
O QUE É MARKETING E ALGUMAS IDEIAS ATUAIS 
 
 

A origem do marketing não tem uma data definida, mas em torno dos anos              
1940 foram publicados artigos que já tratavam das bases desse conceito, como o             
estudo do americano Walter Scott sobre a influência da psicologia na propaganda e             
o artigo sobre as leis de gravitação e varejo, de William J. Reilly. 

Muitas pessoas consideram o marketing somente como conceito de vendas e           
propagandas, entretanto, estas técnicas concentram consigo uma inteligência        
competitiva e estratégica da empresa. Elaboram-se estratégias e a pesquisa do           
perfil dos clientes, seus pontos fracos e fortes, as ameaças do mercado ou suas              
oportunidades. 

Atualmente, é o principal utensílio utilizado para elevar o crescimento,          
fidelizar clientes e aumentar a rentabilidade. O marketing é parte importante para            
gerenciar a comunicação interna da empresa, criar ações para melhorar a           
satisfação dos clientes, cuidar da imagem da empresa/marca em canais para           
garantir uma boa reputação para evitar perder novos clientes. Com base nisso,            
foram separados dicas de marketing que mais estão em uso atualmente. 

O The Chartered Institute Of Marketing acredita que: “O processo de           
gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades         
do cliente.” Esta é uma grande contribuição, as necessidades são inerentes ao ser             
humano, não são as empresas que as criam. Esta definição vai ao encontro de              
Philip Kotler, em seu livro “Administração de Marketing”, em que define o marketing             
como o cumprimento das necessidades gerando ao lucro. 

A American Marketing Association (AMA), que representa os profissionais de          
marketing nos Estados unidos, traz a seguinte definição: “Marketing é a atividade, o             
conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas            
que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral.”           
Essa definição abre uma imensa abrangência sobre o significado deste termo, além            
disso, demonstra que ele não está alienado em apenas vender e divulgar. 
 
 

HISTÓRIA DO TELEMARKETING 
 
 

Segundo Mancini, L. (2006), o conceito de call center para a história do             
telemarketing, o marco inicial fundamental, foi a invenção do telefone, feita por            
Graham Bell, escocês nascido em 1847, em Edimburgo, professor de deficientes           
auditivos, que havia interrompido seus estudos superiores após frequentar, durante          
um ano, uma universidade nos Estados Unidos. Em março de 1876, Graham Bell,             
por meio de seu aparelho, transmitiu a Thomas Watson, seu auxiliar de pesquisa,             
um recado completo, sem interrupções, estando eles em salas distintas. 

Existem relatos que em 1880 em Berlim, um pasteleiro já ligava para seus             
clientes cadastrados para receber opiniões e conselhos. Mas foi por volta de 1950             
que as empresas americanas começaram a distribuir seus números de telefone nos            
produtos caso o cliente possuísse alguma dúvida sobre como utilizar o produto e             
realizar alguma reclamação. 



Com a popularização da invenção de Alexander Graham Bell, surgiram          
problemas nas redes telefônicas que não funcionavam com total eficiência. Com           
isso, o dinamarquês Agner Erlang começou a realizar estudos nesta área com o             
intuito de resolver as falhas do sistema já existente. Criou a fórmula de Erlang, que               
permitia um sofisticado sistema de comunicação, o que fez com que todo o planeta              
começasse a usufruir de telefones, principalmente as empresas. Porém, nada foi           
muito simples. É preciso um estudo complexo de programação para poder           
sistematizar toda essa questão em torno da telefonia. Por isso, foram anos e mais              
anos de pesquisa e simulações para conseguir começar a gerar uma mínima rede             
que recebe mais de uma ligação ao mesmo tempo.  

Em meados do século XX foi descoberta a engenharia e suas diversas áreas             
que poderiam transformar a telefonia em uma verdadeira central de atendimento.           
Foi aí que nos anos 60 criou-se o call center, com suas primeiras experiências na               
Inglaterra. Entretanto,esse tipo de vendas surgiu nos EUA e sua rápida evolução se             
deu em função da alta eficácia do telefone, tanto em relação aos objetivos dos              
consumidores quanto dos empresários, pois é um meio de comunicação direto,           
pessoal e imediato MANCINI, L. (2006). Foram pequenas relações de atendimento           
feitos no primeiro ano entre empresas e consumidores. Nos anos 70, já havia um              
número maior que escolheu optar por tal serviço e as ligações oferecendo produtos             
passaram a ser uma realidade. O empreendedor mais famoso do mundo, Henry            
Ford criou uma campanha por telefonia que atingiu milhões de norte americanos.            
Era a primeira grande inserção da história do call center em nível profissional. 

O serviço começou a se popularizar cada vez mais a partir da década de 90,               
pois, criou-se o Código de Defesa do Consumidor, por Itamar Franco.  

Após a chegada da internet, os call center foram substituídos por contact            
center, em que trocam-se informações com clientes através de email, SMS´s e            
afins. Apesar da evolução tecnológica, o telemarketing não caiu em falta no Brasil,             
mesmo os call centers sendo considerados como inconvenientes para a população:           
a maioria das pessoas se queixam deles. Segundo uma pesquisa realizada em            
2018 pela Truecaller, os brasileiros recebem cerca de 37 chamadas de spam por             
mês, ocupando o primeiro lugar de ligações indesejadas da América Latina. O            
estudo também mostra que a maior parte dos spammers se devem pelas ligações             
das próprias operadoras ou serviços de cobrança.  

Após isso, a Anatel decidiu criar o serviço de “Não me perturbe”, em que              
pode-se adicionar o números das empresas que você não deseja receber as            
ligações e bloqueá-las. Com isso, torna-se necessário que os serviços de           
telemarketing conquistem outra forma mais efetiva de se relacionar com seu público            
em potencial. 
 
 

O CALL CENTER PROFISSIONAL E MODERNO 
 

 
Com as reclamações feitas pelos brasileiros, a evolução econômica mundial,          

apesar das diversas crises, o aumento da qualidade de vida do brasileiro e o uso               
cada vez mais forte da internet, as empresas passaram a perceber que era preciso              
investir mais no call center. Era necessário torná-lo realmente profissional. 



Por isso, no final dos anos 90 começa-se a encontrar uma ou outra empresa              
que fez um padrão diferente de atendimento, que possui profissionais mais bem            
treinados e capacitados e que resolve os problemas de maneira rápida e cada vez              
menos burocrática. Isso tudo se deve pelas novas exigências do povo brasileiro, ao             
mundo corrido e veloz que começamos a produzir. 

Essas empresas foram ganhando força no mercado, o que acendeu a            
preocupação da concorrência que começou a investir também na mesma coisa. Em            
poucos anos, já era possível perceber mudanças drásticas na forma como era feita             
o atendimento. A qualidade passou a ser uma busca incessante e os empresários             
passaram a investir cada vez mais em pesquisa, capacitação e treinamento da sua             
equipe e dos seus gestores. A própria academia se rendeu ao call center e passou a                
oferecer cursos que ajudaram em todo esse relacionamento com cliente. 

Cada vez mais as empresas se especializaram em receber reclamações,           
sugestões, tirar dúvidas e fazer todo o possível para gerar encantamento e            
satisfação ao cliente. O objetivo do atendimento mudou completamente. Foi de um            
veículo de vendas nos anos 70 e 80, para um mecanismo de relacionamento direto              
nos anos 90 e 2000. 

Outro fator importante desta época é a informatização. Novos softwares          
começaram a aparecer no mercado e foram contratados por diversos call centers. É             
o início da criação do contact center como é conhecido atualmente. 

Este estilo é um dos maiores exemplos de marketing direto. Contudo, o que             
seria marketing direto? Marketing Direto é o conjunto de estratégias de marketing            
focadas em promover produtos ou serviços usando ações diretas para um público            
específico. Alguns exemplos práticos de ações de Marketing Direto são: mala direta,            
telemarketing, televendas, e-mail marketing e outras ações digitais personalizadas 

 
 

CONTACT CENTER 
 
 

Com a vinda de novos softwares, estudos dinâmicos e modernos e um jeito             
diferente de se comunicar, o atendimento via call center se tornou cada vez mais              
rápido e eficiente. Quem não soubesse fazer isso da forma correta ia ficar perdido              
no mercado, sem cliente, cheio de dívidas, perto da falência. 

As empresas descobriram de uma vez por todas que o atendimento de            
excelência é essencial para se manter vivo dentro um mercado cada vez mais             
competitivo e desigual. Por isso, com o advento das novas tecnologias, o call center              
se transformou no contact center. 

Uma evolução quase que natural, devido às próprias tecnologias que          
apareceram em todos esses anos. O chat online, o e-mail, as redes sociais. Tudo              
isso não veio de um desenvolvimento do próprio call center. Apareceu em meio à              
dinâmica da internet e os profissionais de atendimento que não são bobos nem             
nada transformaram essas ferramentas em mais uma forma de garantir um bom            
relacionamento com os seus consumidores. 

Junto com toda essa tecnologia, também veio a gestão de relacionamento           
que se tornou essencial em toda e qualquer empresa. Se há um gerente de              
marketing, um de rh, um de comunicação, é preciso ter também um específico para              



o atendimento. Quanto mais profissional a empresa se torna nesse quesito, mais            
forte ela se mantém dentro do mercado. 

O que esperar do call center para o futuro é exatamente caminhar junto com              
a tecnologia. Foi ela que trouxe essa ferramenta até aqui e é ela que vai dizer os                 
próximos rumos. O Whatsapp é um exemplo disso. Super atual e que já é utilizado               
em várias pequenas empresas de todo o país. 

O relacionamento com cliente é um tipo de serviço que só vai acabar quando              
não existir mais consumidor. Ou seja, nunca! Então, ou a sua empresa faz um              
trabalho decente com call center e atendimento em geral, ou vai se perder no meio               
do caminho e nunca mais vai se encontrar novamente. 

 
 

O QUE É TELEMARKETING? 
 
 

A origem da palavra “tele” é grega e significa “o que é feito a distância”               
(GRUBE, 2001). Para Monteiro (1997), é o diálogo em tempo real a distância, de              
forma padronizada e sistemática, com o intuito de estreitar os relacionamentos e            
realizar negócios. Segundo Mancini, L. (2006), “telemarketing é toda e qualquer           
atividade desenvolvida por intermédio de sistemas de telemática e múltiplas mídias,           
objetivando ações padronizadas e contínuas de marketing”. 

O telemarketing compreende a aplicação integrada e sistemática de         
tecnologias de telecomunicações e processamento de dados, com sistemas         
administrativos, com o propósito de otimizar o mix das comunicações de marketing            
usado por uma empresa para atingir seus clientes. O telemarketing desenvolve a            
interação personalizada com clientes enquanto, simultaneamente, tenta fazer face         
às necessidades dos clientes e melhorar a eficiência de custos. (MANCINI, L., 2006,             
p.102). 

O telemarketing é uma segmentação do marketing direto: “Um sistema          
interativo de marketing que utiliza uma ou mais mídias para produzir uma transação             
ou respostas imediatas, mensuráveis e previstas, em qualquer local” (MAXI-AÇÃO,          
1995). 

Outra definição: “permite atingir os clientes de forma dirigida e          
individualizada, com grande vantagem de medir os resultados e obter respostas           
diretas, podendo funcionar como um canal extremamente eficiente”. (MAXI AÇÃO,          
1995). 

Segundo Stan R. e Collins T. (1988), o objetivo do marketing direto é             
alcançar o comprador em potencial, realizar vendas e desenvolver a relação. Sendo            
assim, o telemarketing é uma segmentação do marketing direto que está contido no             
universo do marketing. 

Telemarketing é um serviço de marketing direto em que o vendedor conversa            
diretamente com o cliente, promovendo seus produtos por meios de um call center.             
Entretanto, atualmente além de promover os produtos, o telemarketing realiza          
serviços de atendimento ao cliente, suporte técnico ou cobrança. Este termo surgiu            
por volta de 1970 nos Estados Unidos para descrever as ligações da empresa             
americana Bell System. Entretanto, o serviço existe a um tempo muito maior:            
historicamente, estes serviços surgiram antes mesmo da era dos telefonistas na           
década de vinte. 



O telemarketing é compreendido ainda como a utilização, pelo marketing, dos           
meios de telecomunicação e de informática, com o objetivo de realizar vendas            
pessoais por meio de contatos que não ocorrem diretamente face a face (McHatton,             
1988; Pope, 1989; Stone & Wyman, 1992; Lallement, 1993; Dantas, 1994). 

Outra definição de telemarketing nos é dada por Monteiro (1997), que           
considera que “este é o diálogo em tempo real a distância, de forma padronizada e               
sistemática, com o intuito de estreitar relacionamentos e realizar negócios”. Stone           
(2000) afirma que o telemarketing envolve a aplicação integrada e sistemática de            
tecnologias de telecomunicações e de processamento de dados, com sistemas          
administrativos que têm o objetivo de otimizar o uso conjunto de diversas formas             
das comunicações de marketing usado por uma empresa para atingir seus clientes. 

Muitas pessoas possuem um certo preconceito sobre as ligações sobre          
oferecimentos de serviços, entretanto, o telemarketing é uma ótima solução para a            
divulgação de sua empresa. Você pode, sim, realizar um serviço de qualidade e             
fidelizar clientes por este meio! 

Existem diversas formas de realizar este marketing e uma delas é de forma             
receptiva ou ativa, que são respectivamente: o cliente entra em contato para suporte             
ao consumidor, dar palpites e reclamações; neste, o atendente liga para seu cliente             
para oferecer serviços, cobranças, pesquisa ou relacionamento. No ativo, cabe ao           
atendente saber negociar os problemas e resolvê-los. 

No marketing de relacionamento, o operador pode se comunicar com o           
cliente apenas para lhe perguntar se houveram dúvidas quanto ao uso de seu             
produto ou seu desempenho, criando laços entre os dois e melhorando a imagem             
da empresa. 

Apesar da reputação duvidosa entre a sociedade, listamos uma série de           
benefícios proporcionados por este meio de comunicação: 

- Contato direto com os consumidores: Se feito de maneira correta, as chances            
do negócio acabar dando certo é enorme, esta forma de vendas promove um             
modo dinâmico em que ambas as pessoas conversam e interagem entre si. 

- Base de clientes: A empresa sempre possuirá o número de seus clientes            
pode entrar em contato com eles para ficar por dentro de todas as             
atualidades no atual momento, saber a opinião deles e entre outras coisas. 

- Possibilidade de prospecção: pode gerar um resultado maravilhoso pois se          
resume na criação de novas listas de contatos de pessoas que ainda não são              
clientes da empresa, podendo assim, criar uma linha maior de aproximação e            
interação. 

- Humanização no atendimento: é de extrema importância selecionar as         
pessoas que estarão do outro lado da linha com seu cliente, pois, apesar do              
auto-atendimento estar se tornando popular, nada substitui o contato direto          
com a voz de outra pessoa no momento de criar vínculos. 

- Agilidade na solução de problemas: É possível solucionar os problemas dos           
clientes de forma mais rápida e efetiva, fazendo com que seja fácil a             
comunicação e a interpretação. 

- Padronização e controle do atendimento: É possível padronizar todos os          
atendimentos em uma única central, os contatos, portanto, são monitorados          
em vários canais em uma estratégia omnichannel. 



- Redução de custos: compensa muito mais terceirizar o serviço para uma           
empresa de call center do que realizar essas atividades dentro de própria            
empresa. 
Vendas e propaganda fazem parte do marketing e consequentemente influem          

no telemarketing, mas não devem ser o conceito, visto que o telemarketing é mais              
do que apenas vender, há a responsabilidade de satisfazer e fidelizar o cliente.             
(MAXI AÇÃO, 1995). Para Monteiro (1997) o telemarketing possui vantagens          
competitivas em relação ao custo benefício, como: 
 
1. Interatividade: O telemarketing é a mídia mais pessoal e interativa que existe; 
2. Flexibilidade: Muitas operações são montadas durante um curto período para           
atender certa campanha, por exemplo; 
3. Replanejamento: A qualquer momento uma estratégia pode ser modificada, já           
que as informações de seu sucesso chegam rapidamente; 
4. Otimização: Em um mesmo contato muitas informações podem ser passadas ou            
cadastradas de um mesmo cliente’; 
5. Controle: É razoavelmente fácil controlar-se uma operação de telemarketing já           
que todas as informações trafegam em sistemas; 
6. Foco: Condições especiais de preço e conteúdo podem ser ofertadas para            
clientes da mesma empresa; 
7. Cobertura: Pode atingir distâncias continentais em segundos. Possui larga          
cobertura e controlada; 
8. Comodidade: Tanto para o comprador quanto para o vendedor; 
9. Custo: É mais barato se vender pelo telemarketing, já os custos de comissões,              
estrutura e logística são menores do que em uma loja; 
10. Velocidade: Um operador de telemarketing pode efetuar 70 contatos com           
empresas no mesmo dia. Um vendedor de campo pode, em média, visitar 12             
Clientes. 
 
 

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE ENSINANDO A LIDAR COM A 
CONCORRÊNCIA 

 
 

Para Kotler, o mercados está se tornando uma batalha baseada no poder das             
informações do que uma batalha com poder de venda, um profissional que obtém             
em suas mãos informações sobre o público alvo e as atualidades do mercado,             
poderá agir com rapidez e sabedoria que o mercado está exigindo atualmente.  

Para obtermos uma ideia sobre quão importante é a atualização constante no            
marketing, imagine que seu professor de biologia lhe ensina uma teoria           
ultrapassada, podemos dizer que está arcaico, errado. O mesmo poder servir para o             
Marketing: Uma empresa que produz refrigerantes observa uma drástica queda das           
vendas. O dono pode concluir, caso não tenha realizado uma pesquisa de mercado,             
que a diminuição dos gráficos se devem pela crises. Entretanto, ao se aprofundar             
mais nas pesquisas, pode observar que a maioria das pessoas não ingerem mais             
aquele produto e estão em busca de algo mais sustentável e saudável. Então, com              
isso, o chefe de marketing poderá definir estratégias para melhorar os índices de             



vendas abordando de modo diferente aos seus clientes, ou então, mudar a            
produção de seus produtos para uma pegada mais ecológica. 

Algumas dicas para manter a atualização das informações são: reservar um           
horário para realizar a leitura de livros e sites atuais sobre aquele conteúdo             
estudado, ler e pesquisar sobre o mercado constantemente e participar de cursos e             
reuniões de marketing semestralmente.  

Portanto, podemos dizer que a atualização constante é um diferencial          
competitivo entre os profissionais em seu meio acadêmico, assegurando seu          
aprendizado constante, não sendo apenas a formação como a graduação que           
garante ao profissional o sucesso. Com isso, facilmente o profissional de marketing            
poderá se manter no mercado devido à globalização e o fluxo de informações,             
presentes em nosso meio desde a década de oitenta. É impossível atualmente,            
ignorar este fluxo e manter-se somente com os livros da graduação realizada anos             
atrás, isso pode ser considerado a ruína do marketing atual. Os livros ainda não são               
capazes de se atualizarem com as descobertas de cada segundo existente,           
diferentemente dos sites contidos na internet. 

Com o fluxo de atualizações, algumas pessoas podem se manter em seus            
casulos, ignorar o que está acontecendo e manter-se amantes dos livros. Essa fatos             
pode alterar um termo chamado de empregabilidade: a capacidade do profissional           
estar atuando em um mercado mesmo sem estar ligado a vínculos empresariais,            
seus modos de percorrer as oportunidades presentes no mercado, seu modo           
dinâmico, palestras, seminários, congressos e suas atitudes. Potencializar a         
empregabilidade significa manter a atualização constante. 73% das empresas         
consideram que a flexibilidade e a fluidez da força de trabalho será uma das              
estratégias mais importantes para enfrentar o clima dinâmico do mercado.  

Com o mercado cada vez mais acirrado, o que define quem vai conseguir             
uma boa colocação e quem vai ficar para trás é a capacitação e constante              
atualização. Em pesquisa realizada com ex-alunos do aperfeiçoamento e MBA do           
IETEC, em novembro de 2012, ficou comprovado que 60% tiveram aumento real do             
salário e 41% tiveram ascensão no nível hierárquico, o que mostra os ganhos para              
quem investe em capacitação. 

Michele Lacerda, gerente de RH da Reta Engenharia aponta a atualização           
permanente como um dos pontos mais valorizados pelas empresas, na hora da            
contratação. “Em função do ambiente de negócios da atualidade, as empresas           
valorizam os currículos que apresentam continuidade dos estudos, pois demonstra o           
interesse no aprimoramento do conhecimento, fator fundamental para o         
desenvolvimento profissional.” Além disso, ela também cita o caráter, a identificação           
com os preceitos, princípios e filosofia da empresa e a capacidade de trabalhar em              
equipe como os fatores mais valorizados na hora da contratação. 

Silmara Agda Pereira, psicóloga e especialista em coaching empresarial,         
explica que para alcançar progressão na carreira, o profissional deve assumir a            
responsabilidade em relação à sua própria carreira. “É necessário que o profissional            
saiba o que ele quer ser, qual a sua identidade profissional, ou seja, como ele quer                
ser reconhecido no mercado de trabalho, quais as competências e habilidades           
necessárias a ele para progredir na direção que ele definir e não somente dos              
cargos que a empresa propõe, ou seja, ser dono de sua carreira e assumir a               
responsabilidade de a conduzir se tornando parceiro da instituição ou da empresa            



em que trabalha, ao invés de esperar que lhe seja proposto um plano de              
desenvolvimento.” 

Outro fator importante que pode potencializar a empregabilidade, é o uso de            
Networking, que são redes de contatos. Atualmente os modos que antes eram            
utilizados podem ser considerados arcaicos e cansativos, portanto, as redes sociais           
estão atuando como facilitadoras de negócios e conexões: se tornou fácil, rápido e             
dinâmico conversar com alguém no outro lado do mundo. 

Podemos concluir que a globalização facilitou a vida profissional, entretanto,          
deve-se manter-se constantemente atualizado para não perder-se neste fluxo de          
informações: Adequar-se é essencial e os mais empreendedores estão criando          
novas maneiras de aproveitar as oportunidades e qualificando-se para novos          
desafios. 
 
 

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE E A TECNOLOGIA 
 
 

Com tantas transformações que ocorrem em todas as áreas, fruto de           
pesquisas e estudos, é impossível manter-se estático em sua profissão, ignorando           
os avanços e utilizando apenas os conteúdos acadêmicos adquiridos na          
universidade 

.Assistimos, já hoje, a ascensão da inteligência artificial (IA) no marketing e            
precisamos compreender como isso afeta os relacionamentos de clientes com os           
consumidores. O profissional responsável por estratégias das organizações deve         
entender como a empresa pode gerar conexões emocionais através de ambientes           
físicos e virtuais. Para Jessica Reznick, integrante do Conselho de especialistas da            
Forbes, “veremos a IA desempenhar um papel ainda maior para as marcas, à             
medida que elas procuram personalizar e automatizar mais as comunicações          
digitais e tradicionais”. 

Na prática, a inteligência artificial terá papel cada vez mais central, com a             
maior capacidade de uso dos dados armazenados na rede global. Novas           
ferramentas de coleta, seleção, processamento e análise serão determinantes no          
desenvolvimento de estratégias voltadas a vendas ou posicionamento de marcas.          
Já no início da próxima década, a velocidade de acesso às informações terá um              
salto exponencial com a introdução de redes 5G profissional, o que vai assegurar a              
evolução dos recursos disponíveis para o marketing. 

A comunicação de massa, como conhecemos hoje, por exemplo, tende a            
perder sentido. Em um cenário de fortalecimento do comércio eletrônico e de            
acesso a dados privados, caso não se tenha imposto limites, o consumidor poderá             
ser conhecido individualmente. Assim, será possível prever com precisão os          
movimentos de cada pessoa, para oferecer produtos certos, na hora certa, com o             
valor adequado ao comprador. 

Algumas tendências atuais são: Pesquisas por voz, inteligência artificial,         
vídeo marketing e pesquisas visuais. Cabe, portanto, ao profissional não apenas           
desenvolver pesquisas em sua área de atuação, e sim, em áreas tecnológicas e de              
marketing para desenvolver ambos juntamente. 

Vale ressaltar que a empregabilidade atualmente não significa apenas a          
capacidade de um profissional estar empregado, mas sim, a capacidade de um            
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profissional estar atuante no mercado. Não precisa ser funcionário de uma empresa            
para possuir os requisitos da empregabilidade. O profissional liberal também é alvo            
de análises de sua atividade, não de seu superior, já que ele trabalha por conta               
própria, mas de seus clientes que avaliam todas suas atitudes, desenvoltura,           
dinâmica e conhecimentos. 

Potencializar a empregabilidade significa manter uma atualização constante, 
seja através de participações em cursos, congressos, seminários, palestras, leituras, 
estudos ou pesquisas. 

Outro fator importante é o networking, que significa manter ativa sua rede de             
contatos profissionais, uma ótima ferramenta para isto são as redes sociais, que            
ultimamente estão substituindo os tradicionais currículos, longos e exaustivos, que          
só fazem cansar a vista de seu futuro empregador ou cliente. Um bom networking              
permite que as pessoas certas conheçam suas habilidades e competências e que            
novas parcerias sejam firmadas. 

Portanto, podemos concluir que: A palavra inovação é o segredo do momento            
para a vantagem competitiva organizacional. Uma das formas de consegui-la é por            
meio da atualização dos equipamentos e sistemas tecnológicos utilizados pela          
empresa. Esse é o caminho mais seguro para garantir o desenvolvimento do            
negócio e aumentar seu diferencial perante a concorrência. Os investimentos em TI            
também melhoram aspectos estratégicos e operacionais devido à contribuição com          
o fornecimento de informações, dados e insights que levem à expansão           
empresarial. Com a tecnologia atualizada, você assegura que todos os recursos e            
funcionalidades estão disponíveis. Isso é imprescindível para que os colaboradores          
atuem com seu potencial máximo e, por consequência, tenham ideias diferenciadas. 

Você pode, por exemplo, usar um software de gestão ERP para integrar as             
informações dos diversos departamentos organizacionais e ter acesso aos dados          
em tempo real. Essa medida ainda facilita o fluxo de informações e permite agilizar              
os processos internos. 

Uma segunda possibilidade é o CRM, que permite armazenar todos os dados            
dos clientes, inclusive gostos, preferências pessoais, aquisições recentes etc. Com          
essas informações você tem uma visão ampla das demandas do público-alvo da            
sua empresa. 

Outra alternativa é o PABX, rede que interliga os ramais da empresa e faz              
com que todas as ligações sejam direcionadas primeiramente para a central para,            
depois, serem redistribuídas para os setores específicos. 
 

 
COMO CHEGAR AOS CLIENTES? 

 
 

“Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável” - 
Lúcio Anneo Sêneca 

 
Uma das maiores questões dentro de uma empresa é: Como chegar em            

meus clientes? Quais as ferramentas essenciais das quais devo fazer uso? Dentro            
das mais variadas estratégias de marketing. Qual ou quais mais se adequam aos             
meus clientes em potencial? Para atrair novos clientes, não existe fórmula mágica.            
Mas também está longe de ser uma questão de sorte. 



Trazer consumidores para o seu negócio requer muita pesquisa, estudo e           
planejamento. 

Bem, primeiramente deve-se levar em consideração sobre o que a empresa           
produz e a partir daí lançar as demais estratégias. Como por exemplo, um empresa              
que fabrica refrigerantes deve realizar uma pesquisa de mercado e saber quem é             
seu público em potencial, seus principais gostos e desejos. Nesta empresa são            
produzidos refrigerantes contendo gás e também podemos encontrar sucos         
naturais; então, você percebe uma diminuição significativa nas vendas de          
refrigerantes. Sem uma pesquisa aprofundada de mercado, poderia dizer que isso           
ocorreu devido à crise, entretanto, ao investigar corretamente sobre o ocorrido, você            
pode descobrir que seu público agora não considera mais saudável consumir           
bebidas gaseificadas. Portanto, insistir nesta produção seria um erro. 

É importante, além de tudo, traçar o perfil socioeconômico de seus clientes:            
supondo que você deseja montar uma fábrica que constrói carros elétricos, você            
deve analisar se o local está apto para fabricar e conseguir vender as peças com o                
preço acessível para aquela população. Não deve-se atirar para todos os lados,            
criando produtos que irão apenas agradar ao dono e não ao público. 
 Além do que fora citado, cabe saber que cada pessoa possui uma forma de              
abordagem diferente, enquanto algumas se sentem mais tocadas com imagens e           
vídeos, outras ainda preferem a abordagem pessoal. A forma como o profissional se             
veste, seu vocabulário, sua simpatia e espontaneidade contribuem para uma          
abordagem profissional diante dos clientes, gestores e colegas de trabalho. Então, o            
investimento em uma abordagem pessoal com o cliente, muitas vezes pode ser a             
mais adequada para a realização e cumprimento dos objetivos.  

Portanto, podemos concluir que a abordagem e análise de mercados          
contribuem para uma maior estratégia de vendas e melhores resultados. Para se ter             
uma ideia mais aprofundada do que tratamos neste artigo, podemos analisar os            
projetos do IFChallenge, uma competição entre empreendedores que estudam na          
instituição federal de Santa Catarina. Um dos projetos de 2019 fora a criação de              
pratos e talheres descartáveis feitos de trigos, aveia ou centeio. Uma das exigências             
eram como seria feita a abordagem com os clientes e conseguir provar que a              
empresa seria capaz de se manter no mercado. Com isso, foram analisados os             
graus de escolaridade dos clientes em potencial, seus salários e a região em que              
estão localizados: É necessário uma profunda pesquisa de mercado para a partir            
daí, desenvolver a estratégia e obter os resultados necessários.  

Um fator importante se torna com a empresa irá competir no mercado em que              
atua, por exemplo: “No Brasil ainda não existem empresas que fabricam produtos            
como pratos e copos feitos de aveia e centeio. Portanto, a corporação competirá             
apenas com empresas que já os produzem fazendo o uso de petróleo. Visando que              
o plástico leva cerca de 100 anos para se decompor na natureza, e que o custo para                 
produzirmos “louças ecológicas, descartáveis ou até mesmo comestíveis” será o          
mesmo para produzir os já tradicionais atualmente; a estratégia será os preços            
baixos e a maketing através de redes sociais ou TV’s para que não se promovam               
ainda mais o uso de papéis.” 

A descrição dos clientes é essencial para a construção de marketing e ela             
pode ser realizada em tópicos, como os citados abaixo: 

 



- Eles buscam soluções para suas atividades serem a cada dia mais           
ecológicas. Geralmente, eles pertencem a classes médias e altas, com maior           
nível de escolaridade e se encontram em cidades grandes. 

- A população brasileira é composta por 48,4 % de homens e 51,6% de             
mulheres, conforme o censo de 2017. 

- Na comparação com 2001, quando havia pouco mais de 172,3 milhões de            
habitantes, a população brasileira cresceu 21%. A taxa de crescimento em           
relação a 2017, quando a população somava 207,6 milhões, foi de 0,82%. 

- A expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos para 76 anos de              
2016 para 2017, um aumento de três meses e 11 dias. O dado é da Tábuas                
Completas de Mortalidade do Brasil de 2017, divulgada pelo Instituto          
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

- Segundo o censo de 2017, cerca de 84% dos habitantes do Brasil vivem na              
zona urbana e apenas 16 % na zona rural. 

- O rendimento domiciliar per capita (por pessoa) do Brasil ficou em R$ 1.373             
em 2018 (IBGE). 

- O Brasil ainda tem cerca de 11,8 milhões de analfabetos , o que corresponde              
a 7,2% da população de 15 anos ou mais (Dados do IBGE de 2016). 

- O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas sem diploma do               
ensino médio: mais da metade dos adultos (52%) com idade entre 25 e 64              
anos não atingiram esse nível de formação, segundo o estudo Um Olhar            
sobre a Educação, divulgado em 2018 para a Cooperação e          
Desenvolvimento Econômico. 

- Atividades como agropecuária e indústrias são predominantes no Brasil. 
- Os principais produtos que o Brasil exporta são: minério de ferro, aço, soja e              

derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café e carne         
de frango. 

- Os produtos mais importados pelo país são: petróleo bruto, produtos          
eletrônicos, peças para veículos, medicamentos, automóveis, óleos       
combustíveis, gás natural e motores para aviação. 
 
Portanto, as estratégias de marketing abordadas em certa região, talvez não           

funcione em outras, o mesmo ocorre no marketing feito no Brasil e em outro país               
completamente diferente em meios culturais e econômicos. 

Então, em um mundo em que a quantidade de produtos parecidos cresce            
cada vez mais, as empresas tendem a investir de modo massantes no marketing             
pessoal e digital para que possam se elevar acima das outras, que sua marca se               
torne conhecida através das proporções que tomam seus anúncios marcantes e           
conversas pessoais com o público alvo. A marketing atualmente, é viável,           
estratégica e obtém ótimos resultados se feita de maneira adequada. 
 
 

COMO CONQUISTÁ-LOS? 
 

 
Para iniciar, devemos ressaltar que para agradar a um cliente você deve o             

conhecer: ter realizado uma pesquisa de mercado, saber quais são seus fortes e             



consumidores em potencial. A empresa deve ser considerada como próxima das           
dores de um cliente, devendo estar apta para resolver seus problemas. 

O empreendedor, o vendedor, o gestor de vendas e a equipe como um todo              
precisam definir um perfil ideal de empresa ou pessoa física, aquilo que alguns             
chamam de persona. E é este tipo de cliente que deve ser procurado. Para              
encontrá-los, devemos analisar profundamente o mercado e as classes sociais de           
um cliente em potencial. Por exemplo, de nada serviria montar uma loja loja vegana              
em um estado em que as rendas são baixas e estes produtos não são conhecidos e                
valorizados, estão longe da realidade dos clientes. Algumas dicas são: 

- Entre no site de empresas concorrentes e investigue sobre seus pontos fortes            
e fracos; 

- Visite os perfis nas redes sociais do comprador com quem vai falar e             
descubra seus gostos pessoais e jeito de ser; 

- Converse com sua rede de contatos profissionais e faça um networking para            
descobrir mais sobre esta empresa e esse executivo; 

- Use as ferramentas de comunicação e os softwares colaborativos de sua           
empresa para conseguir mais informações de outros colegas vendedores,         
diretores e gerentes de outras áreas, orçamentistas, jurídico etc. 

- Atender o Telefone com persuasão e perspicácia, para o profissional          
Andreoli, é necessário convencer o cliente em seus primeiros quinze          
segundos de conversa. 

- Para que criar dificuldades no início? Cadastros complicados, pedir cartão de           
crédito ou pagamento adiantado, só complica as coisas. Como qualquer          
relacionamento, esta é a hora de usar seu charme, mostrar que tudo será             
fluido e descomplicado. 

- Tem cliente que prefere pagar no boleto, outros no cartão, outros fazem            
transferência. É dinheiro? Então facilite qualquer tipo de pagamento. Como          
disse Marisa Monte “eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem”. 

- Seu produto até pode ser complexo, mas sua comunicação não pode.           
Explique de maneira simples com exemplos reais seus benefícios para os           
clientes. Escutar como seus clientes interagem com seus produtos é uma           
ótima maneira de ter exemplos para outros clientes. 
 
Utilize a internet para atrair gratuitamente seus clientes através de textos e            

outras publicações: SEO, sigla para Search Engine Optimization, é um trabalho de            
otimização de páginas na internet para promovê-las aos lugares mais altos do            
Google. O importante é que o conteúdo oferecido responda à busca do usuário e              
que, aliado a técnicas de SEO, garanta a melhor posição possível para a página no               
Google. Se for bem-sucedido nesse desafio, você vai descobrir como atrair clientes            
pelo menor custo possível. Ao contrário do que acontece quando cria um anúncio             
para estar no topo do Google, você não paga nada se o usuário clicar em um                
resultado orgânico, que são aqueles que o buscador decide apresentar por critérios            
de relevância. 

Invista em vídeos no Youtube e em outras plataformas: O YouTube é a             
principal plataforma para consumo de vídeos, que já possui 100 milhões de usuários             
ativos no Brasil. Cabe dizer ainda que o vídeo é o formato líder em tráfego na web e                  
que, até o próximo ano, deve representar 80% dele. Também que 64% dos             
consumidores confirmam uma compra após conferir um vídeo em rede social. 

https://neilpatel.com/br/blog/youtube-marketing/
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
http://tubularinsights.com/sponsored-content-q2-2017-report/
http://tubularinsights.com/sponsored-content-q2-2017-report/


 
“É importante conhecer dados como: nome, faixa etária, grau de instrução, renda            
familiar, classe social, onde mora. Para isso, é preciso ter uma base de dados muito               
boa, que forneça essas informações. Com conteúdo para captação de leads, por            
exemplo, é possível traçar um perfil da persona”, recomenda Andreoli. 
 

Se torna importante que ao conversar com os clientes, o operador seja direto             
e objetivo: Ninguém tem tempo a perder, muito menos ao telefone. Para conquistar             
clientes por telefone é importante ir direto ao ponto, porém, com elegância. Trate o              
cliente pelo nome, sem intimidade nem formalidade. Seja informal, mas assertivo. 

Uma das coisas que mais se costumam ouvir ao ligar para um cliente, é que               
ele está sem dinheiro ou sem tempo, contudo, é preciso um bom jogo de cintura já                
nos primeiros quinze segundos de conversa. Assim, ele poderá se sentir           
influenciado e provavelmente feche negócio. 

Uma outra dica para conquistar seu cliente é tentar ajudá-lo até chegarem na             
solução do problema, é bom que o cliente saiba que você não está ali somente para                
vender, e sim, para realmente o ajudar. Após resolverem seus objetivos, se torna             
necessário que as duas partes entrem em um consenso em que nenhuma das             
partes saia perdendo, é de extrema importância ter em mente o teto de preços do               
mercado.  

 
 

ESTUDANDO O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES 
 
 

Toda empresa tem como objetivo satisfazer as vontades e necessidades do           
seu público, buscando aumento nas vendas e maior lucratividade. Para que isso            
aconteça, no entanto, é preciso conhecer a fundo seu público-alvo, bem como seu             
padrão de comportamento e consumo. 

Veja o que é comportamento do consumidor segundo a AMA, American           
Marketing Association: “A interação dinâmica de sentimentos e percepções,         
comportamentos e ambiente pelo qual os seres humanos conduzem os aspectos           
das relações de troca em suas vidas. […] O comportamento do tomador de decisão              
no mercado de produtos e serviços. Muitas vezes é usado para descrever o campo              
interdisciplinar do estudo científico que tenta entender e descrever tal          
comportamento” 

Como você pôde ver, o comportamento do consumidor é considerado um           
campo de estudo científico e, em função disso, sua análise sempre deve se basear              
no uso de pesquisas executadas segundo as melhores práticas estatísticas. 

Fatores ligados às questões psicológicas e emocionais podem impactar         
diretamente nos hábitos de compra dos consumidores, seja por um trauma,           
necessidade ou até mesmo por algum tipo de preconceito. Algumas pessoas têm            
receio de fazer compras online e serem vítimas de alguma fraude. Por isso,             
preferem se dirigir à lojas para adquirir os produtos ou serviços. Há aqueles que              
sentem necessidade de aceitação social e, para isso, fazem o possível para            
comprar marcas de moda e grifes famosas, independentemente do preço pago. 

Todos nós passamos por várias fases durante a vida (infância, adolescência,           
juventude e velhice). E a cada estágio, vivenciamos diversos tipos de experiências            

https://www.vendamais.com.br/o-marketing-de-conteudo-pode-revolucionar-suas-vendas-voce-esta-preparado/
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=C
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=C
http://content.mindminers.com/como-desenvolver-pesquisa-de-mercado?rdst_srcid=737419


que acabam impactando diretamente em nosso estilo de vida. Dependendo da           
etapa em que estamos, nossas prioridades e hábitos de consumo podem mudar            
bastante, oscilando conforme cada ciclo de experiências que estamos vivenciando.          
A geração Y ainda tem muitos estágios da vida para experienciar, mas já tem              
opinião formada sobre diversos temas relevantes. 

A classe social diz muito a respeito do poder aquisitivo das pessoas,            
deixando mais ou menos claro o quanto aquele público pode gastar na compra de              
produtos e serviços. Esse conhecimento pode contribuir para oferecer produtos com           
adaptações que tornem os itens de venda mais acessíveis para aquele grupo. 

Por exemplo: alguns consumidores não têm renda suficiente para têm um           
cartão de crédito aprovado. Por isso, são obrigados a emitir um boleto bancário para              
fazer compras na internet. Este é um bom exemplo de fator social que influencia o               
comportamento do consumidor. 

As pessoas acabam adquirindo um conjunto de valores, percepções,         
preferências e comportamentos por meio da vida em sociedade (grupos sociais),           
que interferem em seus hábitos de consumo. A subcultura é composta por um             
conjunto de particularidades culturais de um grupo menor, diferindo do padrão da            
sociedade maior, porém, sem que exista a desvinculação da cultura vigente. São            
exemplos de subcultura os valores que diferenciam religiões, grupos raciais, regiões           
geográficas etc. 

Cada pessoa tem uma personalidade distinta, que influenciará seu         
comportamento de compra. É um elemento importante que pode estabelecer          
correlações fortes entre certos tipos de personalidade e escolhas de consumo.           
Atividades, interesses e opiniões que se associam a produtos e serviços específicos            
podem levar o consumidor a comprar de acordo com o posicionamento da marca no              
mercado. 

As novas tendências podem nos persuadir na escolha de nossas principais           
aquisições. Um exemplo disso é a compra de roupas da moda. A cada ano,              
podemos observar mudanças de coleções de todas as estações, apresentando          
diferentes cortes de tecidos e cores que variam bastante em pouco espaço de             
tempo. Portanto, acompanhar as novas tendências é importante para que a           
concorrência não deixe sua marca para trás. 

Para entender como todos esses fatores se relacionam com o seu negócio na             
prática, é preciso observar e analisar atentamente o consumidor. As seguintes           
perguntas podem ajudar o empreendedor: O que ele pensa e sente? O que ele vê?               
O que ele ouve? O que ele fala e faz? Quais são seus medos e frustrações? Quais                 
são seus verdadeiros desejos e necessidades? 

Um bom exemplo que define o comportamento dos clientes é que alguns            
homens não utilizam cremes hidratantes devido ao preconceito. Mesmo assim,          
muitos já sentiram a necessidade mas o que faltou foi o incentivo. Assim, é possível               
passar por cima do preconceito e dizer para os homens que o uso do hidratante os                
beneficia em muitos aspectos, como no cuidado com a saúde. Isso pode ser feito              
compreendendo o contexto onde eles estão inseridos e quais são as suas principais             
demandas. É preciso ter em mente que o consumo é uma das múltiplas ações que               
permeiam o dia a dia do ser humano. As pessoas têm infinitas motivações para              
buscar ambições, para conquistar espaços e para a realização pessoal. Por isso,            
avalie detalhadamente todos os fatores que possam influenciar o comportamento          



dos seus clientes e aproveite os insights retirados desse exercício para compor suas             
estratégias de marketing. 
 

 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 
 

A importância da satisfação do cliente é que ela mantém a fidelidade do             
cliente através de um atendimento diferenciado ao cliente, que, por sua vez, pode             
levar a um crescimento na participação de mercado e lucratividade. A satisfação do             
cliente também gera uma imagem positiva da empresa. Os clientes satisfeitos com            
os esforços e atenção dos funcionários vão voltar e provavelmente irão informar aos             
outros sobre suas experiências positivas. 

A fidelização do cliente é essencial para o crescimento do negócio, mas não             
pode existir sem a satisfação do cliente. Quando os clientes sabem que seu dinheiro              
realmente vale os produtos ou serviços de uma empresa, eles ficam mais propensos             
a voltar, especialmente se têm tido uma boa experiência com os funcionários da             
empresa. Clientes fiéis são propensos a gastar mais dinheiro, o que pode aumentar             
a quantidade de vendas e, consequentemente, a rentabilidade da empresa. 

A imagem positiva da empresa é mais um exemplo da importância da            
satisfação do cliente. Os clientes satisfeitos indicam a seus amigos e familiares            
empresas onde eles receberam um serviço ao cliente excepcional. Quanto mais um            
negócio cresce em popularidade, mais será capaz de competir em seu mercado. 

As pessoas que estão preocupadas sobre a importância da satisfação do           
cliente fazem um esforço extra e empregar estratégias de negócios inteligentes no            
atendimento ao cliente. Os supervisores e gerentes, muitas vezes, estão pronto com            
métodos exclusivos para aumentar a satisfação do cliente, e é importante que eles             
incentivem a sua equipe para empregar excepcional serviço ao cliente para garantir            
a fidelidade do cliente e ajudar a empresa a crescer. Em momentos de crise, a               
importância da satisfação do cliente se torna mais evidente. Você sabia que,            
segundo Kotler, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter               
um atual? Além disso, a satisfação com determinada marca tende a fazer com que o               
consumidor aumente o valor gasto em cada compra. Assim, o lucro do negócio             
aumenta sem que seja necessário captar novos clientes (algo que custa caro,            
principalmente em tempos de crise econômica). 

Especialistas dizem que, quando um cliente fica insatisfeito com determinada          
marca, ele vai compartilhar sua experiência negativa com aproximadamente 11          
pessoas. Trazendo essa estimativa para o contexto das mídias sociais, essa escala            
pode ser facilmente ampliada. 

Dessa forma, é possível perceber que uma insatisfação é capaz de se            
espalhar rapidamente como um vírus, causando grandes danos à imagem e à            
reputação da empresa. 

Depois de milhares de ligações, a mesma dúvida sempre assombra o gestor            
de call center: afinal, será que os clientes estão satisfeitos com o atendimento? A              
boa notícia é que existem diversas maneiras para medir a satisfação de clientes de              
call center e, o melhor de tudo, a maioria delas pode ser colocada em prática sem                
muito esforço. 

https://blog.vindi.com.br/conquistar-um-novo-cliente-custa-5-vezes-mais-do-que-manter-um-antigo/
http://blog.guiacontato.com.br/atendimento-eficiente-os-4-melhores-segredos-para-atendentes-2/


A pesquisa de satisfação é uma maneira bastante tradicional de levantar           
esse tipo de informação do seu cliente. Basicamente, a ideia é enviar um formulário              
por e-mail ou até no final de um determinado atendimento para que o cliente possa               
dar sua opinião a respeito da experiência. É possível realizar pesquisas objetivas,            
nas quais o cliente pode marcar questões de múltipla escolha, ou pesquisas mais             
subjetivas, em que ele tem a oportunidade de escrever, com as próprias palavras, o              
que achou de determinado ponto do atendimento. 

Embora as pesquisas de satisfação de clientes de call center apresentem           
excelentes resultados, o mais recomendado é utilizar a pesquisa NPS (Net Promoter            
Score). O motivo é muito simples: ela é bastante objetiva, pode ser facilmente             
realizada no final da ligação e traz dados relevantes para a empresa. 

O speech analytics é a técnica que consiste na análise de ligações de             
clientes para identificarmos padrões de comportamento, entre outros elementos.         
Hoje, inclusive, existem softwares especializados que podem fazer uma varredura          
dessas ligações e entregar tudo o que gestor precisa para fazer essa análise. Sem              
dúvidas, analisar as conversas pode ser uma maneira muito acurada de descobrir a             
satisfação do cliente, pois veremos o que ele diz nas próprias conversas que tem              
com os operadores. 

Além de saber se seu cliente está satisfeito com seu trabalho, se torna             
necessário que o operador saiba como tornar o atendimento uma atividade           
agradável e dinâmica, para que enfim seu cliente possa sentir-se satisfeito.           
Entretanto, o que posso fazer para que isso aconteça? Como realizar a propaganda             
ou tirar suas dúvidas?  

Sabemos que os consumidores andam cada dia mais exigentes: Sabemos          
que o consumidor está cada vez mais exigentes: Se no passado ele tinha pouco              
poder de influência, poucas opções de escolha e pouco acesso à informação, agora             
o cenário está completamente diferente. O amplo acesso à internet e às redes             
sociais transformaram eles em super consumidores e, com isso, 57% do processo            
de compra acontece antes do contato direto entre o comprador e a empresa,             
podendo chegar a 70% em alguns casos, conforme pesquisa da CEB Marketing            
Leadership Council. Com todos os recursos disponíveis hoje, simplesmente não          
existe mais espaço (e paciência) para procedimentos burocráticos e ineficazes.          
Sempre que possível, a preferência é por resolver tudo sozinho, de forma fácil e              
rápida. Com base nisso, criam-se dicas para que o atendimento seja mais eficaz e              
que não desgaste o cliente desde o início. 

Evite a repetição de informações, alguns consumidores se irritam muito pelo           
excesso que alguma informação é dada ou solicitada pelo atendente. Isso acontece            
principalmente quando a ligação é transferida ou porque o cliente informou dados na             
URA, mas teve que repetir para o novo responsável pelo atendimento. 

Busque a resolução no primeiro contato, essa é uma questão de extrema            
importância para garantir a satisfação do cliente. O consumidor não quer ter que             
ligar inúmeras vezes para ser atendido de maneira adequada. Ele quer sua            
solicitação resolvida de uma vez, no primeiro contato. Mesmo que o processo de             
solução seja um pouco mais longo, o ideal é que seja cumprido o quanto antes.               
Tenha muito cuidado para que a ligação não caia, pois isso cria ainda mais              
animosidade no cliente. Ele poderá considerar isso, inclusive, um sinal de           
incompetência ou evasão por parte da empresa. 

https://www.dds.com.br/blog/index.php/geracao-millennials-atendimento-ao-cliente/
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Ouça e entenda seu cliente: O mercado brasileiro (e latino em geral) possui             
uma característica que nos ajuda muito a conhecer os consumidores e entender            
suas expectativas: somos são altamente comunicativos. Um dos nossos principais          
deveres como responsáveis pelo atendimento é ouvir os consumidores! Se tivermos           
uma boa capacidade de ouvir seremos capazes de entender muito bem os            
consumidores. Por exemplo, saberemos quais os canais ele prefere se comunicar,           
quais os principais motivos que ele entra em contato com a empresa, qual a              
linguagem que ele usa, como ele usa e avalia o produto ou serviço da sua empresa,                
as principais reclamações entre outros fatores. 

 
 

FIDELIZAÇÃO, O PODER DO BOM ATENDIMENTO 
 
 

A fidelidade se inicia com um comportamento espontâneo do cliente que           
assume um desejo informal e subjetivo de se relacionar novamente com a empresa.             
Isso se deve em virtude dele ter tido uma boa experiência no passado. Ele se               
encantou com algum aspecto, como atendimento, preço, espaço, ou qualidade do           
serviço ou produto adquirido. Por se tratar de um comportamento de recompra e             
manutenção do relacionamento empresa e consumidor, a fidelidade do cliente          
corresponde a uma grande parte dos lucros das empresas. 

Ela é caracterizada, basicamente, pela realização pessoal obtida a partir do           
cumprimento da expectativa inicial do cliente com a empresa. Isso que provoca o             
boca a boca, engajamento do consumidor e também a repetição de compra. Por             
isso, conforme apontam os especialistas, a satisfação de clientes é uma questão de             
sobrevivência, quando não de crescimento de uma empresa. E, por isso também, a             
satisfação alerta às empresas sobre o devir de colocar o cliente em seu devido              
lugar: no centro de todas as ações. 

A satisfação do cliente está diretamente relacionada aos atributos do          
produto/serviço, mas também à percepção de valor na experiência oferecida. Os           
desejos e as necessidades do cliente estão em jogo, e vai da empresa atender              
reforçando uma percepção positiva da experiência dada. 

Para Omar Souki “Fica cinco vezes mais barato manter os clientes que já             
conquistamos do que sair à procura de novos.” As pessoas preferem já comprar um              
produto que já conhecem, consomem há bastante tempo e tem uma qualidade            
satisfatória para suas pretensões, do que sair em busca de novos serviços, fazer             
testes e correr o risco de, no final das contas, ter gastado mais dinheiro e não ter                 
encontrado um serviço tão satisfatório quanto imaginavam. 

Os clientes fiéis são mais propensos a indicar seus produtos ou serviços a             
outros clientes devido à experiência já adquirida em seu negócio. Com isso, além de              
já ter uma base de clientes fidelizados, o seu resultado orgânico – que cresce sem               
seu esforço, somente com a publicidade boca a boca – sempre estará ativo e              
atingindo metas com crescimento contínuo. 

Lembra quando falamos sobre o momento em que os clientes não vão se             
preocupar com o valor que irão pagar no seu produto ou serviço? Então, quando há               
a fidelização, os preços não devem ser o fator principal de competitividade, seus             
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clientes sempre vão preferir consumir no seu negócio. Logo, a margem de lucro             
pode ser maior do que a dos concorrentes. 

O aumento do ticket médio pode ser a maneira mais rápida de aumentar o              
faturamento dos seus negócios. A partir do momento que seus recursos em            
fidelização criam empatia e importância sob seus clientes, estes ficam menos           
sensíveis a preços e acabam gastando um pouco a mais. Imagine quanto a sua              
empresa poderia ter de aumento de faturamento se o ticket médio de seus clientes              
aumentasse em 20%? 
 
 

PROPAGANDA DE PRODUTOS 
 
 

As pessoas querem poupar tempo e dinheiro, e, principalmente, querem          
evitar trabalho, desconforto, riscos, preocupações, embaraços e dúvidas. Neste         
contexto, o telefone constitui o canal de promoção e vendas mais eficiente; por isso,              
a divulgação e a venda de bens ou serviços via telefone vem crescendo de modo               
vertiginoso, constituindo um dos maiores canais de comercialização em todo o           
mundo. 

O telemarketing é um ramo bastante complexo, uma vez que é dividido em             
categorias e envolve inúmeras tarefas que necessitam ser feitas com excelência,           
pois qualquer erro pode comprometer a forma como a empresa é vista, diminuindo             
as possibilidades de compra dos serviços oferecidos e, consequentemente,         
interferindo no seu faturamento. Normalmente, o telemarketing é feito através de um            
Call Center, no qual também podem ser recebidas chamadas dos clientes. O serviço             
costuma ser “gratuito”, ou seja, não se paga para ligar, o que maximiza as              
possibilidades de compra. 

O telemarketing tem tudo para dar certo e a experiência mostra que a maioria              
começa com um telemarketing pequeno e simples e vai crescendo dentro de suas             
possibilidades, quase sempre mais depressa do que o planejado, em virtude da alta             
viabilidade do empreendimento. Quem investe em um telemarketing e trabalha          
seriamente, pode esperar, o retorno é excelente. 

Normalmente, as empresas de grande porte trabalham com dois tipos de           
telemarketing, o ativo e o receptivo. Para atuar e ser bem sucedido nesta área é               
necessário conhecer quais as diferenças entre estas categorias e como usá-las           
corretamente. 

Primeiramente, o telemarketing ativo “vai atrás” do cliente, necessitando de          
um operador com os números dos contatos para realizar as ligações e tentar             
persuadi-los. Já o telemarketing receptivo se caracteriza pelo fato de ser o cliente             
que entra em contato com o operador da empresa, tendo como intuito se informar,              
resolver problemas ou solicitar a contratação de serviços. Esta área do           
telemarketing é uma das que mais recebem reclamações dos consumidores. Por           
isso, quem trabalha neste ramo deve concentrar forças para gerar o mínimo            
possível de rejeição. 

Deve-se levar em consideração que suas palavras deverão conquistar o          
cliente, então, antes mesmo de realizar as ligações e fazer as propostas, é             
necessário o cuidado com a fala e entonação. Após definir como será realizada a              
abordagem, se torna necessário possuir em suas mãos: Tabela de preços, aditivos            
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contratuais, lista de promoções, calculadora, bloco de anotações e informações          
sobre a concorrência. Este material vai ajudar a atender e seduzir o cliente. Assim              
como qualquer outra tática de marketing, se torna necessário a negociação, o            
vendedor pode então argumentar e procurar soluções para que o cliente se sinta             
convencido. As vantagens devem ser destacadas pelo tom de voz, entusiasmo e            
persuasão. O ideal é que a empresa faça a prospecção todos os dias ou uma vez                
por semana, reunindo os líderes e os vendedores para elaborar planos de como as              
vendas serão realizadas, quais as metas a serem batidas no dia, semana e mês,              
orientar a forma como os clientes em potencial serão abordados. 

Outro fator de suma importância é o horário que serão feitas as ligações,             
existem momentos mais propícios, bem como dias de semana, estude-os, você não            
deseja ligar para os clientes em horários inoportunos e que será mal atendido. 

Outro ponto importante de como trabalhar com promoção de vendas no           
telemarketing, é estar sempre focado no que está fazendo, pois o telemarketing não             
é apenas fazer ligações para vender produtos ou serviços, e sim, criar uma conexão              
entre o cliente e a empresa, portanto, é indispensável estar concentrado na            
atividade. Além de manter-se motivado e tranquilo, a fim de passar confiabilidade e             
segurança a quem nos ouve. 

Existem inúmeras táticas de como trabalhar com promoção de vendas no           
telemarketing, mas tenha em mente que o cliente é igual a você, e mesmo que não                
tenha conseguido conquistá-lo na primeira ligação, seja educado e paciente e saiba            
ouvir não, pois no futuro você poderá obter um resultado positivo.  

Ao realizar uma pesquisa no Google, podemos encontrar uma matéria da           
Globo dizendo: "Leve quatro pague três". Parece promoção de comércio popular,           
mas a oferta já está nas vitrines de grifes sofisticadas. Num ano de crise, vale quase                
tudo para laçar o cliente: descontos progressivos de acordo com o número de             
peças, avisos de preços até 50% menores no interior da loja, liquidações em             
outubro e destaque para os itens mais baratos do estoque. A fachada, porém, não é               
o único chamariz. Se o estímulo visual da promoção na vitrine não for suficiente, a               
estratégia é recorrer ao celular. Ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp já            
se tornam parte do cotidiano dos lojistas e já há até quem invista em programas de                
computador para aprimorar o contato com o cliente. — É o desespero dos lojistas              
para vender. A administração manda e-mails, fazemos mais ligações, mandamos          
fotos dos lançamentos pelo WhatsApp, chamamos a cliente para tomar um café ou             
um chá na loja... Criamos motivos para a cliente vir. É preciso se movimentar —               
resume Solange Pereira, gerente da loja de roupas femininas Carlota, em           
Copacabana, que começou uma promoção no formato "Leve 4 Pague 3" com a             
coleção nova.” O celular, então, vem se tornando um meio efetivo para a             
propaganda de sua loja, investir também no telemarketing é essencial. 

Na mesma matéria, registrada no dia onze de outubro de dois mil e quinze,              
encontramos outro trecho importante e que comprova a tudo o que fora citado: “Em              
julho, último dado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, o recuo foi de               
8,1%. A produção já está no terreno negativo há mais tempo, com queda em 18 dos                
últimos 22 meses. Quem trabalha no varejo já sente os efeitos: muitos vendedores             
estão ganhando apenas o piso salarial porque não conseguem bater as metas de             
vendas e não recebem as comissões. Parte do comércio já cogita até mesmo não              
chamar funcionários extras para trabalhar no Natal ou ao menos reduzir o número             
de contratações. Na rede de lojas Sacada, a administração antecipou a implantação            



de um novo sistema nos computadores que facilita o telemarketing. Se a cliente             
compra um vestido para um casamento, por exemplo, é possível registrar no            
cadastro e o computador avisa depois que a data passar. É a hora que a vendedora                
liga para saber se tudo correu bem e avisar dos lançamentos na loja. Entre 17 e 30                 
de setembro, teve promoção especial: na compra de quatro itens, o de menor valor              
saía de graça.” 

Conhecer o persona é importante:Muitas empresas se “perdem” na hora de           
persuadir os clientes em potencial, pois não sabem onde encontrá-los e acabam            
“atirando” para todos os lados, o que dificilmente irá trazer resultados positivos. Para             
encontrar estes consumidores, o ideal é estudar o histórico de compras realizadas            
anteriormente, a partir daí, pode-se ligar para os compradores e oferecer serviços            
parecidos com os que já foram consumidos por eles. 

 
 

PRINCÍPIOS DE UM BOM ATENDIMENTO 
 
 

Além de tratar bem o cliente, se torna importante o profissionalismo e esforço             
para saber tudo o que ele procura. Um bom atendimento ao cliente vai muito além               
de ser bem-educado. Assim como ser honesto, tratar bem os clientes não é um              
diferencial, mas sim uma obrigação de qualquer pessoa que quer fazer de sua             
empresa um sucesso. E não se engane: a captação de novos clientes tem tudo a               
ver com o bom atendimento que sua empresa presta hoje. 

É vultoso que, em cada atendimento, sua equipe esteja consciente das             
motivações que levaram o cliente a entrar em contato. Faça perguntas, investigue,            
se coloque no lugar do cliente. Isto ajudará a resolver os problemas com mais              
rapidez e eficiência. Realize pesquisas periódicas que ajudem a revelar o que leva             
seu cliente a buscar sua empresa. 

Você deve sentir prazer em servir, deve ser como uma motivação e não uma              
obrigação. A equipe de atendimento ao cliente deve ser uma unidade             
transformadora dentro da empresa, onde os problemas e dúvidas são          
transformados em satisfação e fidelização. Isso servirá para o próximo tópico a ser             
citado. 

Seu atendimento precisa ter simpatia e empatia, mas nunca antipatia.          
Conceituar os diferentes tipos de envolvimento que podem acontecer entre          
atendente e cliente pode ajudar sua equipe a entender melhor que tipo de             
atendimento ela tem oferecido. A simpatia significa ser afetado pelo que a outra             
pessoa está sentindo. Empatia se define em se colocar no lugar do outro para              
melhor atendê-lo, conhecê-lo ou servi-lo, sem julgar com seus próprios olhos.           
Antipatia é o oposto de ambos, que é ter aversão ao outro, ignorando-o ou              
repelindo-o.  

Ao oferecer a excelência no atendimento ao cliente, significa que você está            
pronto para responder da melhor forma. Cada vez mais os clientes desejam que sua              
empresa ou negócio, tenha competência em resolver os seus problemas de modo            
rápido. O consumidor acredita que ele deve receber um tratamento especial, na qual             
tenha atendimento fácil, intuitivo e em alguns casos durante 24 horas. 

 



Mantenha comunicação S.C.O.T. (que significa Segurança, Clareza,       
Objetividade e Transparência). No momento do atendimento é fundamental expor as           
informações de forma clara e direta. Perceba se sua locução foi bem compreendida.             
É importante que a informação seja transmitida de forma que não confunda o             
cliente. Nem sempre falar mais significa passar mais informação. O cliente não            
espera buscar ajuda com alguém cheio de dúvidas e incertezas. Nem sempre se             
tem a resposta, mas enrolar ou inventar uma solução não é o caminho.  

Acompanhe o cliente até que o problema seja resolvido. A palavra cliente            
teve sua origem na Roma antiga, e representava um plebeu que se encontrava             
sobre a proteção de um patrício (nobre). Assim como naquela época, sua empresa             
deve proteger o cliente de ter ainda mais problemas. Pode ser que sua empresa não               
perca clientes por causa dos concorrentes, mas sim por causa do mal atendimento             
prestado a eles. 

Um bom atendimento é pautado pelo tratamento profissional empreendido ao          
cliente. No entanto, não confunda profissionalismo com “robotismo”. Fuja das          
respostas padrões e dos processos engessados, tão comuns nessa área. A           
linguagem empregada deve ser adequada ao cliente, com um vocabulário simples e            
claro. Não utilize palavras difíceis ou termos técnicos para pessoas com menor grau             
de conhecimento sobre o assunto em questão. Na pronúncia não mutile as palavras,             
pois isto pode gerar dúvidas com relação ao entendimento. Evite as expressões que             
transmitam incerteza, o tratamento íntimo, os diminutivos, os gerúndios, as          
expressões regionais e as gírias. Seja sóbrio em seu tom de voz e lembre-se dos               
princípios anteriores! 

Se você possui conhecimento da terminologia técnica é preciso ter atenção           
ao falar com os clientes. Em alguns casos podem ocasionar a incompreensão e até              
o constrangimento do consumidor. Procure usar expressões simples e se precisar,           
repita quando necessário. 

Um bom atendimento surte efeito a curto prazo e pode impactar, inclusive, no             
aumento de receitas do seu negócio. Lembre-se: ter clientes satisfeitos é uma das             
melhores propagandas que sua empresa pode ter. Para alguns pensadores, como           
as pessoas andam cada vez mais exigentes, o atendimento deve se sobressair: Já             
não basta simplesmente satisfazer clientes: é preciso encantá-los”- Philip Kotler. 

O bom atendimento ao cliente é essencial para garantir a satisfação e sua             
fidelidade. Em hipótese nenhuma o consumidor deve ter a impressão de que foi mal              
atendido. A função de atender não pode ser rotineira, além disso, todo cliente             
precisa ter um tratamento diferenciado. Isto é válido, pois cada um possui uma             
necessidade diferente. 

 
 

ETIQUETA EMPRESARIAL 
  
 
Na atualidade, uma nova tendência vem inovando as práticas e necessidades           

da educação no mundo corporativo: modelos organizacionais se tornaram cada vez           
menos formais, facilitando assim, a interação e comunicação dos públicos da           
empresa. Esta preocupação na formação e capacitação dos profissionais é para           
tornar os serviços eficientes e alavancar os resultados das empresas. 



A etiqueta empresarial é formada por um conjunto de ações redigidas entre a             
empresa e seus contratantes. Segundo o diretor executivo da Innovia Training e            
Consulting, o impacto da implantação desse tipo de ação é fundamental para a             
manutenção e o crescimento de uma empresa. 

Ele cita como exemplo um estudo da universidade americana de Harvard que            
mostra que dois terços das demissões nas empresas são causadas por dificuldades            
de relacionamento com os colegas, no que a falta de etiqueta empresarial se mostra              
fundamental. Isso explica porque pessoas altamente profissionais e competentes no          
que fazem acabam sendo demitidas de suas empresas e outras – nem tão             
competentes assim - permanecem, atingindo promoções e melhores oportunidades         
de carreira.  Portanto, cabe citar algumas características da etiqueta empresarial. 

A pontualidade deve ser uma das características mais importantes no ponto           
empresarial. A organização se torna extremamente necessária, caso saiba que não           
irá conseguir chegar à tempo, ligue para a empresa ou tente pedir para que alguém               
faça isso. 

A vestimenta diz muito sobre o contratado, não se devem vestir roupas            
chamativas ou muito coloridas. Decotes e cores berrantes devem ser evitados. Além            
disso, a higiene pessoal é um dos outros pontos a serem ressaltados. O ditado a               
primeira impressão é a que fica deve ser levado a sério, assim, sempre seja cordial               
e prestativo já em um primeiro contato, saiba ouvir e falar na hora certa e tenha                
sempre cartões profissionais disponíveis. 

A comunicação é um ponto especial a ser tratado: busque olhar nos olhos,             
não se distrair durante a conversa e estabelecer um diálogo. Tente manter uma boa              
postura também, não se deve cruzar os braços ou então sentar de maneira             
inadequada em em sua cadeira, estas características comprovam geralmente uma          
pessoa desleixada, antiprofissional e tensa. Respeite os colegas e o espaço de            
trabalho. Não precisa ficar mudo durante o expediente, mas evite ao máximo            
assuntos que exponham o seu lado pessoal ou o de alguma outra pessoa. Fofocas              
nunca combinaram com o ambiente profissional. 

Busque ter “jogo de cintura” na hora de imprevistos e ouça a opinião dos               
outros muitas vezes de opiniões divergentes se chega a um ponto em comum             
correto. É preciso saber argumentar e também, ceder. 

A maioria das corporações possuem códigos de ética e de conduta a ser             
seguido. Procure se informar no lugar em que você trabalha onde pode encontrá-lo             
e leia com atenção. 

Seja organizado e demonstre isso para seu chefe, mantenha limpa sua mesa            
e seus papéis. Os arquivos de computadores devem estar localizados onde todos            
possam achá-los. 

O bom humor é extremamente importante, contudo, cuidado com as          
brincadeiras. Um ambiente de trabalho descontraído é positivo desde que sejam           
feitas apenas brincadeiras saudáveis, que promovam um ambiente alegre e          
equilibrado. 

Cuidado com a utilização de celulares no trabalho, evite ligações pessoais e            
caso estas ocorram, busque ir para um local privado. Não fale demasiadamente alto             
e muito menos utilize termos de baixo calão. Cuidado com o toque do celular, o               
correto é deixá-lo no modo silencioso. Além do celular, também é necessário            
cuidados com outras ferramentas tecnológicas e principalmente com as redes          
sociais. As empresas antenadas possuem políticas para utilização destas. 



A empresa moderna é global e exige que pessoas viajem para países            
estrangeiros e convivam com clientes, colegas ou fornecedores estrangeiros. Cada          
uma dessas culturas também têm suas próprias regras de etiqueta. Analisar,           
compreender e aplicar as regras acima irá ajudá-lo a reconhecer o que é etiqueta              
empresarial e como ela deve ser empregada no mundo dos negócios. 

A Etiqueta Empresarial funciona como uma chave, visto que, pode fechar as            
portas da comunicação pobre e de mal-entendidos e abrir as portas para            
relacionamentos de negócios bem sucedidos. 

“Etiqueta no trabalho é usar o bom senso para todas as ações, seja falar com as                
pessoas, maneira de se vestir e como tratar os outros. Seja educado na hora de               
solicitar informações e use as palavras mágicas como ‘por favor e ‘bom dia’. Isso              
não faz mal para ninguém e ajuda bastante a deixar o ambiente de trabalho mais               
agradável”, finaliza Rosemary. 
 
 

RESOLUÇÃO CMN N° 3.849 DE 25/03/2010 
 
 

Resolução BCB CMN 3.849, de 25 de março de 2010 - Dispõe sobre a              
instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras         
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Esta é             
uma resolução que obriga todas instituições financeiras autorizadas de         
funcionamento do Brasil possuam um serviço de ouvidoria com as principais           
responsabilidades, dependendo das características, algumas podem terceirizar o        
serviço, outras não: 

I - receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às             
reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições           
referidas no caput do art. 1º que não forem solucionadas pelo atendimento habitual             
realizado por suas agências e quaisquer outros pontos de atendimento; 

São aquelas reclamações que você faz e, por algum motivo, ou não foram             
resolvidos ou você não ficou satisfeito com a solução definitiva apresentada. é            
importante ter o número de protocolo no atendimento inicial da reclamação. A            
ouvidoria deve manter sistema de controle atualizado das reclamações recebidas,          
de forma que possam ser evidenciados o histórico de atendimentos e os dados de              
identificação dos clientes e usuários de produtos e serviços, com toda a            
documentação e as providências adotadas.  

II - prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes            
acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;  

III - informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não              
pode ultrapassar quinze dias, contados da data da protocolização da ocorrência; 

IV - encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o             
prazo informado no inciso III; 

Em relação aos incisos II, III e IV, a resolução define que o ouvidor deve tirar                
as primeiras dúvidas no atendimento e informar quais providências serão tomadas           
e, sempre que solicitado, como está o processo ou quais providências foram            
realizadas até o momento. Isto, é claro, quando não houver resolução no primeiro             
chamado da ouvidoria. Para uma maior credibilidade, exige-se que o responsável           
pela ouvidoria entre em contato com o cliente para apresentar uma resposta            



definitiva em relação ao que foi reclamado. Para entender melhor, é aquela            
reclamação que você fez e a ouvidoria de instituição de até 15 dias para das uma                
resposta conclusiva e satisfatória em relação ao tema. 

V - propor ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da              
instituição medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em           
decorrência da análise das reclamações recebidas; e  

Dá ao ouvidor o direito de propor medidas corretivas que procurem evitar que             
as reclamações válidas voltem a ocorrer, porém é importante deixar claro que não             
possui o poder de implantá-las por conta própria. 

VI - elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando             
existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da             
instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da            
atuação da ouvidoria, contendo as proposições de que trata o inciso V.  

Obrigação da ouvidoria para uma análise macro sobre as reclamações e           
soluções, este relatória deverá ser avaliado por uma auditoria externa e, caso a             
entidade financeira possua, por uma auditoria interna, sendo encaminhada         
posteriormente ao Banco Central do Brasil para uma permanência de no mínimo 5             
anos para consultas. 

A resolução também define que o estatuto da empresa deverá prever a            
criação da ouvidoria contendo informações importantes como atribuições, critérios         
para designar e destituir a pessoa do ouvidor e o tempo de duração do mandato. 

Também deixa obrigatória que seja criado um ambiente com condições          
adequadas para funcionamento, pautados pela transparência, independência,       
imparcialidade e isenção, inclusive assegurando acesso às informações necessárias         
para uma resposta adequada para as reclamações realizadas. 

Todas as operações do serviço financeiro deverão ter em seu conteúdo           
informações sobre os canais disponíveis para que o cliente entre em contato com o              
ouvidor, pode ser um simples panfleto como no extrato impresso ou publicidade            
virtual, inclusive claro nos recintos das dependências da instituição financeira e seus            
correspondentes bancários e o acesso deve ser gratuito para o cliente quando o             
canal for pelo telefone, os famosos 0800. 

Os dados do responsável pela ouvidoria devem ser mantidos e atualizados           
no sistema de informações conforme normatização no BCB. 

Fica obrigado a ouvidoria a manter um histórico das reclamações realizadas,           
com todas informações que possam identificar clientes, usuários e soluções          
tomadas. 

As cooperativas singulares de crédito filiadas a cooperativa central podem          
firmar convênio com a respectiva central, confederação ou banco cooperativo do           
sistema, para compartilhamento e utilização de componente organizacional de         
ouvidoria único, mantido em uma dessas instituições. 

As cooperativas singulares de crédito não filiadas a cooperativa central          
podem firmar convênio com cooperativa central, ou com federação ou confederação           
de cooperativas de crédito, ou com associação representativa da classe, para           
compartilhamento e utilização de ouvidoria mantida em uma dessas instituições. 

Para efeito da designação de que trata o caput, são estabelecidas as            
seguintes disposições: não há vedação a que o diretor responsável pela ouvidoria            
desempenhe outras funções na instituição, exceto a de diretor de administração de            
recursos de terceiros; nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas           



econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento e associações de          
poupança e empréstimo, o ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na           
instituição, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria; e - na hipótese de recair              
a designação do diretor responsável pela ouvidoria e do ouvidor sobre a mesma             
pessoa, esta não poderá desempenhar outra atividade na instituição. 

As instituições referidas no caput do art. 1º devem adotar providências para            
que todos os integrantes da ouvidoria sejam considerados aptos em exame de            
certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. O exame          
de certificação de que trata o caput deve abranger, no mínimo, temas relacionados             
à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, bem como               
ter sido realizado após 30 de julho de 2007.  

 
“Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo            
Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas            
classificadas como microempresas na forma da legislação própria devem instituir          
componente organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de            
comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários de seus produtos e             
serviços, inclusive na mediação de conflitos.” 
 

Um importante aspecto do planejamento tático no segmento bancário é o            
mix de marketing, composto por serviço oferecido, valor dos investimentos pelo           
cliente, canais de atendimento ao público e campanhas de comunicação. Ainda na            
primeira página podemos encontrar sobre a divulgação das ouvidorias: “§ 2º As            
instituições a que se refere o caput deve: I - dar ampla divulgação sobre a existência                
da ouvidoria, bem como de informações completas acerca da sua finalidade e forma             
de utilização; a) divulgado e mantido atualizado em local e formato visível ao público              
no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no           
País, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet e nos demais canais             
de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição;’ “(...) §             
3º A divulgação de que trata o § 2º, inciso I, deve ser providenciada inclusive por                
meio dos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços da             
instituição.” 

Na estrutura organizacional de um banco, marketing não é uma função           
exclusiva de um departamento. É uma área em que todos devem atuar,            
principalmente os funcionários que trabalham diretamente na função de vendas e           
atendimento, pois são responsáveis por entender e satisfazer as necessidades dos           
clientes. Básico em atendimento, é que o funcionário deve usar a empatia,            
entendendo e satisfazendo o cliente, pois cliente satisfeito volta sempre. 

Apesar de não encontrarmos algo sobre na resolução, é de extrema           
importância que o atendente não trate o cliente sobre alguma forma de            
discriminação, seja ela: cor, raça, sexo, identidade e entre outras. 
 
 
 

QUESTIONÁRIOS 
 

 



41- Nos termos da Resolução CMN no 3.849, de 25/03/2010, o acesso telefônico              
da ouvidoria deve ser: 
 
(A) pago com tarifa mínima  
(B) gratuito para todos Correta 
(C) cobrado se o reclamante não tiver razão  
(D) gratuito apenas para aqueles que têm renda mínima  
(E) pago pelos clientes inadimplentes  
 
JUSTIFICATIVA: O parágrafo 2 do artigo um diz: “ § 2º As instituições a que se                
refere o caput devem: I - dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, bem               
como de informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização; II -              
garantir o acesso gratuito dos clientes e usuários de produtos e serviços ao             
atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes; e III - disponibilizar              
acesso telefônico gratuito.” 
 

 
42- Os bancos múltiplos, nos termos da Resolução CMN no 3.849, devem instituir             
ouvidoria  
 
(A) na própria organização Correta 
(B) em órgão externo  
(C) em vínculo com a auditoria  
(D) na área de propaganda  
(E) no setor de novos projetos  
 
JUSTIFICATIVA: Encontramos ainda no artigo 1 sobre onde os bancos múltiplos           
devem instituir a ouvidoria: “§ 5º Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as             
caixas econômicas, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as          
associações de poupança e empréstimo e as sociedades de arrendamento          
mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro devem         
instituir o componente organizacional de ouvidoria na própria instituição.” 
 

 
43- Para facilitar a atividade das cooperativas singulares de crédito não filiadas à             
cooperativa central, nos termos da Resolução CMN no 3.849, de 25/03/2010, tais            
cooperativas poderão, para compartilhamento e utilização de ouvidoria, firmar com          
associação representativa da classe o seguinte instrumento:  
 
(A) contrato  
(B) acordo  
(C) convênio Correta 
(D) parceria  
(E) conjugação  
 
JUSTIFICATIVA: Ainda no primeiro parágrafo, podemos encontrar um trecho que          
diz como as cooperativas singulares podem firmar associações: § 6º As           
cooperativas singulares de crédito filiadas a cooperativa central podem firmar          



convênio com a respectiva central, confederação ou banco cooperativo do sistema,           
para compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria         
único, mantido em uma dessas instituições.  
 

44- De acordo com a Resolução CMN no 3.849, de 25/03/2010, as instituições             
financeiras devem designar os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela área             
ao  
 
(A) Comitê de Valores Mobiliários  
(B) Procon  
(C) Secretário de Defesa do Consumidor  
(D) Banco Central Correta 
(E) Representante dos consumidores na instituição  
 
JUSTIFICATIVA: Logo após o artigo 4, encontramos o trecho: “Art. 4º As instituições             
referidas no caput do art. 1º devem designar perante o Banco Central do Brasil os               
nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria.” 

 
45- Um importante aspecto do planejamento tático no segmento bancário é o mix de              
marketing, composto por:  
 
(A) equipe bem treinada, produtos sólidos e confiáveis, serviços oferecidos e           
reputação corporativa da empresa.  
(B) localização das agências, acessibilidade ao internet banking, rede de serviços e            
canais de atendimento.  
(C) serviço oferecido, valor dos investimentos pelo cliente, canais de atendimento ao            
público e campanhas de comunicação. Correta 
(D) rentabilidade nos investimentos, taxas de juros adotadas, preços praticados e           
lucratividade anual.  
(E) posicionamento estratégico da marca, segmentação de mercado, concorrência         
ativa e propaganda institucional. 
 
JUSTIFICATIVA: Ainda na primeira página podemos encontrar sobre a divulgação          
das ouvidorias: “§ 2º As instituições a que se refere o caput deve: I - dar ampla                 
divulgação sobre a existência da ouvidoria, bem como de informações completas           
acerca da sua finalidade e forma de utilização; a) divulgado e mantido atualizado em              
local e formato visível ao público no recinto das suas dependências e nas             
dependências dos correspondentes no País, bem como nos respectivos sítios          
eletrônicos na internet e nos demais canais de comunicação utilizados para difundir            
os produtos e serviços da instituição;’ “(...) § 3º A divulgação de que trata o § 2º,                 
inciso I, deve ser providenciada inclusive por meio dos canais de comunicação            
utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição.” 
 

 
46- Uma forma de aumentar o valor percebido pelos clientes nos serviços bancários             
é diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos. Nesse             



sentido, durante o atendimento aos clientes nas agências bancárias, os funcionários           
devem dedicar-se a  
 
(A) empurrar produtos, como seguro de vida, para os melhores clientes.  
(B) explicar os aspectos dos serviços sob a ótica da instituição financeira.  
(C) igualar os benefícios e os custos envolvidos no processo de compra.  
(D) prestar um serviço com baixo valor percebido pelos correntistas.  
(E) reduzir o dispêndio de tempo e a energia gasta pelos clientes. Correta 
 
JUSTIFICATIVA: Devemos ressaltar a máxima entre os bancos e em empresas:           
“valor para cliente = benefícios – custos”. Temos então que minimizar os custos, e a               
única opção que reduz os “custos”, tornando, por consequência os benefícios           
maiores, é a opção E. 

 
47- Em relação às mensagens empregadas na promoção e venda de produtos e             
serviços, incluindo os bancários, não devem ser feitas ofertas de ação negativa. São             
ofertas de ação negativa aquelas que  
 
(A) esclarecem o que não é fornecido na prestação do serviço.  
(B) exigem uma manifestação de não aceitação pelo cliente. Correta 
(C) impactam os clientes que não fazem parte do público-alvo da empresa. 
(D) são dirigidas especificamente ao público da terceira idade.  
(E) utilizam mensagens subliminares para convencimento do público.  
 
JUSTIFICATIVA: Qualquer oferta de bens ou serviços que não deixam outra opção            
ao cliente em dar uma resposta peremptória de aceitação ou negação, é            
considerada negativa. Por isso a correção da opção B. 
 

 
48- Na estrutura organizacional de um banco, marketing não é uma função            
exclusiva de um departamento. É uma área em que todos devem atuar,            
principalmente os funcionários que trabalham diretamente na função de vendas e           
atendimento, pois são responsáveis por  
 
(A) aprovar as campanhas de comunicação do banco.  
(B) entender e satisfazer as necessidades dos clientes. Correta 
(C) ouvir as confidências individuais da clientela.  
(D) preparar as propagandas a respeito da empresa.  
(E) transmitir informações pessoais aos bancários.  
 
JUSTIFICATIVA: Básico em atendimento, bastante propalado em nossas aulas, é          
que o funcionário deve usar a empatia, entendendo e satisfazendo o cliente, pois             
cliente satisfeito volta sempre. Opção correta B. As demais não se encaixam no que              
fora pedido. 

 
49- Na ocasião do atendimento, seja na definição do preço e das condições de              
venda, seja na aceitação ou não da proposta, é inaceitável a(o) 
  



(A) discriminação de qualquer pessoa com base em raça, cor, religião. Correta 
(B) divisão dos correntistas com base na capacidade de investimento.  
(C) omissão de informações importantes sobre a vida particular do atendente.  
(D) separação dos clientes por idade, sexo, renda ou estado civil.  
(E) discernimento em relação à condição financeira do cliente. 
 
JUSTIFICATIVA: A afirmativa constante da opção A, inclusive em Autorregulação          
Bancária, onde na parte de Atendimento consta claramente este item, aliás,           
contestado por alguns que consideravam que o assunto não constava do edital..            
Entretanto, vale ressaltar que qualquer serviço público e até mesmo privado não            
deve possuir discriminação, esta lei está contida em nossa constituição. 
 

 
50- Quando o atendente de um banco utilizar-se de comparações com a            
concorrência para ressaltar as vantagens dos serviços prestados em sua agência,           
ele deve ter por princípio a utilização de  
 
(A) dados de cunho psicológico ou emocional.  
(B) fatores que dificultem o entendimento das características dos produtos          
concorrentes.  
(C) comparações entre serviços de natureza e épocas diferentes.  
(D) informações objetivas e que sejam passíveis de comprovação. Correta 
(E) pesquisas de opinião sem a fonte e sem a data dos dados recolhidos.  
 
JUSTIFICATIVA: Na divulgação não se deve mentir para o cliente e,           
preferencialmente, evitar falar nos concorrentes, mas se não puder evitar, NÃO           
MENTIR, pois a descoberta da mentira pelo cliente acaba e aniquila com qualquer             
contato futuro.  
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