devido ao fato de 88,89% terem respondido que já falaram com o 

superior imediato, por pelo menos uma vez, sobre o atendimento. E 11,11% 

responderam que nunca debateram com seus lideres sobre atendimento. 

Provavelmente os colaboradores que responderam “NÃO”, devem exercer funções 

que não estão ligadas diretamente com o público externo. 

É de fundamental importância que os líderes da organização, de todos os 

setores existentes, conversem e expõem a todos os envolvidos o tamanho da 

importância de um bom atendimento nas tarefas do dia a dia. Se os colaboradores 

não entenderem e não se importarem com este assunto, poderão comprometer o 

processo como um todo da empresa. 
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GRÁFICO 11 – De um modo geral, como avalia o atendimento da empresa 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 
 

 A maioria dos colaboradores avaliou o atendimento da empresa como bom, 

sendo cerca de 69,44%, 27,78% como ótimo, 2,78% regular e nenhuma resposta 

para ruim. Observa-se que a maioria vê o atendimento prestado na empresa 

eficiente, 25 colaboradores, mas não eficaz, demonstrando que a empresa tem 

muito espaço para evoluir, na visão de seus próprios funcionários.  

 A única resposta regular, trata-se de um provável funcionário insatisfeito com 

a empresa, ou com a função que exerce, tendo em vista que 97,22% avaliaram 

como bom ou ótimo.  

 Observamos então, que a melhora deste atendimento deve partir dos próprios 

colaboradores envolvidos no processo, tendo em vista aos resultados no gráfico nº 

9, onde 80,56% dos questionados, avaliou seu próprio atendimento diferente de 

ótimo, ou seja, atribuíram menos que nota 10.  

Em alguns casos mesmo que a empresa tenha altos investimentos no que diz 

respeito a atendimento, é de extrema importância a atitude e o comprometimento de 

seus colaborados. Visto que a vida da empresa, depende de como os colaboradores 

representam a mesma, pois quando o consumidor é atendido por uma equipe 
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preparada, motivada e que realmente se interessa pela a empresa, com certeza se 

sentirá bem, pois darão o seu melhor para que o cliente se sinta satisfeito.   

 
GRÁFICO 12 – Em seu ponto de vista, o que está faltando no processo de 
atendimento a clientes 

 
FONTE: Autores do trabalho (2015). 

 
 Conforme exposto no gráfico acima, tivemos como resposta ao 

questionamento do que está faltando no processo de atendimento a clientes, as 

seguintes respostas: 38,89%, sendo este o maior percentual das respostas, refere-

se a falta ou ausência de profissionalismo e comprometimento dos colaboradores no 

processo como um todo. Dos 22,22% que não tiveram resposta clara a fornecer, ou 

seja, por analisarem que o atendimento está de acordo, ou realmente por não 

saberem em que ponto deveriam ser as melhorias. 13,89% citaram a comunicação 

como um ponto a ser observado.  

Empatados com 11,11% tivemos agilidade e clareza, bem como conhecer 

mais o cliente. E apenas 1 resposta, ou seja, 2,78% citou o treinamento como item 

faltante no processo de atendimento a clientes. 

Observou-se que no item que diz respeito a mais profissionalismo e 

comprometimento por parte dos colaboradores, dos 38,89% que responderam o 

questionário, 78,57% possuem mais de um ano que trabalham na empresa, sendo 
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35,71% de um a cinco anos e 42,86% mais de cinco anos, sendo perceptivo que são 

os colaboradores com mais tempo de empresa que apontaram este problema 

existente na entidade.    



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atendimento é muito bom para todos, independente do local, ou qualquer 

que seja o produto ou serviço, pois é o mínimo que qualquer pessoa espera. Em 

algumas situações nos deparamos com empresas que não tem as suas estruturas 

muito confortáveis ou bem apresentáveis, mas como se deparamos com um 

atendimento de excelência, estes passam até mesmo por despercebidos.  

É relevante deixar claro mesmo aos colaboradores que não são ligados 

diretamente no atendimento aos clientes a sua importância, pois este indivíduo faz 

parte do ciclo do atendimento ao cliente. Podemos citar como exemplo a 

colaboradora responsável pela limpeza, ou zeladora, pois ela é responsável pela 

boa apresentação do ambiente, ou até mesmo do cafezinho, pois o consumidor 

poderá levar em consideração até mesmo sua experiência do paladar, sendo este 

pequeno detalhe podendo passar despercebido aos olhos de muitos. 

A empresa monitorada, possuí uma equipe madura, mas, porém, a maioria 

com pouco tempo de empresa, sendo a provável causa a grande rotatividade de 

funcionários.  

Todos os entrevistados responderam que se consideram aptas as funções 

exercidas, mas em outro questionamento onde indaga se possuí alguma dúvida na 

função que exercer, uma porcentagem considerável responde que tem duvidas, 

cerca de 23,81%, ou seja, dos 42 funcionários 10 apresenta alguma insegurança. 

Alguns pontos merecem atenção da empresa, sendo um deles o treinamento 

na contratação na função que o funcionário irá exercer, pois um percentual 

considerável respondeu negativamente o questionário neste sentido. Outro ponto 

que podemos citar é nos treinamentos de reciclagem, apesar da maioria dos 

colaboradores possuírem menos de um ano de empresa podemos verificar que 06 

funcionários têm mais de 05 anos de empresa e nunca receberam treinamento de 

reciclagem, sendo responsável por um percentual de 14,29%. 

Um dos pontos positivos da empresa que deve ser ressaltado é se que todos 

os colaboradores consideram o atendimento ao cliente importante. E também a 

maioria tem interesse em treinamentos internos oferecidos pela empresa, seja para 

melhor capacitação ou oportunidades oferecidas pela empresa. 
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A avaliação como um todo do atendimento da empresa se mostrou positiva, 

pois a grande maioria respondeu que o atendimento é bom, e um percentual muito 

peque acha regular.  

A partir destas informações pode-se observar que a empresa tem um 

atendimento de qualidade, mas pode ser trabalhado melhor, com colaboradores bem 

treinados e capacitados, não permitindo que executem qualquer tipo de função com 

dúvidas e diminuir a grande rotatividade. 

Portanto, no momento que em que a empresa ajustar tais pontos observados, 

obterá um resultado diferente do ponto de vista tantos dos colaboradores e de seus 

clientes. Sendo possível que o percentual destes colaboradores que avaliou regular 

seja zero, e a avaliação ótima seja superior ao bom. 

Conforme as análises realizadas na empresa, pode ser citado como ponto de 

melhoria a utilização das ferramentas “avaliação de desempenho técnico” e “ficha de 

auto avaliação” em períodos trimestrais, onde a partir da utilização desta, terá um 

contato mais próximo entre a liderança e os subordinados. Sendo possível ainda 

mensurar todas essas avaliações a fim de unificar os pontos positivos e negativos, 

podendo ser utilizado em tomadas de decisões da empresa no que se diz respeito a 

colaboradores, bem como treinamentos de capacitação e desenvolvimento, estes 

que poderão ser absorvidos pela área de gestão de recursos humanos a fim de 

obter-se resultados assertivos e satisfatórios. Conforme ANEXO B e C. 

Sugerimos então, a utilização destas ferramentas nas atuais e futuras 

lideranças, a fim de facilitar a identificação de gargalos inerentes à gestão e 

desenvolvimento de pessoas na concessionária de veículos supracitada. Podendo 

ainda ser ramificada as demais concessionárias do grupo que a mesma pertence. 

Recomendamos ainda, que ao colaborador que ingressar na empresa, 

mesmo que possua experiência na função que irá exercer, seja realizado um 

treinamento específico para a função que o mesmo foi contratado, a fim de que não 

fique com qualquer dúvida das suas tarefas do dia a dia. Com a utilização das 

ferramentas citadas anteriormente, poderá ser observado se o colaborador, após a 

experiência, possui ainda alguma dúvida quanto ao trabalho a ser desempenhado. 

Sendo ainda possível implementar nas avaliações trimestrais, a indagação de 

desejos ou deficiências de treinamento a ser indicado ao colaborador, podendo 
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ainda verificar os principais treinamentos desejados ou necessários, a fim de montar 

um grupo para determinado curso específico. 

A partir da avaliação do gráfico 7, onde destacou-se os principais 

treinamentos que almejam os colaboradores, verificou-se que a grande maioria tem 

necessidade em realizar treinamentos de atendimento ao cliente. Sugerimos a 

empresa, que de início aplique a equipe o treinamento específico de atendimento a 

clientes, pois para esta e qualquer empresa este item é a alma do negócio, e sendo 

verificado que a empresa está com esta dificuldade, pois os próprios funcionários 

visualizam esta necessidade, destacando-se no gráfico 9 referente a nota que os 

próprios funcionários atribuiriam ao seu atendimento, verifica-se que mais de 80% 

(oitenta por cento) percebem pontos de melhorias. 

O objetivo deste trabalho foi de mostrar que a valorização do capital humano, 

trás grandes ganhos para as empresas, pois com colaboradores motivados, 

preparados, proporcionam produtos/serviços de qualidade, sem se falar na 

excelência do atendimento. Pode-se observar que os funcionários devem ter a 

sinergia com a organização, de modo que se vejam inserido no processo e com a 

entidade.  

Com tal valorização as empresas, obterão maiores resultados, pois clientes 

satisfeitos além de retornarem ao estabelecimento, também referenciam a terceiros, 

onde podemos citar que a organização terá menos custos, tais como desperdícios, 

insatisfação de clientes e retrabalhos. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

1) Quanto tempo trabalha na empresa?  

(anos___ e ___meses); 

2) Quando entrou na empresa, você recebeu treinamento sobre a função para qual foi 

contratado?      

   (  ) sim (  ) não; 

3) Já teve treinamentos de capacitação na empresa?  

(  ) sim (  ) não; 

4) Você considera-se apto para exercer a sua função?  

(  ) sim (  ) não (   ) parcialmente; 

5) Possui dúvidas ou dificuldades na função que exerce atualmente? 

 (  ) sim (  ) não; 

6) Gostaria de realizar algum tipo de treinamento?  

(  ) sim (  ) não; 

7) Se você respondeu “SIM” na questão anterior, esclareça qual tipo de treinamento.  

_______________________________________________________________. 

8) Você considera importante o bom atendimento ao cliente? 

 (  ) sim (  ) não; 

9) Em uma escala de 0 a 10, qual nota você atribuiria ao seu atendimento aos clientes: 

 (  ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 10  

10) Seu superior imediato já conversou com você sobre atendimento? 

 (  ) sim (  ) não; 

11)  De um modo geral como avalia o atendimento da empresa?  

(   ) ruim (  ) regular (   ) bom (   ) ótimo. 

12)  Em seu ponto de vista, o que está faltando no processo de atendimento ao cliente? 

_______________________________________________________________. 
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ANEXO B – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO 
 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO 

  

Capacidade de análise: condição que apresenta para perceber e avaliar os elementos mais importantes de uma situação, sintetizando-
os, sem perder o sentido da totalidade. 

 não apresenta condições de analisar, nem de sintetizar aspectos mais relevantes; 
 é hábil para avaliar de forma acurada, os elementos mais importantes de uma situação; 
 tem alguma dificuldade na análise dos elementos mais importantes de uma situação, muitas vezes, ao sintetizar dados, 

perde o sentido da totalidade. 

Interesse: disposição com que o avaliado procura executar suas tarefas e se aperfeiçoar profissionalmente. 

 requer incentivo para se aperfeiçoar profissionalmente; 
 demonstra muito interesse em tudo o que faz; 
 mostra-se desinteressado na execução das tarefas que lhe são atribuídas. 

Método de trabalho: maneira pela qual o funcionário estabelece etapas para a execução de seu trabalho, visando os objetivos 
propostos. 

 tem dificuldades em fixar etapas para o desenvolvimento do seu serviço; 
 estabelece com eficácia, etapas visando o desenvolvimento de suas atividades; 
 executa o trabalho nem prever etapas imprescindíveis, não conseguindo atingir os objetivos propostos. 

Sigilo: atitude apresentada frente a assuntos confidenciais. 

 necessita de constante orientação sobre como agir nesse sentido; 
 mantém sigilo em assuntos confidenciais, deixando de ser um elemento de confiança; 
 mantém sigilo nesses assuntos, sendo portanto um elemento de confiança. 

Criatividade: capacidade para apresentar e desenvolver idéias, aprimorar técnicas e métodos de trabalho. 

 não apresenta capacidade para sugerir novas alternativas; 
 demonstra alguma dificuldade em apresentar idéias; 
 tem facilidade em apresentar novos recursos para aprimorar técnicas e métodos de trabalho. 

Capacidade profissional: condição de aplicar recursos teóricos e práticos para domínio e atualização desses conhecimentos pertinentes 
ao seu campo de atuação profissional. 

 utiliza com eficácia recursos teóricos e práticos; 
 emprega de forma inadequada, prejudicando o trabalho; 
 na maioria das vezes aplica os recursos teóricos e práticos necessários, encontrando algumas dificuldades somente em 

atividades mais complexas. 

Relacionamento pessoal: considere o relacionamento que o avaliado apresenta ao manter contato com outras pessoas. 

 mantém um tratamento cordial com as pessoas, com as quais se relacionam; 
 tem dificuldade para estabelecer contatos com as outras pessoas; 
 sobressai-se quanto à sua maneira de relacionar-se, é extremamente cordial, sendo visto por todos com grande simpatia. 

Conhecimentos ligados ao trabalho: observe o grau de domínio e experiência nos serviços sob sua responsabilidade. 

 seus conhecimentos são mínimos, ocasionando erros que prejudicam o bom andamento de seu trabalho; 
 apresenta grande preparo e competência para realizar seu trabalho; 
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 os conhecimentos que possui são suficientes para execução de suas tarefas. 

Organização: observe a maneira com que organiza suas tarefas e ou materiais/documentos e outros que utiliza para realização do seu 
trabalho. 

 apresenta-se de uma maneira notável quanto à controle e cuidado das atividades, materiais e documentação, serve como 
exemplo aos demais colegas; 

 não chega a perder-se, mas apresenta dificuldades em desenvolver meios de organizar suas tarefas; 
 não é organizado. 

Pontualidade: considere a exatidão do avaliado quanto a observância do horário de entrada. 

 respeita o horário de entrada, embora chegue atrasado algumas vezes, sem ultrapassar o limite de 5 minutos; 
 chega freqüentemente atrasado; 
 cumpre com exatidão o horário de entrada, dificilmente chega atrasado. 

RECOMENDAÇÃO: 

 transferência para outro setor de trabalho 
 promoção 
 demissão 
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ANEXO C - FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO 

 

 
 

Avaliação de Pessoal 
 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Função: _____________________________ Salário: ______________________________ 

Data de Admissão: ____________________ Última avaliação: _______________________ 

   

 PONTOS FRÁGEIS PONTOS FORTES 
   

   

   

   

   

   

   

   
   

 

Objetivos e Metas para o próximo semestre: 

 

OBJETIVOS/METAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data: ____________________ Assinaturas: ________________________________ 

 
________________________________ 
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