
“A percepção do cliente é a sua realidade.” A frase de Kate Zabriskie pode soar 
duramente para quem está encontrando dificuldades no atendimento ao cliente. Cada vez 
mais empresas de call center encontram-se paradas no mesmo dilema: como melhorar o 
atendimento e obter maior resultado na operação? Esta é a “pergunta de um milhão de 
dólares”. 
Uma pesquisa realizada pela PwC mostra que 49% dos clientes na América Latina estão 
dispostos a abandonar uma marca que amam, após uma única experiência ruim. Para evitar 
ou reverter este quadro não há uma receita pronta, mas, seguindo alguns passos simples 
que listamos neste artigo, sua empresa vai obter ótimos resultados.  

1. Conhecer o cliente 
Quem é ele? Se cada um é diferente, por que, então, tratar todos da mesma forma?  O blog 
Guia Contato fez uma análise sobre o peso da análise de perfil para call center. Saber quem 
é a pessoa que está do outro lado da linha permite um atendimento mais personalizado e, 
consequentemente, mais efetivo. Comece a implantar o marketing de relacionamento na 
sua empresa, desde o primeiro contato.  

2. Entender o problema 
É comum que os atendentes de call center tenham um script a seguir durante das ligações, 
com textos prontos e respostas engessadas. Se uma empresa aborda o cliente com um 
texto voltado a empréstimo para negativados, quando o desejado é um empréstimo para 
abrir uma empresa, provavelmente a ligação não obterá o resultado esperado.  
Entender o problema é o primeiro passo para o oferecer o que o consumidor precisa, e não 
uma solução genérica, que não fará sentido para a maioria das pessoas que ouvir a sua 
proposta.  

3. Oferecer um bom atendimento ao cliente 
Seja minucioso na contratação e eficaz no treinamento. Um funcionário bem treinado 
identifica o modo de pensar do consumidor, ajusta o tom e formalidade da fala, compreende 
o problema e, somente então, oferece uma solução. Ao abolir os scripts, a empresa abre 
espaço para que os funcionários se adaptem a cada perfil, criando mais proximidade com o 
consumidor. O cliente quer se sentir único, e não somente um número para a empresa, 
entender isso faz toda a diferença.  

4. Utilizar métricas de atendimento (KPI) 
Muito conhecida por gestores do setor de call center, KPI (Key Performance Indicator) é a 
sigla que reúne os indicadores de performance de determinado profissional ou área. Os 
principais indicadores são: tempo médio de atendimento, tempo de espera, taxa de 
abandono, percentual de solução no primeiro contato, nível de serviço (ou seja, quantos 
clientes o profissional atende em um determinado intervalo de tempo), entre outros. 
Apoiar-se em números é fundamental para melhorar o atendimento e saber exatamente 
onde se deve investir em treinamento.  
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5. Não ignorar as reclamações 
A fonte mais preciosa de informação para a sua empresa é o setor de reclamações. Uma 
das maiores plataformas para este fim, atualmente, é o Reclame Aqui. Através dele é 
possível mapear as principais queixas (mau atendimento, demora, problemas com o 
produto, etc.) e identificar os maiores gaps da empresa. 
Busque compreender a situação do cliente, demonstrando empatia e disposição para 
solucionar para o problema, de forma rápida e eficaz, explicando com calma o lado da 
empresa quando necessário.  
A próxima etapa é aplicar um sistema de melhoria contínua, acompanhando os resultados. 
Uma boa forma de saber se o trabalho está sendo eficaz é acompanhar se o número de 
reclamações tem diminuído.  

6. Valorizar o funcionário 
Reconheça resultados produtivos. Um funcionário motivado falta menos, gera maior 
resultado na operação e, como bônus, ainda diminui a alta rotatividade e os gastos com 
treinamento.  
Foque na qualidade de vida do colaborador: plano de saúde, ginástica laboral, parceria com 
academias, alimentação de qualidade, são algumas das soluções que podem e devem ser 
valorizadas pela empresa. 
 
Agora que você já sabe alguns passos simples que podem ser aplicados na sua empresa, 
não tenha medo de investir ao aplicar tudo que foi aprendido para garantir um bom 
atendimento ao cliente na sua empresa. Algumas das atitudes acima não geram, sequer, 
custo adicional a sua empresa, mas certamente trarão uma grande mudança positiva e que 
serão percebidas facilmente por você. 
Gostou das dicas? Comente aqui no post quais delas achou mais valiosa para sua 
empresa. 
  
 

https://rockcontent.com/blog/reclame-aqui/

