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Resumo: Trata de averiguar as causas dos insucessos da 
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gerencial e sua implicação nos resultados que a empresa 
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Categoria B Tipo I Simples análise interpre-

tativa de dados primários em torno de um tema, com apoio 

bibliográfico. 

JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Ao que tudo indica a tendência no marketing para esta 

década está na abordagem da empresa dedicada ao cliente. A 

idéia é dar atenção ao cliente, ouvi-lo, conhecer seus de

sejos e expectativas, e em função disso organ1zar a estru

tura interna, a produção, o serviço, a qualidade, as ven

das, a promoção e todo o esforço possível, com o objetivo 

de satisfazê-lo e cativá-lo e dessa forma v1r a 

os objetivos estabelecidos pela empresa. 

atingir 

Esta visão tem particular relevância nesta época em 

que os serviços estão sofríveis. Um estudo da National 

Family Opinium mostra que há um descontentamento geral 

quando se gasta dinheiro para pagar por um atendimento1 . 

Em 1987, o Washington Post descobriu que metade dos compra

dores de loja acham o atendimento medíocre e que está pio

rando2. No Brasil, o panorama também é semelhante3 • Esta 

década tem mostrado que a massificação e a burocracia per

sistem como tons dominantes. Se incluirmos neste panorama o 

cenário recessivo em que vivemos, este processo de virar a 

empresa ao avesso e pôr o cliente como o centro das 

atenções, parece ser a tábua de salvação para muitos. E já 

se recolhem vários sucessos desta filosofia: a SAS, que ~-..,_ 

pulou de um crescente prejuízo para um lucro bruto de 71 

milhões de dólares em pouco mais de um ano, a Disney, a 

Florida Power & Light e outras4. 

Já existe uma bibliografia razoavelmente extensa 

abordando passos para a implementação desta nova cultura. 

''\ 
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Em linhas gerais os autores concordam com as tarefas a se

rem executadas, no entanto, têm se registrado vários fra

cassos e também dificuldades para transformar esta cultura 

em realidade e não ficar apenas em fantasias. Para 

exemplificar, a Learning Dynamics num estudo com as 200 

maiores corporações americanas obteve que 57% põem a satis

fação do cliente como prioridade e que também 73% acreditam 

que o único modo de sobreviver é na competição de preços5 • 

Em resumo se pode concluir que três quartos das corporações 

não entenderam o que vem a ser dedicação ao cliente. 

O propósito deste estudo é levantar as razões dos 

fracassos, descobrir pedras soltas onde se pode cair e as 

dificuldades presentes no cenário. Isto é de relevada im

portância para a compreensão dos verdadeiros mecanismos e 

fatores que tornam esta cultura e sua operacionalização num 

empreendimento bem sucedido. Investigar o que não se pode 

deixar de levar em consideração, sem comprometer o sucesso 

da operação. Compreender as barreiras é compreender o que é 

importante no processo de transformação. E por fim, 

considerando que os obstáculos apresentam um desafio a su

perá-los e não somente a admirá-los, se proporá algumas 

oportunidades ou sugestões que permitam dar o salto e atra

vessar a barreira. 

O tratamento que será dado procura chegar nas raízes 

que causam os transtornos: na cultura organizacional e ge

rencial, no cenário político-econômico e noutras variáveis 

que serão comentadas oportunamente. Procura-se ir além dos 

problemas concretos de empresas concretas, e as oportuni

dades seguem o mesmo caminho. 

As peculiaridades do panorama nacional serão comenta

das com base em entrevistas com profissionais do ramo. 

Não compõe o objetivo desta dissertação esgotar o as

sunto ou recolher minuciosamente as ameaças e oportunidades 

presentes. Antes disso, procura trazer ao administrador 
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que trabalha com o marketing, com o atendimento a clientes, 

uma visão das variáveis importantes que devem ser 

consideradas ao se estabelecer um projeto concreto. 

. 
\ I 
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1 - Zemke, Rom. A nova estratégia do marketing: atendimento a cliente. (Rio de Janeiro: 

Campus, 1988), p.47. 

2 - Zemke, Rom. A nova estratégia do rnarketinq: atendimento a cliente. p.48. 

3 - Zulzke, Maria Lúcia. Abrindo a empresa para o consumidor. (Rio de Janeiro: Quality 

Mark, 1991), p.12-15. 

4- Cannie, Joan Koob. Keepinq Custorner for life. (New York: AMA, 1991), p.30-31. 

5 - Cannie, Joan Koob. Keeping Customer for 1ife. p.12. 
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METODOLOGIA 

Neste capítulo se apr.esenta todo o roteiro ao longo 

da etapa de pesquisa e análise, anterior à redação deste 

trabalho. Sempre se procurou ter em vista o cumprimento da 

metodologia aprovada na defesa da proposta desta 

dissertação, ocorrida em 16 de setembro de 1993. 

Primeiramente se procurou ampliar a pesquisa 

bibliográfica (que havia começado na elaboração da 

proposta}: uso de CD-ROM como ferramenta para obtenção de 

artigos de importância para o estudo deste tema da 

dissertação, procura mais acurada de livros e publicações, 

através dos serviços que a biblioteca oferece, catálogos de 

editoras e consulta à bibliografia de livros lidos. Enfim, 

um rastreamento para se coletar os melhores dados possíveis 

para uma posterior e cuidadosa análise. Todo a lista - já 

selecionada - deste material se encontra na biblografia no 

fim deste trabalho. 

Uma vez lido atentamente todo este material, se 

realizou uma classificação do mesmo, separando por assuntos 

as opiniões dos autores. Assim, se agrupou, por exemplo, 

todos os comentários dos autores relativos ao perfil 

gerencial, à cu1 tura organizacional no que influencia a 

qualidade nos serviços; se agrupou todos os comentários dos 

autores sobre a relação existente entre os funcionários e a 

empresa e o impacto disto na qualidade dos serviços; os 

comentários sobre Database Marketing e seu impacto da 

qualidade nos serviços e assim por diante se classificou 

todas as ameaças1 e oportunidades2 ao sucesso da qualidade 

nos serviços que os autores apontaram. Isto facilitou muito~. 

a identificação das ameaças/oportunidades à qualidade nos, , 

serviços, a construção de uma hierarquia de ameaças segundo\ ,, 
I 

o grau de importância de cada uma (de acordo com a opinião 1 
J \ 

dos autores} , ajudou na visão de como os autores concordam \ A 
i 

I 
i 

\ 

\ 
I 



ou discordam sobre uma ameaça num assunto determinado e 

proporcionou a visão mais 

percorrido. 

ampla do trabalho a ser 

Em segundo lugar, tendo sido feito isto, canalizaram-

se os esforços nas entrevistas. De acordo com o que fora 

combinado na defesa da proposta, o objetivo das entrevistas 

é a realização de um estudo exploratório, ou seja, procurar 

descobrir <<a natureza geral do problema e as variáveis 

relacionadas>>3 , e é caracterizado pela flexibilidade e por 

não possuir tratamento estatístico4 • Mais concretamente, 

obter uma visão inicial sobre as ameaças da qualidade nos 

serviços no cenário nacional e também realizar uma 

comparação entre as informações dos entrevistados e as 

informações obtidas na bibliografia (primeira etapa) . 

Dentro das possibilidades de tempo e de custos (não 

estava em questão uma pesquisa a nível estatístico) se 

elaborou um lista preliminar de vinte nomes a serem 

entrevistados. O critério para a seleção dos nomes foi 

baseado na escolha de profissionais do ramo, ligados a 

departamentos de serviço ao consumidor, consultores de 

marketing na área de qualidade nos serviços, executivos de 

empresas que se destacam na qualidade dos serviços 

oferecidos, enfim, profissionais, que têm experiência e 

conhecimento do assunto, que vivem e acompanham o dia-a-dia 

dos esforços das empresas por fornecer um serviço de 

qualidade ao cliente. Vinte, porque foi o que se conseguiu 

localizar dentro dos critérios especificados, contando que 

não se tratava de uma amostra estatística, apenas um estudo 

exploratório e que também há um importante problema que é a 

disponibilidade de cada um (distância, viagens, tempo, 

disposição em aceitar a entrevista, etc.) . Se obteve ·os''\ 

nomes através de um consultor do área já conhecido e de 

catálogos e indicações pessoais diversas. Com os vinte 1 

nomes listados começaram os contatos. Vários foram 



descartados, ora porque não aceitaram a proposta de uma 

entrevista, ora porque estavam numa viagem longa, ora por 

uma série de motivos alheios a vontade do autor (e devido a 

má vontade dos profissionais procurados) que 

impossibilitaram a realização da entrevista. No final do 

processo sobraram cinco nomes. Decidiu-se então começar as 

entrevistas com os nomes disponíveis, controláveis: Luis 

Tadeu Dix, consultor de atendimento a clientes ( 5-11-93); 

Francisco Trivelatto, consultor de marketing (23-11-93); 

Vitautas M., chefe do Centro de Informações ao Consumidor 

(CIC) da Kodak (15-10-93); Karol Shapiro, consultor de 

marketing (23-09-93); José Salibi Neto, diretor da HSM 

Cultura e Desenvolvimento (23-10-93). As entrevistas foram 

do tipo não estruturada, exploratória, direta, pessoal e 

aberta e foram gravadas. Procurou-se explorar cada um dos 

tópicos que eram abordados durante a entrevista. O 

questionário em anexo foi apenas um guia para dar 

início aos comentários, para introduzir um assunto relativo 

à qualidade nos serviços, sendo que depois se propunha 

perguntas elaboradas no próprio momento visando esgotar o 

assunto e retirar um maior número de informações. 

A seguir as entrevistas foram transcritas para o 

papel e analisadas. Procurou-se determinar se era 

necessário realizar mais entrevistas. Todos os 

entrevistados tinham experiências próprias, diferentes umas 

das outras, não trabalhavam juntos, nem tiveram 

experiências com as mesmas empresas, nem com os mesmos 

setores de serviços (concessionárias de veículos, 

computadores, transporte aéreo, etc.), e no entanto 

coincidiam nas opiniões dadas sobre as ameaças existentes à 

empresa que quer se dedicar ao cliente. De uma forma que 

chega a impressionar, todos apontaram para os mesmas 

ameaças, ordenaram-nas, segundo o grau de importância de 

cada uma para o sucesso da cultura de serviços, de forma 
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idêntica e fizeram questão de· frisar os mesmos pontos-

chaves que serão referidos ao longo do trabalho) , de 

chegarem as mesmas conclusões, sem que tivessem sido 

estimulados para isso. A diferença nos comentários de um 

para outro não deve ter chegado a dez por cento em relação 

ao total de informações coletadas nas entrevistas. 

Depois disso as entrevistas foram classificadas por 

temas (ameaças/oportunidades) relativos ' a qualidade 

realizado 

nos 

serviços de modo análogo ao que foi na 

bibliografia consultada. 

Assim, foi realizada uma comparação entre a 

classificação da bibliografia e a classificação das 

entrevistas tema a tema, ameaça a ameaça. Como na grande 

maioria das vezes, e principalmente nas ameaças mais 

importantes, as opiniões de uma classificação com a outra 

encaixavam, eram harmônicas, se concluiu, após consultar a 

orientadora, 

entrevistas. 

ser desnecessário a realização de novas 

Isto porque chegou-se a um nível de 

confirmação de dados acima do esperado (ou seja, quase 

todas as fontes concordando sobre cada uma das ameaças) . 

(Não influiu na metodologia, mas é interessante mencionar 

aqui que mesmo assim foi feito um esforço por realizar 

novas entrevistas, mas esse esforço esbarrou na resposta 

negativa dos profissionais propostos.) 

No texto se poderá notar que há uma mistura de dados 

da bibliografia e dados das entrevistas. Se poderá observar 

ao longo do trabalho comentários do tipo: <<A unanimidade ., 

da bibliografia e dos entrevistados apontam que ... >>. 

Porque acontece isso? 

A razão de tal procedimento se deve a dois motivos: ,) 

Primeiro, devido a existência da 

e das entrevistas por bibliografia 

oportunidade) , conforme já comentado, 

classificação da 

temas (ameaça, 

o que permitiu 

comparar passo a passo as informações bibliográficas e as 
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informações das entrevistas. Segundo, e mais importante, 

porque havia uma sintonia entre as duas fontes: tanto os 

entrevistados, como os autores da bibliografia, coincidiam 

em suas opiniões. Assim sendo, a mistura da bibliografia 

com as entrevistas ao longo do texto serve para reforçar a 

idéia que se está expondo e para enfatizar a unidade de 

pensamento, a concordância, que existe sobre a idéia que se 

estará comentando no texto a seguir. Quando houver uma 

divergência de opiniões entre bibliografia e entrevista ela 

será explicitamente comentada e referida no texto, 

apontando-se nomes e citações. 

Um parêntesis deve ser feito: quando se afirma algo 

sobre a bibliografia de forma geral, não se está referindo 

a todos os autores que constam na lista da bibliografia 

anexa no fim deste trabalho. Somente àqueles que abordam o 

tema em questão. Assim, nem todos os autores da lista 

escrevem sobre o impacto do perfil do executivo na 

qualidade nos serviços, mas os que abordam o tema são 

unânimes em seus comentários, por isso se diz: <<a 

bibliografia afirma que ... >>. Já nas entrevistas, como são 

poucas, e em geral foram abordados os mesmos assuntos, 

quando se afirma algo sobre os entrevistados de forma 

genérica é porque houve unanimidade nos comentários das 

cinco pessoas sobre o tema em discussão. Quando não for 

assim, tanto na bibliografia como nas entrevistas se 

manifestará explicitamente o contrário no próprio momento, 

com nomes e citações. 

Outro ponto que deve ser dito, com relação a essa 

mistura bibliografia/entrevistas, é que além de tudo o que 

se afirma aqui, às vezes as entrevistas entram com citações 

que comentam as especificidades nacionais, completando o 

quadro, mais genérico, que as citações da bibliografia 

apresentam. 

Por último, finalizando a metodologia, se fez a 
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análise final da bibliografia e das entrevistas, dentro dos 

procedimentos aqui comentados. Dessa análise final resulta 

o trabalho escrito a seguir. 
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1 - Ameaça: variável que prejudica um esforço de qualidade nos serviços visando tornar a 

empresa dedicada ao cliente. 

2- Oportunidade: aproveitamento de variáveis que possibilitam superar as ameaças. 

3 - Tull, D. and Hawkins, D. Marketing Research: measurement and method. 

McMillian, 1980), p.32. 

(New York: 

4 - Wentz, Walter B. Marketing research: management and method. (New York: Harper & 

Row, 1972), pp.22-3. 
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O SURGIMENTO DO TOTAL CUSTOMER VALUE 

Neste capítulo se fará primeiro a definição da 

empresa dedicada ao cliente e sua consequência inevitável 

que é a qualidade nos serviços, e em segundo lugar se 

analisarão os passos para a implementação da nova 

cultura. Uma vez feito isto, se entrará em um novo 

capítulo onde começa o estudo das ameaças e oportunidades 

propriamente ditas. 

O cliente tem ocupado um lugar de destaque no que 

se tem escrito em marketing e isso se deve principalmente 

a duas causas principais: o estado decadente dos serviços 

e a procura pela diferenciação num mercado competitivo. 

Afirmar que os serviços - presente em negócios corno 

pizzarias, bancos, casas de entretenimento, lojas de 

software e qualquer outro ramo onde se pode encontrar o 

lado intangível de suas operações estão com níveis 

muito baixos de satisfação, é um fato que pode ser 

comprovado em muitas pesquisas já realizadas, com alguns 

exemplos já citados neste estudo, e também nas inúmeras 

experiências pessoais do dia-a- dia1 • 

Quanto à diferenciação, um correto esforço de 

rnarketing é essencial para a sobrevivência. O primeiro 

passo dado normalmente é a diferenciação nos preços, e 

uma vez que isso não se torna mais possível, o segundo 

passo consiste na diferenciação na qualidade do produto 

oferecido. Atualmente um número grande de empresas já 

atingiram este patamar - vide certificado ISO 90002 - e 

muitas outras estão realizando um esforço pelo mesmo 

caminho. Dessa forma, a diferenciação ruma agora em 

direção à excelência no atendimento aos clientes, à 

excelência no serviço3, e esta diferenciação traz consigo 

um privilégio: enquanto as duas primeiras etapas são 



facilmente copiadas pela concorrência4 , esta última no 

seu esforço por exceder as espectativas do cliente, por 

ser algo personalizado, possui uma dificuldade gigantesca 

em ser copiada, igualada. Isto tem chamado a atenção do 

profissonal de marketing a tal ponto, que já se menciona 

um quinto P: a performance (considerando-se os quatro P's 

de McCarthy) . 

Com esta análise não se quer de forma alguma 

diminuir a importância que o preço possui - determinando

se um preço justo - e que a qualidade do produto também 

possui - vide Deming e Jurans -. Muito pelo contrá~io, já 

que penetrando no ponto central da empresa dedicada ao 

cliente chega-se à seguinte definição: O esforço da 

empresa deve ser dirigido para o valor total entregue ao 

cliente (Total Customer Value) 6 , ou seja, a somatória das 

qualidades tangíveis do produto e das qualidades de um 

serviço intangível, de acordo com o que o cliente espera 

e percebe. Serviço e produto são na realidade duas faces 

de uma mesma moeda, e não convém separá-los. 

Principalmente por que o cliente não vê a realidade por 

partes, mas a experiência total no contato com a empresa. 

E por último, grifando este raciocínio, é preciso ter bem 

claro que nem o produto é o objetivo, nem o próprio 

serviço é o objetivo, mas o próprio cliente é o 

objetivo. Nisto se encerra o cerne de toda a cultura, e 

se poderá observar que todas as ameaças e dificuldades 

abordadas neste estudo irão no sentido contrário destas 

linhas. 

Cabe agora observar uma pesquisa conduzida pela The 

Forum Corporation7 , onde se procura determinar as razões 

que levam os clientes a abandonar uma companhia e 

dirigir-se a uma concorrente. 

Motivo: 

Achou produto melhor de outra companhia: 15% 
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Achou produto mais barato: 

Falta de atenção pessoal: 

Atendimento ruim: 

* total não atinge 100% devido a redondamentos feitos pela fonte. 

15% 

20% 

45% 

Como conclusão pode-se determinar que somente 3 0% 

da rejeição provém do produto propriamente dito, e que 

prevalece com sobras o serviço ruim. 

Comprendendo po~s, como a qualidade de serviços 

entra em cena, que ela é a consequência inevitável da 

intimidade com o cliente, é o foco no cliente levado a 

prática, deve-se neste momento estabelecer formalmente o 

que compreende tal conceito. Isto ganha relevo quando se 

tem em conta que a bibliografia americana, e por 

influência a brasileira, tem usado os conceitos 

indiscriminadamente, gerando uma certa confusão 

semântica. 

Com o fim de ser imparcial e procurar abranger os 

vários aspectos sob os quais pode ser vista a qualidade 

nos serviços, podemos defini-la de três modos: 

- Para Kotler8 , o fundamento está na satisfação do 

cliente, entregando o que ele deseja, quando o deseja, 

onde o deseja e como o deseja. 

- Para Albrecht9 , é um nível de serviço que quando 

comparado ao de seus concorrentes, é suficientemente 

elevado do ponto de vista de seus clientes, para lhe 

permitir cobrar um preço mais alto pelo serviço 

oferecido, conquistar uma participação de mercado acima 

do que seria considerado natural ou obter uma margem de 

lucro maior do que a de seus concorrentes. 

Para Parasuraman10 , é a medida de quão bem o 

nível de serviço oferecido consegue satisfazer às 

expectativas do cliente. A comparação entre a performance 

percebida pelo cliente e a sua expectativa. 
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Neste trabalho se adotará esta última definição. 

Daqui para frente chamar-se-á qualidade nos servlços o 

fato de uma empresa ter um verdadeiro foco nos seus 

clientes, o que implica na captação de informações de que 

o cliente dispõe e de as transformar em serviço capaz de 

atender as expectativas dos mesmos, e na medida do 

possível as exceder. Esta visão se aproxima de uma maior 

neutralidade: por um lado o cliente e sua expectativa, 

por outro lado a empresa e sua performance, e no meio, o 

mercado que faz um balanço dos dois lados. Se a 

perfomance supera a expectativa realiza-se a transação, 

caso contrário, não se realiza. 

Convém não atrelar fatos como sorrisos, brindes, 

mordomias ao conceito de qualidade nos serviços, que é 

uma tendência do ambiente empresarial quando se pensa e 

se trabalha neste tema. Isso tudo só se torna necessário 

de acordo com a importância que o cliente dá a esses 

fatos. 

Esta última definição abrange a razão última onde 

se apóia a eficácia da qualidade nos serviços, e é 

refletindo sobre ela de onde provém as características da 

qualidade no serviço, que ao contrário da qualidade do 

produto, são distintas, difíceis de se perceber e 

estabelecer. Também refletindo sobre esta definição o 

profissional de marketing pode retirar boas oportunidades 

para almejar a qualidade desejada. 

Primeiro, o serviço é basicamente intangível. Se 

baseia mais na performance do que no objeto; dificilmente 

se podem impôr as especificações precisas do fabrico de 

um produto. Segundo, não se pode medir a qualidade do 

mesmo antes da venda. Como o que se vende é performance, 

a avaliação por parte do cliente é difícil de capturar e 

é complexa. Terceiro, o nível do mesmo serviço pode 
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variar de hora a hora, empresa a empresa, funcionário a 

funcionário. 

O cliente em geral atrela uma série de atributos a 

um serviço. Ele espera por exemplo, cortesia, rapidez, 

garantia, fácil acesso, facilidades de pagamento, etc. Os 

atributos têm diferentes níveis de importância para ele, 

uns são essenciais, outros são supérfluos. Se a empresa 

tem boa performance nos atributos importantes, ela atinge 

uma vantagem competitiva. Se tem boa performance em 

atributos de pouca importância, ela tem uma superioridade 

irrelevante. Se tem má performance em atributos pouco 

importantes, ela perde pouco. Se tem má performance em 

atributos importantes, ela tem uma vulnerabilidade 

competitiva. Cabe à empresa conhecer os atributos que os 

clientes conferem a seus serviços, 

um, a sua performance em cada 

a importância de cada 

um e saber tirar daí 

informações para a ação estratégica. 

Hoje, muitas empresas ignoram isso, nem fazem 

pesquisa, nem ouvem o cliente, quanto menos pensam em 

usar estas técnicas. 

TAREFAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Dentre os diversos professores, empresários e 

administradores11 que atuam e têm publicado nesta área de 

marketing, têm surgido ampla bibliografia abordando o 

lado prático da qualidade nos serviços: como transformar 

uma empresa comum numa empresa totalmente dedicada ao 

cliente. 

Todos os autores têm concordado numa série de 

etapas, passos ou tarefas que devem ser executados a fim 

de que essa transformação se torne uma realidade. Eles 

diferem em alguns aspectos secundários, na forma de 

denominar uma mesma idéia ou ainda na ordem que propõem 
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para a implementação. A seguir se abordam essas tarefas 

mestras, sem pretender aprofundar em cada uma, visto que 

não fazem parte do foco deste trabalho, além de que para 

uma melhor compreensão uma consulta à bibliografia 

rapidamente esclarecerá. 

Se usará como roteiro, e apenas como orientação o 

programa proposto por Albrecht12 • 

Fase 1: Compreender o cliente 

Avaliação interna, que consiste num 

levantamento "a portas fechadas" de como é feito o 

serviço na empresa. Onde a qualidade é fraca? Obter os 

índices de retrabalho (a importância, inclusive 

econômica, mas principalmente de impacto no cliente, de 

fazer 100% certo as coisas certas e da primeira vez), o 

nível de turn over (insatisfação dos empregados) , 

monitorar o serviço (tempo de entrega, atrasos, número de 

reclamações, etc). 

Ouvir os 

sobre seus problemas, 

que eles conseguem 

funcionários, obtendo informações 

e principalmente neste estágio, do 

conhecer dos clientes, graças à 

vivência e contato diários. 

Ouvir o cliente, que constitui o ponto central 

do projeto. Ninguém é bom conhecedor de si próprio e 

mesmo realizando uma avaliação interna ainda escapa 

vários pontos. Como o pessoal da empresa está inserido na 

rotina diária, por anos a fio, terminam por adquirerem 

uma visão viciada e têm dificuldade por tomar uma ótica 

mais ampla e imparcial. 

Mais importante ainda, ficar apenas com uma 

auto-avaliação impede o aproveitamento de excelentes 

oportunidades que oferecem as reclamações, sugestões e 

comentários dos clientes e que em última análise são a 

prova de fogo de toda a operação que a empresa realiza. 

17 



Assim sendo é preciso trazer o cliente para 

dentro da empresa: ouvi-lo, procurá-lo, vê-lo, gastar 

tempo com ele, conhecê-lo e liberar acessos para que ele 

também procure a empresa. Só então com base nos dados que 

ele fornece, deve-se elaborar e definir como será o 

produto, que padrões de qualidade possuirá, como será o 

serviço e até mesmo como deverá ser o bom atendimento, já 

que até neste ponto se podem cometer erros se não se 

conhece o que o cliente percebe como bom atendimento. 

Alguns meios para se conhecer o cliente são: a 

pesquisa de mercado, ouvi-lo informalmente no local, 

entrevistas de profundidade, exploratórias, formulários 

amigáveis no pós-compra, um departamento de serviço ao 

consumidor (DSC) ativo, Database Marketing, e o uso de um 

check-up em todos os pontos de contato entre a empresa e 

o cliente (horas da verdade13 ) para avaliar a imagem da 

empresa a sua performance em todas as situações. 

Fase 2 - Definir a estratégia 

Envolvimento da alta administração passo 

essencial que compromete o sucesso da operação. Ela 

precisa se convencer de tudo o que foi dito até aqu~ 

sobre qualidade nos serviços e atendimento ao cliente, 

necessita tirar a mentalidade de ver o cliente como 

estorvo e não como causa e razão no negócio da empresa. 

Por último, precisa também ser motor e apoio constante 

para levar a transformação adiante. 

Estabelecimento de uma missão para a empresa, 

que informe e guie a estratégia, a tática e a operação. 

Essa missão deve estar orientada para o cliente: quem é 

ele? Onde está, o que compra, e o que importa para ele? 

Como serv~remos, para quem, quando e onde? 

Estabelecer Força-Tarefa composta por membros 

de várias diretorias, sob a coordenação do marketing, com 
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o fim de colaborar e possibilitar na implementação 

durante os problemas cotidianos. 

Fase 3 - Educar a organização 

Uma verdade aceita por unanimidade: O modo como 

se trata o funcionário espelha o modo como a empresa e o 

funcionário tratam o cliente. Partindo disto se pode 

afirmar: 

- a necessidade de motivá-los, de que se sintam 

bem, com perspectivas de melhoria e que haja condições 

para que eles ponham a mente no trabalho que perfazem. 

Que sejam remunerados e premiados, mostrando que vale a 

pena se esforçar. 

treinamento abundante, posto que primeiro o 

funcionário precisa conhecer e assimilar a nova ótica da 

empresa - e o treinamento deve ser enfocado mais neste 

ponto do que em ensinar procedimentos e técnicas do 

serviço, pois o comum do serviço são os imprevistos -. 

- tratar os funcionários como adultos que são, 

ou seja, permitindo o acesso e o diálogo com os 

superiores, ouvindo suas sugestões e estabelecendo um 

relacionamento que longe do exigir/prestar contas, reside 

no apoio/pedir orientação. 

Comunicação interna: a qualidade nos serviços 

por estar acima de departamentos, necessita a colaboração 

de finanças, produção, recursos humanos, etc, com o 

marketing. Torna-se imperativo a comunicação vertical e 

horizontal, a troca de impressões e informações. Isto tem 

um forte componente cultural que será abo~dado mais 

adiante. 

Fase 

operacional 

4 Implantar melhoramentos a nível 
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As regras e procedimentos da companhia 

necessários para o bom andamento das operações, devem se 

ater justamente a isso: ao bom andamento das operações. 

Quando elas são causas de serviço ruim e de mal 

atendimento elas devem ser ignoradas. 

Para se chegar a tal ponto são necessárias três 

condições: bom senso, pois não se trata de instalar a 

anarquia, tratar os funcionários como adultos, capazes de 

tormar decisões - vale lembrar que sabem, mui tas vezes 

com maestria, administrar seus próprios bens, cuidar da 

família, etc. e dar-lhes treinamento para que 

compreendam corretamente o modo de operar. 

Normalmente as regras são estabelecidas sob a 

ótica da conveniência para a empresa, muito raramente sob 

a ótica também da conveniência para o cliente. 

Este ponto de delegar poder ao funcionário, e 

de quebrar regras da companhia tem sido pouco estudado, 

tanto no aspecto de sua importância para a qualidade nos 

serv1ços como nos parâmetros sob os quais ele deve ser 

operado e controlado. 

Fase 5 - Tornar a mudança permanente 

Baseando-se na premissa de que o cliente com o 

tempo se acomoda, realiza novas comparações e impõe novas 

exigências, chega-se à conclusão de que a qualidade nos 

serviços exige um contínuo esforço por captar os novos 

desejos dos clientes, por inovar no serviço oferecido, 

por rastrear e aprender dos erros que se cometem, por 

antecipar-se à concorrência e, sobretudo, exige que se 

ponham novas metas de qualidade, apontando sempre mais 

alto. 

Contentar-se com um patamar atingido é 

incompatível com dar atenção ao cliente, com saber ouvi

lo, pois isto implica em sempre promover mudanças ante as 
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novas exigências que eles propõem continuamente. ),lguns 

modos concretos de melhoria podem ser realizados através 

da criação de sistemas de_ reconhecimento, realinhando 

sistemas de incentivo, política de pessoal e montando 

atividades de comunicação organizacional. 
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O IMPACTO DA CULTURA MENTAL DO EXECUTIVO 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Uma vez que · se abordaram ainda que de forma 

superficial, já que não é o propósito deste estudo - as 

tarefas propostas para voltar a empresa ao cliente, já se 

têm presente quais são as principais características, ou 

ainda, os principais pilares sobre os quais se apoia a 

filosofia, a cultura, que é o tema deste trabalho. 

Traçado este perfil é possível agora se dedicar com 

profundidade às ameaças e oportunidades à execução do 

empreendimento. 

Dentro da bibliografia existente (vide anexo no 

fim} há dois tipos de abordagem: a primeira trata de 

indicar algumas barreiras concretas para um caso 

específico ou então trata de manifestações externas, sem 

se reportar às causas de fundo; a segunda abordagem leva 

em conta aspectos de abrangência mais ampla, apontando as 

raízes das barreiras, como é o caso da cultura do 

executivo da empresa. 

A fim de evitar que o leitor fique confuso ou tenha 

dúvidas ao longo da leitura, desejando distinguir a 

opinião do autor deste trabalho da opinião dos autores 

citados, fica estabelecido como critério que todas as 

citações, comentários e alusões pertencentes a outros 

autores ou profissionais estarão entre aspas e inseridos 

no trabalho com a intenção de reforçar a opinião do autor 

deste trabalho, de ilustrá-la, de exemplificá-la e de 

ratificá-la. Quando não for assim, ou seja, para expor 

uma opinião diversa, se procurará explicitar este fato no 

próprio momento. Portanto, o trabalho todo são idéias 

assumidas como próprias que surgiram como fruto da 

pesquisa e da análise, foram idéias inspiradas ou 

explicitamente comentadas por terceiros - entrevistados, 



professores, autores e em algumas vezes são idéias 
I• 
J 

originais extraídas do estudo ao longo de um ano sobrE! o 

tema. 

IMPORTÂNCIA DESTE CAPÍTULO 
I• 
i! 

~i 
Para que desde já se tenha a devida dimensão ·~~do 

trabalho, este capítulo, que trata da Cultura Mental para 

a prestação de serviços - que será explicada logo" em 

seguida - é o ponto fundamental e central da dissertação. 

É a Ameaca Número l, é a causa e o problema principal de 

todo o porquê deste trabalho, ou seja, é a principal 

barreira para a implementação bem sucedida da nova 

cultura de serviço ao cliente numa empresa. Depois, em 

outros capítulos se tratará de outras ameaças, que, mesmo 

sendo importantes, representam apenas dez por cento - ou 

até mesmo um por cento das dificuldades que se 

encontram pela frente na dedicação ao cliente. Isto 

porque sem resolver a questão da Cultura Mental para a 

prestação de serviços, nada se resolve, e resolvendo ~sta 
. , . . d' Jj 

questão, J a se tem assegurado, por ass~m ~zer, o suce~sso 

d 1 d d d . . "ld d l/ a so ução os ez por cento das ~f~cu a es restant~s. 

<<Segundo o guru americano da qualidade Philip 

Crosby1 , 99% dos programas de qualidade acabam por 

transformar-se num rotundo fracasso.>> Este fato 

surpreendente tem como causa principal, de acordo co'm a 
l· . J 

unanimidade da bibliografia consultada, (vide anexo)' é 

com a unanimidade dos profissionais entrevistados, a 

Cultura Mental para a prestação de serviços do executivo. > ... 

A Cultura Mental é uma expressão que surgiu d~( 

forma espontânea numa das entrevistas previstas n:'a! 
I\ 

li~ \'. 
metodologia2 e é adotada neste trabalho por ser, uma .. 

, I 

expressão muito gráfica para transmiti r em poúcas .·.)· ,. . ,r 
l .. ' , ! I' 

palavras a realidade que ela representa. Por ser ·uma ;J 
i ., I 

I~ i 

2d ~ . , I 
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noção um pouco ampla se preferiu ser mais preciso 

restringindo-a ao caso da prestação de serviços. Podemos 

defini-la como: Característica do executivo que dirige um 

determinado negócio, segundo a qual, ele entende, aceita, 

se compromete, se envolve e torna como coisa própria , o 

serviço e a dedicação ao cliente, razão de ser do seu 

negócio, e, como consequência age no seu dia-a-dia de 

forma coerente e lidera sua organização rumo a essa nova 

filosofia, a essa nova cultura. 

É condição necessária para o sucesso da 

implementação da cultura da qualidade nos serviços na 

empresa, de tal forma que os funcionários e os clientes 

percebam isso, a presença da Cultura Mental para a 

prestação de serviços no executivo da empresa. Essa 

afirmação possui unanimidade da bibliografia consultada e 

dos entrevistados. No entanto para se afirmar que a 

presença da Cultura Mental para a prestação de serviços 

no executivo da empresa é também condição suficiente para 

o sucesso da implementação da cultura da qualidade nos 

serviços é preciso tomar cuidado. Peter Senge3 , por 

exemplo, pensa que é uma condição insuficiente: <<É 

também importante dizer que o compromisso de uma pessoa 

nunca é suficiente. É somente o primeiro passo. Nós temos 

vistos incontáveis exemplos onde brilhantes, 

comprometidos e sinceros líderes falham em acrescentar 

algo de significante em produzir uma mudança fundamental 

em suas organizações. Portanto, o segundo passo é achar 

parceiros. Isto é freqüentemente duro para muitos CEO's 

quem de algum modo sentem que precisam transformar suas 

organizações sozinhos.>> No entanto é possível contra

argumentar que se há alguém capaz de encontrar parceiros 

(condição que Senge associa como um dos fatores 

necessários ao sucesso da implementação da cultura 

serviços) esse alguém é o próprio executivo-chefe. Mesmo ., 
j ·, 

l'·~ 
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que para isso seja necessário que ele tome algumas· 

medidas drásticas: <<Ele· (o chefe) precisa ver que há 

barreiras na equipe, quem são essas barreiras e remover 

essas pessoas. Na diretoria muitos viveram a vida com 

foco em custos e se forem falar de clientes com essas 

pessoas, não entenderão de jeito nenhum. Podem até fazer 

porque o chefe mandou, mas não está na alma delas. É 

preciso fazer o que fez Jan Carlzon, da SAS, qlie removeu 

cinco diretores logo que assum1.u a chefia. >> 4 • Volta-se 

novamente portanto, ao papel do chefe. Senge não 

conseguiu sa1.r da esfera da atuação do chefe, apenas 

apontou um ponto que ele deve levar em consideração ao 

decidir agir. 

Este trabalho prefere concluir que a presença da 

Cultura Mental para a prestação de serviços no executivo

chefe é condição necessária e quase suficiente. Quase 

suficiente porque seria pretencioso, sem uma pesquisa 

específica e detalhada afirmar categoricamente que 

somente a atitude correta do chefe já basta para 

assegurar o sucesso da nova filosofia. É possível que 

haja um fator - cultural, ambiental, etc. que independa 

da postura do executivo-chefe e que prejudique o sucesso 

da implementação desta cultura. No estudo realizado não 

se detectou tal fator, mas é preciso levar em conta que 

este estudo possui limitações, 

capítulo. 

discutidas no último 

Enfim, os problemas que se podem encontrar para 

transmitir uma idéia a uma organização podem ser mais ou 

menos difíceis e podem exigir soluções mais ou menos 

drásticas e árduas, como foi preciso na SAS, através de 

demissões e troca de diretoria, mas a solução parte ~, 1 '. 
normalmente do chefe. Ele é o pivô. 

Dessa forma se preferirá estudar a cultura do chefe 

ao invés da organização. Não que esta não seja 
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importante, mas depende do primeiro. De forma especial no 

Brasil, onde as pessoas estão habituadas a pôr suas 

esperanças na mão de um homem, de personificar a salvação 

de um empreendimento, a idéia de um líder que serve é 

muito mais forte do que a idéia de uma equipe que empurra 

o serviço. 

<<0 executivo chefe tem que exercer um papel 

interno crucial de serv1r, um papel de liderança no 

serviço. Somente o executivo-chefe está na posição de 

construir um sistema de valores da organização sobre os 

pilares da satisfação dos clientes, da liberdade de ação, 

da solução criativa de problemas e de respeito aos 

empregados componentes essenciais de uma cultura 

mentalizada no serviço. Somente o executivo-chefe pode 

construir os fundamentos da cultura de qualidade nos 

serviços na organização.>>5 • 

Estas idéias, bem como as que serão desenvolvidas 

neste capítulo, podem ser atribuídas tanto aos executivos 

do primeiro mundo como a executivos nacionais. Há apenas 

algumas especificidades que serão mencionadas 

explicitamente e que fazem parte das peculiaridades 

brasileiras. 

Um fato observado nas entrevistas de forma 

constante, como um ritornello eram depoimentos dos tipo: 

<<Treinamento? Olha, esse é o segundo fator mais 

importante de qualidade nos serviços. O primeiro fator é 

o presidente: se ele não passa para os funcionários que 

ele mesmo está servindo o cliente, gastando o tempo, não 

existe programa de treinamento que vai dar certo. Vai ser 

uma coisa temporária. Se o líder não dá exemplo, a coisa 

irá mal. O problema do treinamento não é custo, é 

problema de mentalidade. >> 6 • A cada cinco minutos os 

entrevistados davam respostas que invariavelmente caiam 

na Cultura Mental para a prestação de serviços, e isso 
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acontecia de forma expontânea em todas as perguntas do 

questionário (vide apêndice - questionário). Não havia um 

estímulo para que se pudesse alegar um viés na pesquisa. 

CONSEQUÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS DA CULTURA MENTAL 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Se o executivo tem Cultura Mental para a prestação 

de serv~ços então pode-se afirmar, baseado nos dados 

obtidos que: 

l)A cultura de serviço muito provavelmente se 

implantará em toda a organização, em cada pessoa, de 

forma permanente. Esse processo terá uma duração mais ou 

menos longa dependendo da situação primitiva da empresa. 

Uma empresa como a 3M que fez realidade o slogan "Never 

Kill a New Product Idea" 7 está, ainda que o caso aborde o 

produto propriamente dito, mais perto de conseguir se 

voltar para o cliente, visto que manifesta um espírito 

empreendedor o qual está em harmonia com o perfil de uma 

empresa com foco no cliente. 

Quando se diz que a cultura de serviço tem que 

chegar a cada pessoa na empresa, isso significa 

literalmente que tem que atingir do faxineiro, passando 

pela contabilidade interna, até o presidente. Isto porque 

cada funcionário contribui para o resultado positivo ou 

negativo de um "momento da verdade" 8 , isto é, um momento 

em que o cliente estabelece algum tipo de contato com a 

empresa. 

2)Todas as demais ameaças que ainda sobram tornam-. 

se mais fáceis de serem superadas. Isto porque as ameaças 

à qualidade nos serviços normalmente são internas e neste 

caso o impulso do chefe é a solução mais indicada. ,As 
'•· 

ameaças externas que existem medidas econômicas 'do 

governo, o esforço da concorrência, mercado em retração, 
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etc. - dizem respeito a empresa como um todo, isto e, são 

ameaças que não estão ligadas a implementação da cultura 

de serviço. Pelo contrári0, esta última minimizaria os 

efeitos dessas ameaças externas. 

3)Entende que qualidade no serviço está intimamente 

ligada a pessoa humana e de forma bem ma~s fraca a 

procedimentos, sistemas, padrões e técnicos. 

4)Conhece que pressupostos devem ser rigorosamente 

cumpridos. É o caso da qualidade industrial do produto, 

sem a qual a qualidade nos serviços é mera ilusão, assim 

como todos aqueles problemas técnicos ou administrativos 

que são detectados dentro da empresa e que enquanto não 

são resolvidos impedem a satisfação do cliente. Nesse 

estágio ainda não se pode falar em dedicação ao cliente, 

em procurar encantá-lo, retê-lo. Há que se resolver 

primeiro aquele mínimo necessário que pelo menos não crie 

aborrecimentos e insatisfação do cliente, que ele possa 

classificar o serviço oferecido como aceitável e admita a 

possibilidade de voltar. 

5)0 chefe está totalmente comprometido e envolvido. 

Para que isso não se torne apenas um slogan, isso se deve 

traduzir em duas perguntas: Como o chefe gasta o tempo? 

No que ele está pensando? Se a resposta for tal que boa 

parte do dia ele está ouvindo clientes, funcionários, 

servindo na linha de frente, dando o exemplo, fazendo 

junto com os funcionários certas tarefas, então a cultura 

será corretamente entendida por todos e cada um dos 

funcionários. <<O presidente do supermercado devia passar 

metade do tempo no supermercado, devia ficar no ca~xa. 

Isso ninguém faz aqui, é impensável! Só que o Carlzon 

faz, o Rolim da TAM faz. Quando ele estica pessoalmente o 

tapete vermelho para os seus clientes tudo fica mais 

fácil: o piloto, a aeromoça, todo mundo entende. É como 

educação em casa: se o pai não faz, você ... >>9 
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6} O chefe é um líder, que em ,~onsequência lidera 

sua organização na mudança proposta. 

O primeiro cuidado que se deve ter é que liderar, 

como pode parecer à primeira vista, não significa <<algo 

inspirador, de visão, tomar grandes decisões, cavalgar 

destemidamente cavalos brancos, exsudar carisma por todos 

os poros. >>10 . Liderar é em primeiro lugar liderar a si 

próprio, tendo caráter. <<A dificuldade dos serviços é o 

homem. Por isso a tarefa que cabe ser feita é formar o 

homem. Essa é a saída, só que o profissional de marketing 

muitas vezes tem uma formação e postura pusilânime; falta 

caráter.>>11 . Se isso ocorre, o executivo-chefe perde 

autoridade, perde moral e o exemplo que vem a dar passa a 

ser hipocrisia. Rompe-se a confiança que os funcionários 

depositam nele, não há credibilidade e a organização não 

adquire a nova cultura. <<Uma das características 

essenciais dos líderes de serviço é a integridade 

pessoal. Os melhores líderes valorizam o fazer as coisas 

certas mesmo quando inconveniente ou custoso. Eles põem 

um prêmio para a justiça, a consistência e a verdade e, 

como resultante, ganham a confiança dos associados. Como 

Peter Drucker escreve: O objetivo final da liderança 

efetiva é ganhar a confiança. De outro modo não haverá 

nenhum seguidor e a única definição de um líder é 

alguém que tem seguidores. >>12 • Há uma forte conexão 

entre a excelência no serviço e o orgulho dos empregados 

com o que fazem e esse orgulho é moldado em boa parte 

pela percepção que eles têm da integridade do executivo

chefe. 

<<Quando executivos compram e vendem companhias 

como se fossem gado, demonstrando pouco interesse no que 

ocorre em consequência com os empregados e clientes; 

quando marca-se e desmarca-se preços rapidamente, quando 

treinam vendedores a empurrar mercadorias ( ... } e outras 
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táticas não éticas para pressionarem clientes a comprarem 

o que não precisam esses executivos sabotam 

completamente suas próprias credibilidades. ( ... ) Os 

empregados vêem por eles mesmos que a gerência não se 

importa em nada com o serviço e a satisfação do cliente. 

( ... ) Na sociedade da qualidade, honestidade, excelência 

e o princípio de dar total valor para o que recebemos 

deve se tornar a regra de conduta tanto dos negócios como 

das relações pessoais. O que começa como um esforço para 

melhorar a qualidade pode acabar num revolucionário 

melhoramento da qualidade de vida como um todo.>>13 • 

O líder também aspira a um serviço com padrão 

altíssimo, não se contenta com bom serviço, é um contínuo 

motor. Também se preocupa em ser visível para os seus 

funcionários, é um bom resolvedor de problemas, sabe 

lidar eficazmente de forma pess·oal com uma grande 

variedade de pessoas em busca de suas idéias, ouvindo e 

persuadindo. Construtor de um espírito de equipe; sabe 

tirar máximo proveito de constantes reuniões de equipe. 

A FALTA DE CULTURA MENTAL 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Conforme foi dito, a causa principal dos fracassos 

da cultura de serviços nas empresas é a falta de Cultura 

Mental para a prestação de serviços do executivo-chefe, 

isto é, ele não entendeu, não aceita, não se compromete, 

não se envolve diariamente com o cliente e não sabe 

liderar a organização. A unanimidade da bibliografia e 

dos profissionais entrevistados apontam para este ponto. 

E porque existe a unanimidade? Porque atualmente o fato 

concreto e real é que a maioria dos executivos não tem a 

Cultura Mental para a prestação de serviços adequada. É 

um fato tão comum que leva a todos os que estão 
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envolvidos profissionalmente no ramo a naturalmente 

abordar este aspecto do perfil gerencial. Como a maioria 

dos executivos-chefes _não têm essa qualidade 

consequentemente a ma1or1a das empresas não conseguem 

implementar com sucesso a cultura de serviço ao cliente, 

levando Philip Crosby14 a afirmar que 99% das tentativas 

<<acabam por transformarem-se num rotundo fracasso>>. No 

Brasil, a situação é idêntica ou pior que a do primeiro 

mundo, Numa pesquisa feita a nível nacional com as 

pequenas empresas se revelou que1 5 : 

Das 1253 pequenas empresas entrevistadas: 

- 68% não possuem processo sistemático para saber o 

que o cliente pensa. 

- 54% precisam de retrabalho. 

- 62% perdem cliente e 19% consideram a perda alta. 

- mais de 60% não fornecem treinamento. 

E a causa disso mostrou ser que: 

77% dos pequenos empresários não desejam investir 

em qualidade. 

Ou seja, o dono do negócio não entende ou não 

aceita a cultura de serviço ao cliente. 

Também é preciso ficar atento ao fato de que mesmos 

os executivos-chefes que dizem estar voltados para os 

clientes, que ouvem o cliente, na realidade, não estão 

voltados, nem ouvem ninguém. Afirmam porque em parte está 

na moda esse tipo de comportamento e em parte porque não 

entenderam nada. 

O autor deste trabalho teve a oportunidade de 

participar, com a coordenação do Professor Doutor Moisés 

Szniffer, de uma simulação feita com alunos do mestrado e 

doutorado em administração da EAESP-FGV onde era proposta 

a seguinte tarefa: desenvolver em 3 O minutos uma idéia 

geral sobre um jogo eletrônico para cegos, visto que os 

mesmos sentiam falta de um entretenimento desse gênero. 
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Foi também avisado que os clientes, isto é, a associação 

dos cegos estariam à disposição numa sala vizinha. 

Observou-se que nenhum dos quatro grupos participantes 

durante os trinta minutos se dirigiu aos clientes para 

fazer uma pergunta. Uma vez terminado o tempo foi feita 

uma pergunta dirigida aos grupos, procurando se saber se 

cada um se considerava uma equipe (empresa) voltada para 

o cliente. Todos afirmaram categoricamente serem 

absolutamente voltados para os clientes. A segu~r foi 

feita a apresentação dos trabalhos e a comparação com 

aquilo que os clientes, os cegos, queriam, o que deixou 

de modo patente que todos os grupos estavam muitíssimo 

longe do desejado pelos clientes. Estes haviam feito uma 

lista de atributos, e importância de cada um, e se 

verificou que os grupos não acertaram em oferecer um 

produto que contivesse os atributos mais desejados. Mesmo 

assim, e isso chama a atenção, vários grupos continuaram 

a afirmar que eram voltados para os clientes pois 

procuravam pensar o que um cego gostaria de ter como jogo 

eletrônico. Um imanentismo1 6 crasso que impossibilitava 

que esses futuros executivos entendessem de forma correta 

o que vem a ser dedicação ao cliente. 

<<Muita gente no Brasil acha que serviço é você 

sorrir, ser amigo do cliente e treinar muitas pessoas e o 

presidente pode continuar a fazer o trabalho dele.>>17 . 

<<Os executivos não vivem essa idéia (qualidade nos 

serviços) nem pensam nisso. Os objetivos básicos ficam 

por conta do cumprimento do plano de marketing.>>18 . 

<<Há empresas que falam em qualidade devido ao 

Código de Defesa do Consumidor - O cliente se tornou uma 

ameaça. É uma atitude defensiva. Por isso, inclusive, 

põem o Departamento de Serviço ao Consumidor ligado ao 

Departamento Jurídico. Outras empresas fazem um pequeno 

investimento por modismo: o que estão fazendo por aí? 
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Os dois tipos Vamos fazer igual e ver o que acontece. 

ouviram falar em qualidade mas na prática ... 

depois vêm aquele ( ... )"Cliente em primeiro lugar", mas 

discurso "cliente é indisciplinado", e outras 

desculpas. >>19 • 

Ao 

CAUSAS/CARACTERÍSTICAS DA CULTURA MENTAL 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVOCADA 

longo da pesquisa e análise realizada, 

primeiramente se constatou a ameaça-chave: falta de 

Cultura Mental para a prestação de serviços. Depois se 

passou a investigar as causas que estão por trás da 

postura equivocada do executivo-chefe. Se fará agora 

portanto uma classificação das causas e comentários a 

respeito. 

SERVIÇO DÁ TRABALHO 

As causas são muitas e bastante diversas entre s1, 

mas após uma análise cuidadosa se prefere concluir que a 

causa principal, a que se encontra como razão última é 

que a cultura de serviço, dedicação ao cliente, dá 

trabalho. Muito trabalho não somente para os 

funcionários, como principalmente ao líder, pois se exige 

um envolvimento de cabeça e de tempo, conforme já 

explicado anteriormente. O contato com os consumidores em 

si mesmo já é bastante custoso e cansativo, exigindo um 

perfil próprio e adequado para se trabalhar, como se pode 

observar em quem exerce trabalho em balcão: um número 

grande de pessoas solicitando constantemente serviços, 

sendo que cada uma têm uma personalidade própria, um modo 

de ser diferente que exige tratamento diferenciado e cada 

uma querendo ser tratada - com razão - como se fosse a 
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primeira pessoa que aparece no balcão, querendo atenção e 

ajuda. Isso tudo pode acontecer num dia em que o 

funcionário apresenta problemas familiares, pessoais ou 

de saúde. E se se transporta esse panorama para o serviço 

como um todo do estabelecimento, com um chefe envolvido 

que também precisa levar em conta problemas de finanças, 

administrativos, entre outros, o resultado leva a 

considerar que cultura de serviços é como querer se 

comprometer em algo que "complica" bastante a vida. É 

muito mais cômodo o gerenciamento padrão, a partir de um 

escritório com ar-condicionado, conseguindo melhores 

resultados a partir de transações financeiras, 

especialmente no cenário econômico nacional, e mais ainda 

se até então a situação presente.não têm sido ruim para a 

empresa. 

<<Redirecionando os passos e 

organização é um trabalho mui to duro. 

hábitos de 

Se o gerente 

uma 

va1 

assumir a liderança de serviço é melhor estar preparado 

para trabalhar nisso. O gerente não pode delegar 

responsabilidade pelo melhoramento da qualidade nos 

serviços; ele precisa tomar a carga como própria ou nada 

há de acontecer. ( ... )"Você tem que ter a vontade de 

viajar, 1r e ver as pessoas e conversar. Você não pode 

comunicar ou mostrar seu compromisso num videotape ou 

escrevendo o tempo todo. >>2 o. 

<<Considere o .caso de um executivo-chefe com quem 

trabalhamos. Ele anda num carro de serviço da companhia, 

a maior do ramo, e a maior subsidiária da Holding. O 

chefe está no trabalho há um ano e está ansioso por 

melhorar a qualidade nos serviços para melhor diferenciar 

a sua firma dos concorrentes e para comandar os preços 

num ambiente "corta-preços" . Ele pensa que melhorar o 

serviço é absolutamente essencial e ainda encara um 

processo de serviço muito complexo com muitas funções 
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interagindo com o serviço antes dele chegar ao cliente); 

empregados com problemas morais em parte devido a uma 

redução na força mal gerenciada alguns anos antes e uma 

tremenda necessidade de atualizar a tecnologia. Com tudo 

isso, ele enfrenta competidores agressivos, cortadores de 

preço por um lado e a Holding com expectativas de altos 

lucros por outro lado. Nosso CEO está muito determinado 

na questão qualidade nos serviços, tendo agido 

agressivamente, abrindo linhas de comunicação com 

empregados, comissão de pesquisa, e aberto uma série de 

projetos específicos sobre melhoria de qualidade. O 

progresso é lento e as pessoas estão sempre presentes. O 

nosso CEO tem um caminho duro a percorrer? Você pode 

apostar que sim. E este é o porquê da vontade para 

liderar é tão discutida, é tão crítica. Sem o CEO, 

pessoalmente, ( ... )todo o esforço por melhorar o serviço 

nessa companhia teria sido solapado. 

Serviço não é tão suave e macio como se tem tentado 

afirmar. A entrega constante de um serviço excelente 

( ... )requer o tipo de trabalho duro que um negócio requer 

trabalho duro em mapear responsabilidades, trabalho 

duro em planejar necessidade das pessoas de treinamento, 

liderança superior e gerenciamento, trabalho duro em 

desenhar os tipos de equipamentos e software que os 

entregadores de serviço requerem e trabalho duro em 

identificar, continuamente, pedidos e desejos dos 

clientes. ( ... )Nas melhores companhias de serviço que nós 

temos estudado ao longo dos anos, todas têm dois pontos 

em comum: uma boa idéia de serviço e uma vontade de 

trabalhar durissimamente para fazer a idéia funcionar. 

( ... )Se diz que a vida média esperada de uma 

sujeira no chão da Disneylândia é de quatro segundos. Nós 

não sabemos se esta estatística é absolutamente 

verdadeira, Então nós poderíamos ser mais cuidadosos e 
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dizer que não fica no chão mais do que 30 segundos. O que 

importa é que o que esta companhia tem feito ao longo dos 

anos em transformar clientes em "convidados na terra da 

fantasia" é o resultado de uma obsessiva dedicação e 

comprometimento como o sonho do fundador. Não foi mágica 

que construiu o reino da magia, foi o trabalho 

árduo. >>21 • 

Ou ainda em outra bibliografia: <<A resistência é 

normal. Qualidade nos serviços envolve um bocado de 

trabalho árduo, incluindo auto-análise, disciplina e uma 

contínua luta por melhorar. Demanda uma mudança no 

comportamento e nas atitudes, pondo o cliente em primeiro 

lugar - algo que é difícil numa sociedade individualista. 

Qualidade nos serviços é o irritante que posto na ostra 

produz a pérola; a graça está em obter a pérola.>>22 

Esse é um ponto que serve de ficha para a questão 

do trabalho: a sociedade individualista. Basta conhecer 

um mínimo da natureza humana para ficar patente que a 

inclinação natural, se não se faz nada em contra, é o 

egoísmo, "sirvam-me" e não o contrário, ou seja, 

"servirei os outros" . O comum é preocupar-se com os 

próprios problemas e não com o problema do cliente; o 

comum é ficar parado ao invés de se mexer e ir atrás do 

cliente; o comum é pensar "quanto ganho nisto" e não 

"quanto o cliente também pode ganhar nisto". 

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Um dos pontos ma~s importantes que contribuem para 

o fracasso da nova cultura, dentro da idéia da falta de 

Cultura Mental para a prestação de serviços, é a não 

aceitação da qualidade nos serviços porque não se entende 

corretamente o que ela significa. E não se entende devido 

à má formação profissional. Ainda que venha a se aceitar 
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a nova cultura, os maus hábitos adquiridos desde a época 

acadêmica e arraigados ao longo de muitos anos de 

profissão impedem que o executivo pense, raciocine e atue 

da forma que esta cultura exige. 

<<Então qual é o problema? Porque muitos executivos 

não são líderes em serviço? Para muitos a resposta é o 

pobre entendimento e ou habilidade para liderança no 

serviço, isto é, um problema de capacidade de servir. Faz 

parte da nossa experiência que vários executivos não 

entendem a dinâmica da qualidade nos serviços 

suficientemente para saberem o que fazer. Isso leva a 

esforços destinados ao fracasso, como por exemplo, 

iniciar programas rápidos do tipo de treinamento por um 

dia de curso de sorriso, delegar a responsabilidade 

principal pela melhoria da qualidade para um 

departamento, ou focar a atenção estritamente em 

contactar com os funcionários ignorando o crítico 

relacionamento que há entre os que servem internamente e 

externamente. >>23. 

Classificando, por assim dizer, a formação do 

executivo, se podem observar diversos focos: 

l)Foco no produto físico -o chefe cresceu num 

ambiente manufatureiro e a estrutura manufatureira se 

expande para todos dentro da empresa, e este foco, esta 

visão da realidade, apresenta aspectos diferentes da 

administração dos serviços. Como por exemplo temos o 

aspecto dos detalhes: o grau de importância que possu~ o 

fator apresentação (limpeza, harmonia, ambiente físico) 

nos serviços é muito grande e é relevante na satisfação 

do cliente na maior parte dos casos, enquanto que possu~ 

um impacto menor no chão da fábrica. O esforço da empresa 

gira em termos de índice de produtividade; é isso o que 

ocupa a mente do funcionário e o departamento de 
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marketing se ocupa de promover as excelências do produto 

comercializado. 

Dentro do foco produto se ~nsere a mentalidade 

manufatureira, mecânica, racional e de padronizações. E 

muita co~sa se pode concluir a partir disso. 

- Muitos executivos têm uma formação acadêmica de 

engenharia e criam uma organização que funciona como uma 

máquina. Gareth Morgan24 no seu trabalho sobre as imagens 

da organização onde a vê ora como máquina, ora como 

organismo, ora como cérebro, ora como outras metáforas, 

ao tratar do mecanicismo - a organização como máquina -

indica como limitação dessa visão tão extendida, a 

dificuldade em adaptar-se às mudanças no ambiente 

(máquinas são sistemas rígidos, inflexíveis), na 

tendência a cair na burocracia sem sentido e emperradora 

e os efeitos desumanizadores sobre o empregado. E como 

fica claro que estas três limitações vão contra os 

interesses do cliente e como são comuns de se encontrar 

em muitas empresas: <<A visão mecanicista trata 

empregados e clientes como coisas, porque se está 

acostumado a vê-los como elementos substituíveis e 

controláveis dentro do sistema. ( ... )Com a mentalidade no 

processo e não na pessoa, o executivo não entende o 

cliente e o funcionário porque na realidade ele não está 

interessado. Ele não acredita que eles tenham algo a 

dizer. >>25 • 

Outra consequência dessa visão é o gerenciamento 

reduzido à autoridade, legislação e controle. O principal 

dano que isso causa é desconectar produto do serviço, 

como se o cliente, como já foi dito, enxergasse os dois 

separadamente. A visão manufatureira leva a uma 

preocupação exclusiva pelo tangível, descartando o outro 

componente que é o intangível do serviço. Observe-se as 

diferenças na tabela a seguir26 : 
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VISÃO MANUFATUREIRA VISÃO SERVIÇO AO CLIENTE 

ENTREGA 

mercadoria 

LUCRO 

gerado pela eficiência 

PESSOAL 

obediente 

TAREFA 

cumprida 

MEDIÇÃO 

tarefa realizada 

SUPERVISOR 

cobra tarefas 

valor ao cliente 

gerado pela satisfação 

do cliente 

com poderes 

assegurar a qualidade 

cliente satisfeito 

suporte e apoio 

O que se escreveu e se aplicou sobre qualidade no 

produto causou e causa problemas quando aplicado no 

serviço. Todos os esforços que Juram e Derning27 fizeram 

por inserir urna mentalidade de qualidade nos processos, 

na produção, no controle estatístico de erros, na 

padronização e otimização de tarefas, geraram ótimos 

resultados. No entanto ao se incutir essa mentalidade em 

serviços os fracassos foram rotundos. No primeiro caso 

está se lidando com peças, máquinas, os funcionários 

proc~ram melhorar o trabalho no uso das máquinas, se 

estudam problemas e se buscam soluções técnicas. No 

segundo caso se está lidando com pessoas. Para ilustrar o 

raciocínio, tem-se o caso de <<um banco australiano que 

desenvolvia um esforço de melhoria da qualidade. Havia 

urna ordem de se atender toda a chamada telefônica antes 

de três toques , 

contabilizado e 

e isso era monitorado com grande rigor, 

registrado, dentro de metas numéricas 

propostas. Urna telefonista ocupada em certa ocasião com 
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várias linhas simultâneas, ao escutar mais um chamado, 

foi vista levantando o gancho para imediatamente depois 

abaixá-lo, cortando a ligação. Interrogada para 

esclarecer a razão de tal procedimento lastimável, ela 

respondeu segura que procurava atuar dentro das metas 

rigorosas que companhia lhe propunha. >>28 • Segundo 

Albrecht29 , <<aplicar o modelo manufatureiro em operações 

de serv1ço, ou seja, em departamentos que tratam 

diretamente com o cliente, em departamentos de serviço 

interno e em processos que abordam intangíveis que são 

difíceis de medir e contar, têm freqüentemente recolhido 

resultados frustantes. 

Aqui no Brasil -ainda estamos no primeiro estágio, 

ou seja, a qualidade como uma melhoria de procedimentos: 

limpar a sala, etc. Mas isso é apenas o inicio para o 

segundo estágio que é fazer aquilo que o cliente quer que 

se faça. 

2)Foco em vendas Tradicionalmente vendas é o 

departamento estrela, dependendo do setor em que atua a 

empresa, pois é o departamento que traz o dinheiro, é 

quem leva a empresa para frente, quem a sustenta, e isso 

traz como consequência a visão de · que qualidade é 

modismo, é fonte de custos, é invenção de quem fica no 

escritório com ar condicionado. Já o pessoal de vendas é 

quem sai, trabalha, os que conseguem fechar negócios e os 

que conhecem de perto a realidade. Em parte isso acontece 

porque o departamento de Marketing é fraco ou o 

presidente lança periodicamente programas novos que não 

redundam em nada. 

Também é verdade que eles conhecem a realidade de. 

perto, conhecem o cliente, mas usam mal essas informações 

e as aproveitam para empurrar a mercadoria sem querer 

saber se é isso que o cliente precisa, ou se vai ficar 

satisfeito com a compra. Querem realizar a venda e 
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pronto. Não há tratamento pós-venda, não há um banco de 

dados (Database Marketing será comentado mais para 

frente) que possibilite um relacionamento duradouro com o 

cliente. Tudo gira em torno de metas de vendas, e para se 

honrar essas metas se fazem abusos: horas-extras 

funcionários insatisfeitos, nervosos, sabem que a empresa 

só está interessada neles na medida em que cumprem as 

metas e não se servem bem ao cliente - e trapaças de todo 

o tipo. Conhecem o cliente devido a convivência com ele, 

mas não sabem, nem querem tirar proveito dessa vantagem 

como ferramenta de ação estratégica. 

3)Foco em finanças. Este é o caso mais 

principalmente no Brasil, devido ao 

comum, 

cenário 

inflacionário, onde o investimento financeiro é muito 

mais atrativo do que o investimento em produção e 

serviços. Esta visão possui diversas manifestações: 

- Diante de maus resultados no balanço da empresa 

costuma-se instalar imediatamente um programa de corte de 

custos e despesas. Normalmente o primeiro a se cortar é a 

melhoria em serviços. Num estudo de caso da Harvard 

Business Review30 , James Broadhead executivo-chefe da 

Florida Power & Light, empresa que atingiu uma excelência 

na cultura de serviços, comenta que <<qualidade 

corretamente aplicada reduz custos. Ela possibilitou que 

nossa empresa fosse particularmente bem sucedida em 

controlar custos e em controlar o preço da 

eletricidade>>. Fica patente como a presença ou não da 

Cultura Mental para a prestação de serviços leva a 

atitudes completamente diferentes. 

A empresa é regida por metas e índices 

financeiros. O chefe age submetido a isso, e os 

funcionários, em consequência, da mesma forma. Numa das 

entrevistas realizadas ficou claro que uma empresa31 

controlava investimentos de serviço a clientes dentro do 
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índice número de funcionários/ faturamento. Se observou 

que há um discurso de serviço, que há programas de 

qualidade mas se desconfia muito do sucesso que poderá 

atingir. 

- Chefes com foco em finanças não acreditam que o 

investimento em serviço apresenta um retorno bom. Isso é 

devido ao fato de ver o serviço como custo, mas serviço 

não é custo, é trabalho. Parte do serviço que o cliente 

quer não oferece custo consideráveP2 , como é o caso 

comum de um atendimento personalizado. Outra prova de que 

o serviço dá retorno são empresas já bem sucedidas como 

as citadas na introdução deste trabalho. 

<<Não se mexe na empresa se a receita está 

crescendo - A receita pode estar crescendo, mas a despesa 

mais ainda; como o lucro é representado pela margem 

(receita-despesa) isto pode representar urna tendência 

perigosa. Hoje em dia muitas vezes é mais fácil aumentar 

o lucro via redução de despesa do que por aumento de 

recei ta>>33 • 

Formação acadêmica do administrador é 

fundamentalmente financeira tanto pela carga horária 

das disciplinas da área financeira, como pela demora em 

atualizar as tendências presentes em outras áreas (é o 

caso da qualidade) como marketing e recursos humanos no 

currículo. O administrador sai da escola com urna 

mentalidade excessivamente contábil-financeira. Termos 

como reengenharia, marketing de relacionamento soam muito 

estranho e o executivo sente-se mais dono da situação 

quando tem na frente um balanço financeiro. 

Fechando os comentários sobre os diversos focos e a 

formação profissional cabe aqui o seguinte comentário34 : 

<<Quando os executivos não estão comprometidos com a 

qualidade nos serviços do ponto de vista do cliente, eles 

alocam seus recursos para outros objetivos tais como 
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vendas, lucros ou fatia de mercado. Eles não estabelecem 

iniciativas internas de qualidade nos serviços e eles não 

são capazes de ver que qualidade nos serviços leva a uma 

melhor performance da companhia.>> 

4) Ausência de conhecimentos de marketing <<Os 

responsáveis pelo departamento de marketing estão 

acostumados a ver o produto em primeiro lugar. Esta 

postura errada do profissional de marketing é devida à 

formação acadêmica, ao 

financeira do chefe de 

pergunta para a quase 

caráter pessoal e à visão 

departamento. 

totalidade dos 

( ... ) Se você 

executivos de 

marketing o que é marketing, quais as funções, ele não 

saberá responder. ele não sabe que marketing é para 

conquistar e manter clientes. Ele fala marketing, mas é 

vendas, é propaganda, é quatro P's. Por isso, eles estão 

muito em produto, fazer produto, desenvolver produtos, 

aperfeiçoar. Mas ainda não têm uma visão sobre 

relacionamento. Isso muitas vezes é trazido pelo homem de 

operação, de vendas. Ele quer resolver o problema do 

cliente, o de marketing, nem sempre. Isso é má formação. 

Há avaliação do serviço em empresas no Brasil, mas não há 

relacionamento; o homem de marketing nacional não 

valoriza o relacionamento com cliente.>>35 . 

<<Como consumidor não vejo nada de relacionamento. 

Aqui, pela minha experiência, você compra e nunca mais vê 

a cara do vendedor. A compra devia ser o começo de uma 

relação não o fim.>>36. Mais ainda: <<se formos conversar 

com um executivo da área de pesquisa de mercado, veremos 

que a pesquisa menos utilizada é na área de Customer 

Satisfaction. >>37. 

<<O profissional de marketing é excessivamente 

acadêmico, e um grande problema da falta de Cultura 

Mental para a prestação de serviços são as escolas de 

administração com currículo de 20 anos atrás. 
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O marketing tem que ser o coordenador e integrador 

do processo de atendimento ao cliente, mas no Brasil, o 

departamento· de marketing é visto, e é, como um centro de 

custos (pesquisa, propaganda, etc. ) , com uma função de 

staff. E enquanto persistir essa posição, percepção e 

atuação a coisa não vai ... Você é o de vendas, que traz 

o dinheiro, e eu sou o de marketing, que gasta o 

dinheiro. >>38 • 

Com esse perfil de mentalidade e ação torna-se 

muito difícil que o profissional de marketing faça algo 

pela cultura de serviço, como por exemplo, convencer o 

executivo-chefe da importância dessas idéias. Se o 

exemplo é ruim, as palavras perdem sua força. 

Se procuraram aglomerar todos estes comentários 

como uma forma de reforçar a idéia de que com esse perfil 

no marketing, a chance de que o presidente venha a ter 

Cultura Mental para a prestação de serviços necessária é 

mínima no cenário nacional. 

PRINCÍPIOS VOLÁTEIS 

Uma das causas importantes que levam a ausência da 

Cultura Mental para a prestação de serviços é uma 

característica do executivo-chefe segundo a qual ora ele 

se dedica com todas as energias a uma idéia, logo depois 

a outra idéia e um pouco mais adiante com uma terceira 

idéia. Ele apresenta prioridades voláteis39 • Ora corte de 

custos, ora programa de motivação total, ora atenção ao 

cliente, ora produção total. Isso não seria danoso à 

qualidade nos serviços se esta fosse apenas um programa, 

cuja característica é a breve duração e ser um esforço 

compatível paralelamente com outros pontos importantes. 

Mas infelizmente não é assim. Ela não é um programa, é 

cultura, leva muito tempo para ser implementada, é um 
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esforço não só de alterar um pequeno aspecto do horário 

do funcionário, mas de alterar o modo de pensar do mesmo. 

Por isso prioridades voláteis destroem qualquer esforço 

de foco no cliente. 

A situação normalmente é a seguinte: O chefe por 

algum motivo convence-se de que a qualidade nos serviços 

é bom e acredita ser fácil (Cultura Mental para a 

prestação de serviços errada), baixa decretos, cria 

comissões, dá as diretrizes, lança um slogan e espera que 

o pessoal da linha de frente se entusiasme com as suas 

idéias. Após um breve período, ao se deparar com os 

fracos resultados obtidos, desanima-se e desiste do 

processo. Além de não se envolver, queria retorno rápido, 

quando demora anos para se notar mudanças substanciais. O 

ciclo se repetirá no próximo mês quando se empolgar com 

outro ponto. 

O mais grave disso tudo é que quando há 

experiências passadas com sobrecarga de programas e 

campanhas que não geraram mudanças significativas, há um 

grande risco de que um investimento efetivo de dedicação 

ao cliente não se realize. Isto porque a alta 

administração já perdeu a credibilidade diante dos 

funcionários. Eles já não levam a sério os esforços vindo 

de cima, pois já repararam que nunca resultaram em 

melhorias efetivas. Estão anestesiados. Romper esta 

barreira exige tempo e um empenho pessoal redobrado da 

gerência. Em especial se terá que praticar a gerência do 

exemplo e da visibilidade, isto é, o chefe a todo o ·· · 

momento sendo visto pelos seus funcionários, empenhado, 

servindo o cliente, dando o exemplo. 

Deve-se atentar a visão de curto prazo que está 

inserida aí. <<Os gerentes americanos são ainda de visão 

de curto prazo e baixas metas. ( ... )Eles estão mais 

motivados em como conseguir o próximo emprego na próxima 
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. do que saber como esta companhia estará daqui a 

~s.>>40 • <<Porque se vê esse esforço como um 

, e não como um processo contínuo, a companhia tem 

lo sistema de qualidade, mas não o gerenciamento 

qualidade. >>41 . 

> Brasil ainda se têm, além dessas características 

peculiaridades. <<A própria inflação já tira o 

je tudo: qual o melhor investimento? Não se sabe. 

panorama econômico-político nacional, as empresas 

~ioridades voláteis como cliente, ecologia, 

s, etc. Quando o Brasil for estável as empresas 

estabilidade de ação, de planejamento>>42 • Esse 

dificuldade político-econômico só é superado, ou 

ado, quando se têm Cultura Mental para a prestação 

iços. 

O LADO HUMANO 

1uando não se compreende todo o peso humano, 

:ual expressão muito usada na bibliografia de 

)S - que comporta a cultura de serviços, leva-se a 

lsa Cultura Mental para a prestação de serviços. 

com o empenho do executivo se esbarrará na 

Lva de se estabelecer a cultura em todos os 

:1.ários da empresa e na tentativa de se relacionar 

atoriamente com os clientes. 

~ mentalidade do produto é tão forte no mundo 

arial que a tendência natural é, ao se trabalhar 

~rviço, levar em conta só o tangível. Com efeito, 

se esforçam por melhorar o layout da loja, por ter 

lo na limpeza, 

mente, etc e 

rível. 

na ordem material, nos uniformes, 

dão menor importância ao lado 
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A morte de um serviço feito com qualidade é querer 

amarrá-lo a um processo, a um sistema fechado, 

invariável, tirando toda a- vida e deixando somente a 

frieza. Observe-se o· que pode ocorrer com uma pequena 

tentativa desse estilo. <<Sistemas, regras e métodos 

formais fazem bem pouco para tornar mais eficazes os 

processos sociais ou ~nsp~rar o trabalho emocional. 

( ... ) Quando as caixas dos bancos e os funcionários do 

McDonald' s seguem estritamente as normas olhando cada 

cliente nos olhos, mas não fazem nenhum trabalho 

emocional verdadeiro, o efeito parece desagradavelmente 

falso. Às vezes os mecanismos de controle mental produzem 

resultados absurdos. A K-Mart certa vez ordenou aos 

funcionários das caixas registradoras que dissessem a 

todos os clientes "Obrigado por comprar na K-Mart", e 

imprimissem o símbolo TYFSK (abreviação de Thank You For 

Shopping at K-Mart) por toda parte. Funcionários ansiosos 

simplesmente resmungavam um TYFSK no final de cada venda, 

uma contribuição para o processo social que cliente algum 

conseguia entender. >>43. 

<<Os controles formais são progressivamente menos 

eficazes quanto mais descentralizada for a operação de 

serviço ao cliente, e quanto mais os clientes agem como 

co-produtores. Todas essas características aumentam a 

incerteza dos funcionários sobre a produção do serviço. 

Pesquisas fascinantes sobre enfermeiras, pilotos de avião 

e vendedores observam que a incerteza da tarefa a ser 

realizada aumenta a ansiedade, a tensão, o estresse e a 

insatisfação, e pode até provocar uma orientação negativa 

em relação aos clientes. Nessas circunstâncias, o que 

menos ajuda é estabelecer controles formais que impliquem 

a existência de um único comportamento adequado a todas 

as situações com as quais os funcionários se deparam. 

Quanto mais indefinida a tarefa, maJ.s os funcionários 
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dependem de valores, e não de controles formais, para 

orientar seu comportamento.>>44. 

Por que razão um serviço de qualidade é uma tarefa 

de longa duração, que leva anos para mostrar resultados 

significativos? Justamente porque não se baseia no 

mecânico: se assim fosse, um bom sistema implementaria a 

cultura de serviços em dois, três meses, ou em algumas 

horas. 

Há um discurso, que ainda que fique com os pés um 

pouco fora do chão da realidade, vale a pena a ser 

citado, pois pertence há alguém·que acompanha de perto o 

problema45 : <<Muitas organizações falharão na luta por 

qualidade total no serviço, não porque seus líderes não 

entendam o conceito ou técnicas requeridas para alcançar 

isso, mas porque eles não percebem que o coração do 

serviço é espiritual ma1.s do que mecânico. Eles irão 

burocratizar tudo e fazer com que se pareça com mais um 

programa. 

Muitas iniciativas na qualidade são estéreis, 

intelectuais e administrativas do início ao fim; elas não 

atraem o coração humano. São baseadas numa visão da 

organização ma1.s como um aparato do que como uma 

sociedade. Eles não começam com a energia humana como o 

foco de mudança.( ... ) 

Muitas organizações 

serviço. Elas possuem, 

racional, um espírito 

não possuem um 

ao contrário, 

tecnológico, 

financeiro, 

orientação 

um espírito manufatureiro, ou 

dominante que cria e define 

companhia.>> 

espírito de 

um espírito 

um espírito 

alguma outra 

a cultura da 

Um dos modos de melhor se aproveitar da visão 

humana do serviço é conhecer as características da 

natureza humana. Se não se conhece, os danos serão 

patentes, se há conhecimento o executivo-chefe saberá a 
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hora de ex1g1r dos seus funcionários e a hora de 

recompensá-los e como fazê-lo; saberá puxar do cliente ou 

ir atrás dele. Mas esse conhecimento que somente em parte 

se adquire ouvindo funcionários e clientes, só matura com 

a experiência de muitas horas de trabalho e convivência 

com as pessoas. Assim o gerente pode vir a conhecer que a 

grande maioria dos seus clientes têm um motivo de compra 

baseado na vaidade pessoal, por exemplo, mas ainda que 

seja um fator comum, o modo de como a vaidade se 

manifesta, a intensidade, os matizes, são absolutamente 

individuais e isso têm que ser levado em conta ao se 

relacionar com eles. 

PRESSÃO DO SUPERIOR 

O executivo-chefe muitas vezes devido ao seu estilo 

de atuar gera na cultura da empresa um vício entre os 

empregados que é a preocupação em agradar o chefe de 

forma exagerada, anulando a preocupação com o cliente. Ou 

expressando melhor: o funcionário agrada o cliente 

enquanto que isso seja um meio de agradar o chefe. Essa 

postura, que é até bastante natural, compreensível, não 

permite que se chegue até a excelência. O chefe não tem a 

Cultura Mental para a prestação de serviços necessária 

para incutir em todos que o cliente é a razão de ser do 

negócio, que não é uma mania pessoal do chefe, e que se 

deve atender não para satisfazer o superior mas para 

satisfazer propriamente o cliente. Com esse defeito, a 

empresa nunca se sairá bem diante de algumas situações 

extras que ocorrem com os clientes e que em algumas 

empresas os funcionários correspondem de um modo 

excepcional. Isso porque faltou a visão no cliente e 

sobrou preocupação em saber se está agradando o superior 

ou não. A SAS está repleta de estórias onde em momentos 
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críticos os funcionários se esqueceram, desembolsaram 

dinheiro próprio, violaram regras, assumiram atitudes 

arriscadas do ponto de vista financeiro afim de 

resolverem o problema de um cliente46 • 

Este tipo de sutileza exige que o executivo saiba 

incutir um ambiente de confiança e não deixe de premiar 

aqueles que conseguiram entender e se excederam na 

dedicação ao cliente. 

O EXECUTIVO QUE APRENDE 

O executivo-chefe necessita além de ensinar a 

cultura à organização e fazer que a aprenda, fazer com 

que ele mesmo aprenda muitas lições do dia-a-dia e do 

ambiente. O serviço não é um processo no qual após se 

atingir o cume, já se tem garantida a preservação desse 

status. Exige continuamente esforço: quem não se esforça 

por subir, já está descendo no seu nível de serviço. 

Dessa forma, como ele é o responsável por puxar a 

organização rumo à melhoria contínua, ele mesmo tem que 

exigir-se uma melhoria contínua. Isso se faz através do 

aprendizado das realidades e da experiência na profissão. 

<<Infelizmente, programas fracassados ultrapa·ssam 

em grande número aos programas de sucesso e as taxas de 

melhoria continuam baixas. Porque? Porque muitas 

companhias fracassaram em entender uma verdade básica: 

melhoria contínua exige um compromisso com o 

aprendizado. 

uma organização 

novo? ( ... )Na 

Como, afinal de contas, pode 

melhorar sem pr1.me1.ro aprender algo 

ausência de aprender as companhias e os 

simplesmente repetem velhas práticas.>>47 • 

Entende-se aqui por <<organização 

aquela que tem a capacidade de criar, 

indivíduos 

que aprende 

adquirir e 
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transferir conhecimentos e de modificar seu comportamento 

para refletir novos conhecimentos e intuições.>>48 . E 

qual a importância para a cultura de serviço? Absoluta 

importância. Seu espírito coaduna com o espírito 

necessário ao serviço e é fator fundamental para a 

melhoria continua. <<Novas idéias são essenciais se o 

aprendizado toma lugar. Algumas vezes elas são criadas 

através de flashes de intuição ou criatividade; outras 

vezes elas chegam de fora da organização ou são 

comunicadas por pessoas de dentro. Não importa qual a 

fonte, estas idéias são o gatilho para a melhoria 

contínua da organização.>>49. 

Um ponto crítico é que essas idéias por s1 só não 

formam uma organização que aprende. <<Organizações que 

têm sido efetivas em criar e em adquirir novos 

conhecimentos têm sido notavelmente menos bem sucedidas 

em aplicar esses conhecimentos para suas próprias 

atividades. O gerenciamento da qualidade total, por 

exemplo, é agora ensinado em muitas escolas de negócios, 

mas o número que o usa para guiar sua própria tomada de 

decisão é muito pequeno. >>50 • Portanto é necessário que 

haja uma aplicação correta na própria organização, no 

serviço, dos conhecimentos adquiridos para que ocorra um 

verdadeiro aprendizado que se manifeste necessariamente 

numa melhoria contínua da qualidade nos serviços. 

<<0 primeiro passo é promover um ambiente que se]a 

condutivo para o aprendizado. Deve haver tempo para 

refletir, analisar, ( ... )dissecar as necessidades dos 

clientes, ( ... ) inventar novos produtos. Aprender é 

difícil quando os empregados estão pressionados ou 

apressados. Isso faz com que sejam guiados pelas pressões 

do momento. Somente se a alta administração 

explicitamente liberar o tempo dos empregados para os 

52 



propósitos acima é que o aprendizado ocorrerá com alguma 

frequência. >>51. 

Chega-se afinal ao ponto de sempre. Só o executivo

chefe com Cultura Mental para a prestação de serviços 

aprende, faz aprender e torna possível a melhoria 

contínua. Não há outra saída. 

A forte ameaça é que os executivos não estão 

aprendendo. <<Muitas pessoas não sabem como aprender. E 

mais, os membros da organização que mais se assumem como 

os melhores em aprender, na verdade, não são muito bons 

nisso. Estou falando sobre bem-educados, poderosos, bem

comprometidos profissionais que ocupam uma posição chave 

de liderança na moderna corporação.>>52 . 

O aprendizado individual consiste em: 

1) refletir criticamente sobre seu 

comportamento. 

2)identificar causas dos problemas. 

3 ) mudar o modo como se a tua v a 53 • 

próprio 

Normalmente o executivo fica somente na solução de 

problemas externos que consegue identificar. Não pensa em 

executar o primeiro passo que é a reflexão. Isso porque 

em primeiro lugar na sua formação acadêmica foi-lhe 

ensinado uma série de soluções técnicas e ele procura 

aplicá-las no seu trabalho real; em segundo lugar, porque 

o executivo que está na chefia foi quase sempre muito 

bem-sucedido, raramente experimentando o fracasso e por 

isso nunca aprendeu como tirar proveito de fracassos, e 

normalmente toma uma atitude defensiva pondo a culpa em 

alguém que não seja ele. Com essa postura defensiva, o 

executivo cai no segundo erro: pensar que para fazer as 

pessoas aprenderem basta motivação. O problema é que o 

aprendizado reflexivo não é simplesmente função de como 

as pessoas sentem. É uma reflexão de como elas pensam54 . 

53 



<<0 caminho está em ensinar aos funcionários como 

pensar sobre o próprio comportamento, quebrando assim a 

defesa que impede o próprio aprendizado. ( ... ) E como a 

organização pode começar a mudar nesse sentido? O 

primeiro passo é o executivo-chefe examinar-se 

criticamente e mudar suas próprias teorias equivocadas em 

uso. Até que ele se torne consciente de como ele 

raciocina defensivamente e as consequências contra

produtivas que daí resultam, haverá pouco progresso real. 

Qualquer atividade que exige mudança será para ele um 

fardo pesado. E as mudanças têm que começar pelo topo, 

porque de outra forma, qualquer outra razão de 

transformação que venha de baixo será mal vista. Se o 

( ... ) gerente médio começa a mudar o modo como pensa e 

age, esta mudança será vista como estranha ou ao menos 

perigosa pelos que estão no topo.>>5s. 

Tudo o que vem sendo dito sobre aprendizado está em 

estreita harmonia como o espírito de serviço, com o 

compromisso da alta administração e com o processo de 

melhoria contínua. Na verdade a teoria de aprendizagem é 

uma ferramenta poderosa, e na qualidade nos serviços tem 

uma importância vital. 

David Garvin56 propõe 

aprendizagem em cinco pontos: 

uma classificação 

Solução sistemática 

de 

de 

problemas, experimentação, uso das próprias experiências 

e das passadas, uso da experiência e práticas alheias e 

transferência rápida e eficiente desses conhecimentos por 

toda a organização. Todos estes pontos se coadunam 

perfeitamente com a cultura de serviço. 

-solução de problemas é a responsividade às 

exigências e insatisfações dos clientes. 

-experimentação: como o serviço se baseia em 

pessoas, há uma dose significativa de variabilidade e 

risco e isso implica que novas idéias e projetos sejam 
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experimentados mais do que implementados. É necessário 

uma cultura que incentive a aceitação do risco. 

-aprender do passado - as reclamações dos clientes 

não podem levar o chefe ao desânimo, antes devem ser 

vistas como excelentes oportunidades de conhecimento da 

empresa e do cliente. 

<<Um fracasso produtivo é o que leva a intuir, 

entender e então adicionar a lição à sabedoria da 

organização. Um sucesso improdutivo ocorre quando algo 

va~ bem, mas ninguém sabe como nem porquê.>>57 • 

Exige-se em consequência: 

-para aproveitar essas lições: um banco de dados, 

ponto que muitas empresas ainda não desenvolveram. 

-para aprender dos outros: realizar um benchmarking 

e em observar, ouvir e estudar os próprios clientes. 

-transferência de conhecimentos: que na cultura de 

serviços implica na troca de informações entre 

funcionários da linha de frente, gerentes e na visão de 

que isso se aplicou em medidas concretas com valor 

percebido pelos clientes. 

CRIANDO INCOMPATIBILIDADES 

Diante de dificuldades e crises na empresa o 

executivo-chefe pode ser levado a adquirir posturas que 

não estão em harmonia com a Cultura Mental para a 

prestação de serviços. Muitas vezes o esforço na 

qualidade surgiu num momento em que os negócios iam de 

vento em popa, e agora, na tempestade se pensa que a 

empresa diante da nova situação não está preparada para 

continuar com esforços pela qualidade. Pode-se chamar a 

esse panorama de um refinamento de "prioridades 

voláteis". Nos momentos difíceis a solução pode ser 

justamente continuar com o esforço na qualidade. 
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Há mui tas causas para utn medo de perseverar na 

qualidade, como se ela fosse para os momentos em que se 

há reservas para arriscar. <<As empresas brasileiras 

conhecem muito mal seus custos.>>ss. E com isso não fazem 

idéia do custo que representa· o esforço em qualidade 

(tendem a ver custo grande e retorno a prazo muito longo) 

quando na verdade qualidade é mais trabalho do que custo. 

Além disso, a causa da crise pode estar na 

estrutura hierárquico-funcional em que a empresa 

trabalha. Nesse caso qualidade não é solução completa, 

pois ela trabalha dentro da estrutura organizacional 

vigente na empresa, não a muda. <<Combinando os 

princípios, corretamente aplicados, de qualidade e a 

urgência de uma reengenharia (que reestrutura do nada os 

processos e estruturas) se obtém a flexibilidade 

necessária no atual mercado.>>59 • <<Qualidade, 

reengenharia e downsizing são compatíveis e harmônicos 

entre si e podem ser perfeitamente a solução para um 

grave problema que uma empresa enfrenta. >> 60 • Cada um 

deles, têm um ponto em comum para dar certo: o 

compromisso da alta administração (na reengenharia a taxa 

de insucessos está entre 50% a 70% e devido a falta de 

envolvimento do líder) 61. 

O corte de um esforço em qualidade devido a uma 

crise pode pagar um preço muito alto quando, numa época 

mais à frente, se pretender retomar o processo. Nessa 

ocasião a imagem e a credibilidade do mesmo estarão 

seriamente prejudicadas. 

RIGEZA 

Uma outra causa que leva a uma Cultura Mental para 

a prestação de serviços inadequada são regras, 

procedimentos e tradições que conferem um hábito errado 
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ao executivo-chefe ou que impedem que o mesmo possa ag~r 

tomar medidas corretas ou quebrar regras erradas. A 

cultura de serviço exige uma certa dose de ditadura, no 

sentido de que é necessário para ser bem sucedido tomar 

algumas medidas drásticas, como demissão de diretores que 

não compreendem a nova cultura, a quebra do papel 

tradicional da média gerência, ou ainda a delegação de 

poderes e responsabilidades ao simples funcionário da 

linha de frente. Se o executivo tem as mãos amarradas, 

numa "democracia" empresarial, com poderes diluídos, 

torna-se muito difícil o sucesso da empreitada. 

<<Nos anos 90, prec~samos de uma ditadura dentro 

das empresas na hora de traçar os objetivos e a 

estratégia. ( ... )E precisamos da democracia plena na hora 

de distribuir responsabilidades. Um líder cria um 

ambiente em que os funcionários estão prontos a assumir 

riscos e decidir nos momentos da verdade.>> 62 

PERFIL DE TRABALHO 

O necessário envolvimento na filosofia do 

executivo-chefe pode ser mal interpretado. Envolver é um 

verbo que pode se aplicar neste campo com muitas 

conotações. De acordo com a forma com que se interprete o 

vocábulo pode-se agir em completa harmonia com a cultura 

de serviços ou em completa desarmonia. Isso porque o 

executivo-chefe pode ter um perfil de trabalho, uma série 

de hábitos arraigados que se não são retirados e ainda 

por cima aumentados com a idéia de que se está envolvendo 

com o cliente, a situação somente se agravará. 

Exemplificando alguns desses hábitos ruins do 

executivo nacional encontra-se: 63 

-"ninguém faz isto melhor do que eu"- essa 

mentalidade levada à nova cultura de prestação de 
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serviços impede que os subordinados façam o trabalho com 

satisfação, com autonomia e que contribuam como o próprio 

esforço de resolver problemas e aproveitar oportunidades. 

Eles já sabem que o executivo só dá valor ao que sai de 

suas mãos. 

-"tudo o que digo é muito claro"- o problema é que 

não pode ser verdade e é preciso testar se os 

subordinados entenderam ou não o que o chefe quer 

transmitir. 

-"para que mudar se isto sempre funcionou bem?"

normalmente quem pensa asslm nem começa a se envolver com 

a nova cultura, mas em todo o caso, se o faz, não 

conseguirá levar adiante um esforço de melhoria contínua. 

-"minha organização é diferente"- No fundo cada 

empresa é diferente, mas seria uma insensatez não 

enxergar o paralelismo que existe entre as empresas. Essa 

atitude leva normalmente o chefe a se fiar somente nos 

seus próprios palpites e não nas informações dos clientes 

ou nas ações dos concorrentes .. 

-"não tenho tempo para fazer isso"- O chefe precisa 

saber se as tarefas que realiza geram valor para o 

cliente ou não. O comum é se deixar absorver por 

atividades burocráticas e por isso não vê tempo 

disponível para estar com o cliente ou fazendo algo por 

ele. Normalmente está ligado ao outro perfil, que é o de 

querer fazer tudo, e com isso, 

chefe vai absorvendo funções 

com o passar dos 

que tinha quando 

anos, o 

assumia 

outras funções ou quando a empresa ainda era pequena e se 

tinha que fazer um pouco de tudo. Não aprendeu a delegar 

a burocracia e o seu tempo fica amarrado a ela. << Na 

TAM, o presidente passou a burocracia para os 

subordinados, asslna cartas do próprio punho, estica o 

tapete, lê as cartas, etc. Os outros mandam uma carta com 

a assinatura carimbada. Eu não vou ler essa carta. Se o 
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presidente não teve tempo de assinar a carta, eu também 

não tenho tempo para ler a carta dele. >> 64 • Quando se 

quer ter o controle de tudo, não se tem o~ controle de 

nada, porque não se acha o tempo necessário que cada 

atividade exige. Já está comprovado que o chefe, por 

maior que a empresa seja, tem condições de estar com o 

cliente ou com aquilo que é do interesse deste. Para tal 

basta delegar trabalho e organizar racionalmente o tempo 

disponível. 

-"a crise aquJ. é permanente"- além do que já foi 

abordado sobre crise e qualidade neste trabalho, cabe 

destacar que a crise crônica é uma manifestação de um 

hábito de trabalho que é reativo, defensivo, onde se 

"vive apagando fogo". Falta planejar, saber se antecipar, 

ir atrás do cliente, não esperar que ele venha até a 

empresa. 

-"esse negócio de imagem não me interessa"- quer se 

tenha interesse, quer não se tenha, todas as pessoas têm 

na mente um julgamento, uma imagem da empresa. Sendo 

assim, é bom que essa imagem, esse julgamento, sejam 

positivos. A cultura de serviço, através do cuidado com 

os detalhes, fixa uma imagem positiva e duradoura, sem 

recorrer à promoção explícita. <<Quem tem que dizer que 

"somos o número 1 em clientes" é o cliente e não a 

empresa. >> 65 • 

-"eu sei o que o meu cliente quer"- o que expõe no 

fundo a mentalidade já descrita do "ninguém faz isso 

me lho r do que eu" . 

-pouco cuidado no que diz, levando a não fazer o 

que havia dito. Perde-se credibilidade e desgasta a 

imagem de líder. No fundo é uma esquizofrenia 

administrativa, uma duplicidade que separa o pensamento 

da ação. 
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Além desses, 

Mintzberg66 pesquisou 

pensa que o gerente é 

(fato). 

há outros perfis errôneos, que 

e distinguiu como aquilo que se 

(folclore) e o que na realidade é 

Folclore: O gerente é um planej ador sistemático e 

reflexivo. 

Fato: Estudos mostram que ( ... ) as atividades dos 

gerentes são caracterizadas por brevidade, variedade e 

descontinuidade, são fortemente orientados para a ação e 

não gostam de atividades reflexivas. 

<<O gerente está simplesmente respondendo à pressão 

do trabalho. ( .. )Os planos dos executivos que eu estudei 

pareciam existir somente nas suas cabeças.>>67 • 

Folclore: O gerente efetivo não tem tarefas 

regulares para executar. 

Fato: O trabalho gerencial envolve a performance de 

um número regular de tarefas, incluindo rituais e 

cerimônias, negociações que ligam a organização com o 

meio ambiente. 

Muitas dessas tarefas são indispensáveis porém 

certamente há muitas outras coisas que podem ser 

delegadas liberando tempo para estar com os clientes. 

Folclore: O gerente sênior necessita informação num 

sistema formal. 

Fato: Gerentes são fortemente favoráveis a mídia 

verbal, telefone e reuniões do que a documentação. 

<<A ênfase do gerente na mídia verbal levanta dois 

pontos importantes. Primeiro, informação verbal é 

armazenada no cérebro das pessoas. Somente quando as 
I) 

pessoas escrevem é que a informação pode ser armazenada 

nos arquivos da organização ( ... ) e os gerentes ·,, 

aparentemente não escrevem muito do que ouvem. Logo o 

banco de dados estratégicos da organização não está na 
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memória dos seus computadores, mas na mente dos seus 

gerentes. 

Segundo, o uso extensivo da mídia verbal por parte 

do gerente explica porque eles são tão relutantes em 

delegar tarefas. Não é o fato de passar um dossiê para os 

subordinados; eles precisam tempo para passar da memória 

para os subordinados tudo sobre o tópico. Mas isso demora 

tanto que os gerentes preferem fazer as tarefas sozinhos. 

Portanto, eles são cativos do seu próprio sistema de 

informações, estão num dilema de delegação: fazer muito 

ou delegar para os subordinados com suporte inadequado de 

informação. 

Quando eles saem, eles levam a memória com eles. E 

quando os subordinados estão fora da área verbal do 

gerente, eles ficam numa desvantagem informativa. 

E há também o dilema do planejamento: gerentes têm 

a informação e a autoridade; analistas têm o tempo e a 

tecnologia. Uma relação de trabalho bem sucedida entre os 

dois será eficaz quando o gerente aprende a compartir 

informação e o analista aprende a captar as necessidades 

do gerente. >> 68 • 

Folclore: Gerência é, ou está se tornando, uma 

ciência e uma profissão. 

Fato: Os programas dos gerentes { ... ) continuam 

fechados dentro das suas mentes. Logo para descrever 

esses programas, eles se apoiam em palavras, julgamentos 

e intuições. { ... )Assim poucos executivos-chefes aprovam 

uma proposta, eles aprovam a pessoa. 

Mintzberg aponta algumas sugestões em meio a todo 

esse panorama do perfil gerencial levantado aqui. <<0 ' \;' 

gerente está desafiado a ganhar controle do seu próprio ?\ 

tempo transformando suas obrigações em vantagens e V 
transformando suas coisas que deseja fazer em obrigações. 

Finalmente, nossas escolas têm feito um trabalho 
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admirável de treinar os especialistas da organização 

( ... ) mas não treinaram os gerentes. ( ... ) Nossas escolas 

de administração precisam identificar as habilidades que 

os gerentes usam, · selecionar os estudantes que mostram 

potencial nessas habilidades e pôr os estudantes nessas 

situações onde essas habilidades podem ser praticadas e 

desenvolvidas.>> 

Enfim, é interessante relatar alguns outros pontos 

observados que são pertinentes ao perfil gerencial. 

-imanentismo: se isolam dos clientes e criam 

produtos e serviços desde a perspectiva de um escritório, 

sem contato com o real. 

-delega-se 

serviço adiante 

o esforço de levar a nova 

para forças-tarefas, as 

cultura de 

quais são 

normalmente mal vistas pelos demais funcionários e não 

têm autoridade nem moral para agir69. 

SITUAÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA 

<<0 mercado brasileiro não é competitivo, é 

cartelizado, e em consequência o consumidor pouco importa 

para o empresário. >>7o 

<<Há pouca competitividade. Aqui no Brasil a 

empresa líder, dependendo da pressão que exerce, faz com 

que os outros corram, senão nada acontece.>>71 

Estas são duas amostras que exemplificam a 

unanimidade das pessoas e livros consultados: sem 

competitividade a cultura de serviços, o próprio 

marketing, ficam seriamente prejudicados. Falta estímulo, 

pois "do jeito que a coisa está é ótimo, para que vou 

mudar, trabalhar? "72. Tanto é assim que a chegada de 

importados no país, com melhor qualidade e serviço fez 

com que as empresas nacionais se voltassem com mais 

atenção para o esforço de marketing. 
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À pouca competitividade existente se soma o fato de 

que o cliente da empresa por vezes é o próprio governo e 

aí as relações saem da esfera do mercado e entram nas 

esferas orçamentárias, políticas ... Quando se dá isso, a 

pressão é muito forte para que a empresa fique como está, 

afinal ela possui um cliente forte, estável e leal por um 

bom tempo e que exige um grau mínimo de atendimento e 

serviço. Há ainda empresas que se beneficiam de 

legislação, acordos, protecionismos e intervencionismo 

por parte do Estado e que de igual modo são levadas a se 

acomodarem com níveis mínimos de preocupação com cliente. 

Se a este cenário econômico se anexa a 

instabilidade e a imprevisibilidade política e econômica 

do país, tem-se o quadro mais favorável possível para se 

abandonar a cultura de serviço e se beneficiar de uma 

cultura de curto prazo, de uma cultura de oportunismo, 

aproveitando as chances que surgem em algum lugar, de uma 

cultura de expectativa e reação defensiva diante das 

medidas que um ministro ou um político possam fazer, de 

se adotar prioridades que flutuem no mesmo ritmo que a 

política-econômica flutua. 

Certamente que, por um lado, isso é muito 

prejudicial à qualidade nos serviços, mas por outro lado, 

como abraçar esta qualidade sem ter o receio de poder 

estar assumindo um risco alto, risco de uma medida 

governamental que leve todas as boas resoluções ou 

negócios da empresa à falência ou à inferioridade diante 

da concorrência? Em alguns setores a influência 

governamental é menor e é possível se dedicar ao serviço 

e saber lidar com as peculiaridades do mercado nacional: 

prova disso são empresas nacionais e estrangeiras que têm 

obtido excelentes resultados em território nacional. Em 

outros setores, como construtores por exemplo, com 

vínculo mais forte ao governo e à política, a situação do 
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serviço se torna muito mais crítica. Mas neste caso a 

principal barreira está na falta de caráter, de ética, 

seja do executivo, seja do político. Superando-se essa 

barreira, a nova situação seria muito mais condizente com 

a cultura nos serviços. 

Por maior que sejam as dificuldades político

econômicas que se apresentam às empresas, o executivo não 

pode tomar uma atitude lamurienta, desalentadora, 

perplexa, é prec~so superar essa ameaça, assim como é 

preciso superar as outras ameaças que estão sendo 

abordadas neste trabalho. Mais vale a pena tentar pôr o 

foco no cliente do que cruzar os braços. As soluções, 

além das mencionadas no parágrafo anterior são 

demasiadamente complexas para que se capte e se exponha 

nesta dissertação. 

DEMANDA INDESEJADA 

Ao longo da pesquisa foi levantado o seguinte problema: 

Uma vez que se é oferecido um serviço determinado ao 

cliente, este pode vir a abusar do mesmo tornando-se 

indesejável para a empresa. Por exemplo, o sistema de 

saldo por telefone oferecido por um banco pode levar o 

cliente a procurar esse serviço várias vezes ao dia, 

criando um hábito que não tinha até agora. 

A opinião dos entrevistados é de que quem tem que 

dizer o que é supérfluo não é a empresa, mas o cliente. 

Se ele usa é porque é importante. O abuso não aconteceria 

se fosse apenas um requinte. É melhor enfrentar isso do 

que deixar a concorrência se antecipar. O mesmo ocorreu 

com os serviços telefônicos do tipo Disque Piada, e 

outros do gênero, onde temiam que fosse sobrecarregar 

linhas ou gerar prejuízo, mas a implementação provou que 
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o usuário dava valor a 1sso tudo e que valeu a pena 

introduzir esses sistemas. 7 3 

Talvez o que essas empresas receiem é o trabalho 

que traz consigo a execução desses serviços. Conforme já 

comentado, serviço traz trabalho árduo, mais do que 

custos, e é difícil de se aceitar esta idéia. 

Como conclusão a todos estes comentários sobre a 

Cultura Mental para a prestação de serviços do executivo

chefe cabe descrever a própria conclusão de uma pesquisa 

sobre consistência da cultura de empresas de serviço74 • 

<<As descobertas deste trabalho indicam que a 

cultura de marketing consistente não existe nas firmas de 

serviço, ou seja, empregados de diversos níveis dentro da 

firma, do chefe ao funcionário de nível mais baixo 

possuem atitudes significativamente diferentes com 

relação aos componentes da corrente/real cultura de 

marketing e a desejada/ideal cultura de marketing para a 

firma. ( ... )As diferenças na percepção indicam a ausência 

de um tema central em torno do qual o comportamento 

organizacional pode se unir. A ausência desta "cola" faz 

com que seja difícil para os empregados saber como, 

quando e para quê dirigir suas energias. ( ... ) 

Pesquisas indicam que empregados mostrarão maior 

orgulho e suporte para a firma cujo propósito, direção e 

especialidade eles entendem de forma mais c :Lar a. 

( ... )Talvez o mais importante, a percepção dessas 

diferenças na cultura de marketing de serviços irão levar 

a ineficiência em tratar clientes e em implementar 

estratégias de marketing da firma de serviço.>> 
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OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 

Uma vez que foram vistos os problemas que giram em 

torno da Cultura Mental para a prestação de serviços, já 

se pode tratar de uma outra barreira à implementação da 

nova cultura que, não sendo tão fundamental corno a 

primeira, é de grande importância para o sucesso do 

esforço. Na verdade esta barreira que agora va1 ser 

comentada é consequência da falta de Cultura Mental para 

a prestação de serviços do executivo. Daqui para a frente 

ao se expor uma dificuldade deve-se ter presente que 

procurando as raízes que causam essas mesmas dificuldades 

se chegará sempre a raiz comum que é a falta de Cultura 

Mental para a prestação de serviços do chefe. 

A razão deste capítulo é o fato já conhecido de 

que 11 o modo como se trata os empregados é o modo corno 

estes tratarão os clientes 11 ou, em outras palavras, do 

modo como se estabelecem as relações dentro da empresa se 

conseguirá que os clientes fiquem satisfeitos ou não. E o 

cenário atual não é animador: <<A diferença entre a 

especificação do serviço e a sua entrega real forma um 

desnível na performance do serviço: quando os empregados 

são incapazes e/ou não querem executar o serviço no nível 

desejado. Infelizmente este desnível na performance é 

comum nos negócios de serviços. ( ... ) Especialmente em 

organizações que oferecem serviços que são altamente 

interativos, de intenso trabalho e executado em diversos 

locais. >>1 . 

Os funcionários podem não ter vontade de colaborar 

porque no seu dia-a-dia precisam atender muitas linhas, 

muitos clientes pouco razoáveis, obedecer a regras e 

procedimentos que sufocam suas iniciativas e contam com 

pouco suporte para que possam se sentir seguros e 

confiantes. 



Os funcionários podem não ser capazes de fazer um 

bom trabalho porque não são devidamente treinados, ou 

porque não tiveram boa educação ou não possuem aptidão 

para serviços, os salários podem não atrair os mais 

habilidosos e a alta rotatividade leva-os a subir e 

assumir postos para os quais ainda não estão preparados. 

Estes e outros problemas serão estudados com mais 

detalhes a seguir. 

TREINAMENTO 

Os funcionários precisam conhecer e entender (dois 

conceitos distintos) os objetivos, metas e filosofia da 

companhia e dos seus departamentos. Precisam de 

informação completa e atualizada dos produtos e serviços 

oferecidos e precisam saber quem é o cliente da empresa, 

o que espera, como tratá-lo e que tipos de problemas e 

situações se apresentam no serviço. Tudo isso deve ser 

abordado num programa de treinamento. 

No Brasil, a situação nas empresas foi descrita ao 

longo das entrevistas. <<É um problema de cultura de 

serviços. As empresas normalmente encaram as verbas de 

treinamento como desnecessárias ou como um mal 

necessário. É difícil que encarem como uma arma, um 

esforço constante. >>2. <<No Brasil há muito treinamento 

de sorriso. É muito mais do que isso o treinamento.>>3 • 

Em primeiro lugar se pensou que o problema da falta 

de treinamento fosse o custo, porém houve uma unanimidade 

perante os entrevistados segundo os quais, custos não são 

o problema, visto que não são muito elevados e que é 

completamente viável e essencial realizar um forte 

treinamento. <<Problema de treinamento não é custo, é 

problema de mentalidade.>>4 . <<É possível desde que haja 
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consci.ência de teoria. O que mata é a Cultura Mental para 

a prestação de serviços.>>s. 

Também foi constatado nas entrevistas que aqu1. se 

tem procurado realizar treinamento fora do horário de 

trabalho o que diminui a eficácia tanto do aprendizado do 

que se está abordando, como a eficácia do esforço por 

contagiar a nova filosofia na organização. Pode até mesmo 

levar o funcionário a odiar essa nova filosofia visto que 

compromete o horário extra-expediente, além de que esse 

tipo de treinamento não pode ser do tipo voluntário e 

seletivo. É treinamento global. 

Também há que se ter o cuidado de distinguir o 

treinamento técnico do cultural propriamente dito. Uma 

coisa é ensinar como se atende um telefone, outra bem 

distinta é ensinar o porquê se deve atender com educação 

o telefone e para o quê. <<O treinamento do ponto de 

vista mecânico até que é feito, mas não dentro de um 

conceito mais amplo que visa a satisfação. Enviaram-me de 

um banco uma bateria de cartas pedindo um esclarecimento 

por ter fechado a conta corrente. Respondi a uma delas e 

nunca mais obtive resposta. A parte mecânica sabem, mas a 

outra ... >> 6 • 

<<Quase todas as companhias que nós estudamos eram 

caracterizadas pela extensiva adição de linhas de 

serviço. No caso de firmas de serviço financeiro o ímpeto 

é na desregulação, no caso de firmas de consertos o 

ímpeto é na tecnologia sofisticada e novos produtos 

eletrônicos. ( ... ) Para estas e para com os novos 

serviços, clientes sofisticados e complexidade técnica, 

as firmas necessitam desenvolver um forte programa de 

treinamento para os funcionários. ( ... ) Goodyear Tire & 

Roober Company treina sua força interna de serviços para 

responder cada uma e todas as perguntas que os clientes 

possam perguntar. Para equipá-los para o desafio, a 
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companhia designou um programa de treinamento que inclui 

especificidades sobre serviços e funções dos vários 

departamentos bem como treinamento geral no contato com 

clientes.>> 7. 

Neste campo técnico a dificuldade que se tem 

encontrado, além obviamente da postura do chefe, é na mão 

de obra não qualificada. <<Com o baixo índice de 

escolaridade existente se encontra muitas pessoas que não 

sabem fazer o mínimo. Há pouca gente disponível no 

mercado com boas condições para assumir o emprego.>>8 . Há 

pouco estudo e o que há é de baixo nível. 

<<Porque as posições de contato com o cliente 

tendem a ser situadas nos níveis mais baixos da pirâmide 

da empresa (exemplo: agente de aluguel de carros, 

operadores de telefone, técnicos de reparo), as pessoas 

que assumem esses empregos estão frequentemente entre as 

menos educadas e menos pagas nas suas companhias. Como 

resultado forma-se um abismo de linguagem, de 

relacionamento pessoal, entre outros pontos, para se 

servir os clientes eficazmente. Muitas empresas de 

serviço têm alta rotatividade nessas posições e tendem a 

preencher as vagas rapidamente, mesmo se isso exige que 

eles contratem pessoas com passado e habilidades 

deficientes. Gerentes normalmente não dão a atenção 

suficiente ou alocam recursos suficientes para os 

processos de seleção e contrato. 

Nos nossos estudos vemos que aqui você obtem aquilo 

que você pagou. Quando os gerentes não encaixam os 

empregados nas funções através de um processo de seleção 

que identifica os que possuem habilidade e aptidão para 

fazer bem o trabalho, a performance do serviço fica a 

desejar. >> 9 • 

E também 

equipamentos e 

por, outro 

quebras podem 

lado a inadequação 

interferir seriamente 

de 

na 
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performance adequada do empregado. A solução obviamente 

é: <<Contrate o melhor pessoal, dê-lhes o melhor 

treinamento e recompensa que possa e eles executarão um 

serviço de alto nível e eficiente que se traduzirá em 

lucros. Pessoas, serviço, lucros - nessa ordem.>>10 . 

Algumas empresas estão implementando novas idéias. 

No Service Master Company o critério é: <<antes de 

perguntar a alguém o que faz, há que ajudar a que seja 

alguma coisa.>>11 • A companhia provê programas de auto 

desenvolvimento para ajudar os empregados a melhorar suas 

vidas. Na Holiday Corporation12 , a empresa favorece que o 

empregado faça um treinamento cruzado em outras posições 

da companhia, visando o aprendizado e possibilitando que 

ele cresça, esteja mais satisfeito e seja mais leal. 

Isto tem que levar o líder a pensar pois a 

realidade atual está longe desses exemplos: <<É um fato 

curioso que na maioria dos serviços o pessoal de mais 

baixa qualidade na força de trabalho são os que têm mais 

contato com o cliente. O pessoal que faz o contato são 

usualmente os mais novos, menos experientes, os que têm 

menos conhecimentos, menor treinamento e menores 

salários. E, no entanto, 

importantes momentos da 

que a imagem da empresa 

perfil de empregado. 

são os encarregados de todos os 

verdade.>>13. É impressionante 

esteja sobre os ombros desse 

Essa situação se dá porque o trabalho com o cliente 

é desgastante, não há paz, recebe bronca do cliente, tem 

que enfrentar a todo o momento um sujeito desconhecido, 

não consegue planejar o seu horário do dia, etc. Longe do 

cliente, em outra posição, se domina o tempo, se controla / 

o quê e como fazer as tarefas, há liberdade de movimentos 

e é mais divertido e menos neurótico. 

). 
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Com essas características dá-se a falsa impressão 

de que "o funcionário de balcão" é um mal necessário e se 

tende a não enxergar sua importância capital. 

No campo do treinamento cultural, sua eficácia vaJ. 

depender mais da postura e liderança do chefe que 

qualquer outra coisa. Sobretudo pelo exemplo e presença 

física do mesmo. 

PAPÉIS DOS FUNCIONÁRIOS E A MÉDIA GERÊNCIA 

<<Serviço superior oferecido aos clientes requer a 

existência de uma corrente de qualidade que se extende 

desde o momento da verdade até e por toda a organização, 

incorporando todas as pessoas, processos e 

infraestruturas que precJ.sam contribuir para a entrega 

final. A organização inteira entrega o serviço. 

Para que isso ocorra, ou seja, para que o impacto 

de valor entregue ao cliente seja máximo, é preciso que 

cada funcionário esteja no lugar certo, fazendo a coisa 

certa com a mentalidade certa. Na pesquisa se deparou com 

o fato de que comumente ocorre o conflito nos papéis dos 

funcionários. 

Há ambiguidade nos papéis. Eles (funcionários) 

estão incertos quanto o que os superiores esperam deles e 

como satisfazer essas expectativas. Eles não têm 

treinamento ou habilidade para prover o serviço 

necessário para satisfazer o cliente. Mais, eles não 

sabem como suas performances serão avaliadas e 

recompensadas. ( ... )Treinamento é essencial para eliminar 

ambiguidade no papel, mas treinamento precisa ser tal que 

contenha mensagens claras sobre o que o superior espera. 

A menos que os empregados saibam qual o comportamento 

apropriado e não apropriado, a menos que seja dado 

retorno apropriado para corrigir problemas, o serviço 
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executado será mal entregue. É . preciso que se cuide 

desses quatro elementos: comunicação, retorno, segurança 

e competência. >>14. 

Depois há o conflito de papéis, que ocorre quando o 

empregado percebe que não pode satisfazer todas as 

expectativas provenientes do chefe e dos clientes ao 

mesmo tempo. Urna das expectativas ele sabe que não será 

atendida e isso causará ansiedade. A causa normalmente 

são ordens mal elaboradas. Por exemplo, é comum o caso 

vendas x serviço: exige-se metas concretas e altíssimas 

de vendas e pede-se atenção cuidadosa com o cliente e 

isso deixa o funcionário sem saída. A ordem é 

contraditória no modo corno é feita. Outro caso é querer 

dedicar atenção ao cliente e ser interrompido por 

terceiros a todo o momento, ou ainda exigir preenchimento 

de formulários sem fim ao mesmo tempo que se pede mais 

contato com os clientes. 

Algumas soluções têm sido indicadas15 , tais corno: 

envolver o funcionário no processo de estabelecimento de 

metas e regras, ter corno critério a prioridade da 

satisfação do cliente ao invés de outros critérios 

(Cultura Mental para a prestação de serviços) e além 

disso treinar funcionários para que saibam lidar com o 

tempo e as prioridades. 

Dentro dos problemas em torno dos papéis que cabem 

a cada um, merece destaque o problema que tem sido 

abordado em toda a bibliografia e entrevistas consultadas 

que é o papel da média gerência nesta nova cultura de 

serviços. 

<<Uma das reclamações mais comuns do pessoal 

envolvido com qualidade é porque seus programas não 

progridem com rapidez ou com maior eficácia e a causa é 

porque em mui tos casos os programas de qualidade têm 

trabalhado contra a média gerência, sua aceitação e sua 
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participação. >>16. <<0 melhor modo de reconhecer a 

importância da média gerência em qualquer questão de 

melhoria de serviços é simplesmente refletir no fato de 

que todo mundo na organização trabalha para a média 

gerência, exceto a alta gerência. >>17 . Tendo-se isso em 

conta percebe-se que se o médio gerente não age 

corretamente ele impede que a nova cultura de serviços 

saia do chefe e se espalhe por toda a organização. 

Enquanto os demais funcionários, em especial na linha de 

frente, trabalham para o médio gerente, o líder trabalha 

pelo médio gerente. Por isso ele pode ser um amplificador 

da mentalidade do executivo ou um filtro que abafa essa 

mesma mentalidade. Comumente ele tem sido um filtro que 

atrapalha bastante. O chefe já foi um médio gerente no 

passado e todos os problemas que foram abordados no 

capítulo anterior podem-se aplicar analogicamente ao 

médio gerente e este, do mesmo modo, acaba prejudicando a 

qualidade no serviço dos subordinados. <<Devem ter sido 

promovidos para a gerência devido ao sucesso em papéis 

técnicos ou de vendas; a qualidade como liderança e a 

filosofia de serviço que possuem não devem ter sido 

consideradas de modo algum. E uma vez na posição de 

gerente não foram contados por sua vontade ou habilidade 

em treinar, comunicar ou modelar um serviço ético.>>18 . 

<<O pessoal mais difícil são os médios gerentes, e 

especialmente os supervisores, porque se trata de uma 

mudança extremamente significativa no modo como devem 

trabalhar. Ao invés de dizer 11 faça isto I faça aquilo o{ 

eles são agora instigados a serem líderes de time, parte. 

do time e que ouçam seus subordinados sobre como fazer o 

trabalho melhor. Isso é afastar algumas das prerrogativas· 

da gerência que são muito duras de tratar. É muito 

difícil para alguém que tem feito coisas do mesmo modo 

77 



por trinta anos receber a ordem: "você é ainda o chefe, 

mas um chefe diferente" . >> 19 

Na bibliografia consultada todos concordam que algo 

deve ser feito, mas há uma discordância quanto ao o quê e 

como deve ser feito. Para Fraser-Robinson20 a solução é 

radical: com o uso da tecnologia - information tecnology 

(IT) - aplicada no marketing, o papel principal da média 

administração que gira em torno da burocracia, pode ser 

completamente eliminado e substituído por aplicativos 

desenvolvidos especificamente para isto. Além disso, 

continua expondo que ante a necessidade de que as 

empresas de grande porte se fracionem para adquirirem 

flexibilidade no serviço ao cliente, as novas estruturas 

resultantes não 

intermediários. Um 

possuem 

chefe 

espaço 

apoiando 

para 

um 

níveis 

grupo de 

subordinados é o suficiente para o funcionamento dessas 

unidades fracionadas. Concordando com esta visão, Peter 

Drucker21 vê a nova empresa baseada na informação como 

uma orquestra: "um maestro é suficiente para pôr todos os 

músicos tocando seus instrumentos em harmonia" 22 • 

Para Denton23 , na sua revisão sobre este problema, 

a atenção deve focar em razões mais profundas. O foco 

para análise deve ser feito considerando que "os membros 

da companhia identifiquem-se uns aos outros como clientes 

e fornecedores" 24 • Como conseqüência desse 

relacionamento, a comunicação e a parceria são os pilares 

que devem reger a nova estrutura de apoio ao marketing 

orientado. Também se infere nesse contexto a necessidade 

de menos linhas de autoridade no organograma, e neste 

caso a média administração vem sofrer os ajustes 

necessários. Já se pode citar exemplos de empresas que 

caminham nesse sentido. A Federal Express, com 70.000 

funcionários possui apenas cinco níveis entre o CEO e o 

nível operacional. A American Express, enxugando o seu 
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organograma e com novos procedimentos dentro da qualidade 

nos serviços, 

operações de 

obteve um incremento na qualidade de suas 

78% enquanto que reduziu custos de 

transações internas em 21%25. 

Concordando com o ponto de vista anterior, porém 

com outra abordagem Albrecht26 , e é a visão adotada no 

trabalho, defende um estudo preliminar da função que a 

média administração exerce na organização específica. Com 

os resultados obtidos desse estudo executam-se os cortes 

necessários, introduz-se a informatização conveniente e 

corrigi-se as funções que não estão de acordo com o 

atendimento ao cliente. Para o autor, em geral o corte 

desses funcionários trazem perturbações e uma possível 

desorganização da empresa, sendo preferível treiná-los 

para servir de suporte aos funcionários da linha de 

frente - ao invés de controlá-los - e para comportarem

se como transmissores e incentivadores das idéias da alta 

administração para o resto da companhia. O foco deste 

autor é particularmente feliz nas condições do 

imprevisível cenário nacional, dentro das peculiaridades 

de tecnologia e investimentos possíveis, onde se exige 

mudanças mais gradativas. 

Os cortes devem ser feitos quando há uma 

impossibilidade, devido a muitos anos de hábito 

contrário, de se entender a nova mentalidade. De resto, 

trata-se de um ajuste do papel a ser desempenhado: o 

problema não é o médio gerente, mas a média gerência. 

Trata-se de um processo de alocar corretamente e definir 

quem são seus clientes internos, sua missão, a função a 

ser desempenhada, a responsabilidade de serem co-líderes, 

modos de comunicação e retorno. Nas entrevistas se obteve 

a mesma conclusão. <<Corno médio administrador está 

condenado a morrer, como pessoa só pode ascender se ele 

incorporar os novos valores. >>27 • <<Um problema de 
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implementação, de mudança, sempre acaba empacando na 

média gerência; isso porque ela tem que mudar o seu 

papel, e passar a ser o suporte do pessoal da 

frente. >>28 • <<O compromisso tem que ser de todos e isso 

inclui a média administração. Ela tem que municiar o 

pessoal da linha de frente e cumprir o seu papel na 

cadeia de clientes, sendo que cada elo tem que servir, 

ser recompensado e ser reconhecido no seu ambiente. Este 

aspecto é absolutamente desprezado nos planos normais de 

incentivo. >>29 • 

DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 

<<Estão confundindo meios e fins, e isto é o que 

muitas pessoas estão fazendo quando tentam iniciar um 

esforço na qualidade através da medição. Antes da medição 

é preciso o esforço por espalhar a visão da qualidade 

pela empresa, ou seJa, pelos funcionários. A medição será 

um instrumento, como consequência do esforço que os 

funcionários estarão desenvolvendo por aplicar os 

conceitos que têm em mente.>>3o. 

Parte substancial dessa visão que se espalha por 

toda a organização é a divisão da informação. Em muitos 

casos o chefe possui mui tas medições, mui tos dados e 

informações e não se obtém os resultados esperados. Isto 

porque eles não são os únicos que necessitam de 

informação, os seus subordinados também necessitam. <<Em 

muitas organizações os gerentes precisam de menos 

informações do que já possuem e os empregados precisam 

muito mais do que já possuem. ( ... }Nós precisamos falar 

sobre qualidade da informação nas mãos de quem a precisa. 

Precisamos nos perguntar sobre questões como: Que 

informações os empregados necessitam a fim de saberem 

quão bem estão indo? Que informações os supervisores 
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necessitam para ajudá-los a dar suporte? Que informações 

o médio gerente necessita para ajudá-lo a dar suporte aos 

subordinados? Que informações o executivo necessita para 

ajudá-lo a guiar a organização rumo a qualidade nos 

serviços? E no entanto o que têm ocorrido? Gerentes no 

nosso estudo tinham acesso a informações sobre as 

necessidades e desejos dos clientes que não dividiam com 

os empregados da linha de frente. Quanto mais esse 

pessoal conhecer sobre as expectativas, percepções e 

problemas dos seus clientes melhor podem servi-los. 

Tudo isso ocorre pela falta de visão do líder. Ele 

não compreende a importância de empregados orientados 

para o cliente. Costuma aderir com mais facilidade a 

grandes idéias e tecnologias. Mais cedo ou mais tarde a 

nova tecnologia estará a disposição de qualquer um. 

Empregados orientados para o cliente são muito mais 

difíceis de copiar ou comprar.>>31 • 

CINISMO E INCREDULIDADE 

Devido ao modo como a empresa atuou no passado, com 

prioridades voláteis por exemplo, ou com uma relação com 

os funcionários pouco harmoniosa, há o risco de que 

estes, diante da nova filosofia assumam uma postura 

cética, cínica, incrédula. Estão anestesiados pelas 

experiências passadas ou pouco satisfeitos com a situação 

presente e preferem resistir a um esforço que vem de cima 

para baixo. 

Para resolver essa situação, em primeiríssimo 

lugar, liquidar com as questões pendentes do passado. 

Trocar volatilidade por constância, trocar atrito por 

diálogo nas relações internas, descobrir causa dos 

conflitos intromissões em assuntos de outros 

departamentos, questão salarial, reconhecimento, 
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ambiente, etc -. Em segundo lugar, é necessário dividir 

o conhecimento, isto é, explicar e fazer entender o que é 

o serviço com qualidade e_ o papel importante que cabe a 

cada um na empresa; pedir ajuda aos funcionários, os 

quais trarão ótimas informações e se sentirão 

prestigiados e conhecedores de que estão fazendo algo 

importante; conferir a eles maior autoridade e 

responsabilidade; investir na criatividade que os 

funcionários possuem, acreditando que eles podem trazer 

boas soluções e idéias, treinamento intenso, que além da 

própria utilidade intrínseca passa para o funcionário a 

realidade que a empresa se importa com ele. 

DELEGAR PODERES 

Um dos pontos mais controversos na relação chefe e 

subordinado é a questão de delegar poderes para os 

subordinados, e em especial, para o pessoal da linha de 

frente. Há dúvidas se isso é possível, como fazê-lo, até 

que ponto é praticável e quando se deve fazê-lo. 

A conclusão que se tira da bibliografia consultada 

e das entrevistas realizadas é de que delegar poderes -

"empowerment" - é possível e é necessário, desde que seja 

realizado com os devidos cuidados. 

"Empowerment" vale a pena porque possibilita uma 

resposta mais rápida às necessidades dos clientes. A 

própria pessoa que atende é capaz de resolver o problema, 

sem exigir o acesso a terceiros (superiores). Possibilita 

resposta rápida a um cliente insatisfeito evitando assim 

que se perca. Os empregados se sentem melhor com o seu 

trabalho, visto que eles percebem que possuem controle e 

o que fazem tem sentido para eles, o que por sua vez leva 

a uma menor rotatividade, menos 

problemas nas relações trabalhistas. 

ausências e menos 

O contato empregado 

82 



e cliente será mais gratificante para ambos e por 

publicidade boca-a-boca e haverá uma grande 

lealdade da clientela. 

fim, 

maior 

Quais são os cuidados e os contras do 

"empowerment 11 ? Um grande investimento em seleção e 

treinamento. Se não se ensina como, porquê e o quê fazer, 

os temores de que aconteçam prejuízos ou sejam tomadas 

medidas catastróficas por parte dos funcionários são 

plenamente justificados. Mas se há esse treinamento não 

há o que temer. Não se pode fazer 11 empowerment 11 apoiado 

na intuição do balconista. 11 Empowerment 11 também não pode 

significar uma atenção tal com o cliente que o serviço 

venha a se tornar lento, repleto de mesuras I criando 

insatisfação. E também não pode significar que cada 

momento com o cliente seja uma surpresa diferente o 

cliente pode preferir o tratamento discreto, a 

consistência e a padronização. Em algum tipo de serviço a 

quebra de regra para resolver um problema do cliente pode 

levar a ferir a consciência de justiça do mesmo. Ele 

observa que teve sorte, ou que outro cliente teve sorte 

mas a solução do problema não faz parte da praxe ou do 

correto e acaba pensando que a coisa é feita de modo 

pouco sério na empresa, que ela não guarda a palavra ou 

não se baseia em procedimentos mas no temperamento do 

funcionário que atende. 

O modo de como chegar na plena delegação de poderes 

não é necessariamente através de uma mudança radical. 

Poderia ser efetuada através de passos onde I uma vez 

assentado e dominado um estágio, parte-se para outro mais 

avançado. Assim pode-se dividir o processo em 3 etapas: 32 

Estágio Sugestivo nesta etapa inicial os 

empregados são encorajados a contribuir com idéias por 

vias formais ou programas como Círculos de Qualidade, mas 

a gerência ainda retém o poder e a decisão. 
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Estágio Envolvimento - Aqui os empregados crêem que 

suas tarefas são significativas, possuem uma liberdade 

considerável em decidir como fazer o trabalho, possuem 

maior retorno e detém uma parte considerável do serviço, 

através da formação de equipes por processos. Eles não 

entram ainda no cenário de decisões de caráter 

estratégico, da estrutura da organização, do poder e da 

alocação de recursos e receitas. 

Estágio de alto envolvimento - aqui as informações 

sobre a performance dos negócios é repartida, se trabalha 

em equipe, há o desenvolvimento de habilidades, soluções 

de problemas, operações do negócio. Participam de alguma 

forma nas decisões gerenciais, nos lucros e nas ações. A 

Federal Express trabalha hoje assim. 

Porém mais importante ainda é ajustar o nível de 

"empowerment" ao desejo do cliente. Se um segmento 

concreto deseja rapidez e bom preço, o "empowermentll deve 

ser tal que se coadune com isso. Não vale a pena criar 

sistemas complexos sem necessidade. Por outro lado, 

<<quanto maior for a duração do relacionamento entre o 

cliente e o funcionário, e quanto mais esse 

relacionamento for importante para a satisfação do 

primeiro, mais forte é a necessidade de 
11 empowerment 11 >>33 • O mesmo ocorre para ambientes onde a 

variabilidade de opções e circunstâncias é grande. Nesses 

casos só o funcionário com poderes pode responder 

satisfatoriamente às inúmeras situações que podem 

ocorrer, e nunca seria possível elaborar procedimentos 

prevendo a maior parte das ocorrências. 

Outro ponto para ser levado em , consideração é a 

confiança. <<Para você pode dar poder para essa pessoa, 

você tem que ter confiança que essa pessoa va1 poder 

resolver o problema. E você só vai ter confiança nela se 

você treiná-la direito, ou seja, fornecer informações 
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necessárias e educá-la. Se não se cuida disso ela va1. 

causar mais dano a empresa do que ajuda.>>34 • 

Sempre se torna ao ponto central: treinamento e 

este por sua vez à Cultura Mental para a prestação de 

serviços. 

MOTIVAÇÃO 

Falar sobre motivação de empregados é recordar 

muitos dos comentários feitos anteriormente: exemplo do 

chefe, dar apoio, explicar o porquê do trabalho, fazer 

com que entendam que produzem algo, etc. Mas motivação 

também está relacionado com a idéia de remuneração. 

As empresas bem sucedidas <<vêem seus empregados 

como vêem seus melhores clientes: uma vez que os têm, 

fazem todo o possível para mantê-los. Os fracassados 

enquanto fazem a reengenharia do processo, falham em 

fazer a reengenharia da carreira, da motivação e da 

compensação de tal forma que o empregado fique o tempo 

suficiente para aprender o novo processo. >>35 • A 

remuneração entra nesse contexto como uma forte ajuda a 

manter motivado o funcionário. O problema é que não se 

tem feito a coisa certa com a remuneração e o incentivo, 

especialmente no Brasil, conforme se notou nas 

entrevistas. <<O pessoal trabalha com pouca 

diferenciação. O plano de incentivo é mais do que um 

ticket. Quem é que você quer atrair para a sua empresa? O 

que motiva o indivíduo a ter boa performance no serviço? 

É só dinheiro? Importante, mas e o reconhecimento? É tão 

importante quanto a recompensa. Aqui não se pensa em 

plano de incentivo, só há curto prazo. É preciso buscar o 

equilíbrio dentro do perfil da organização que você tem. 

Planos são feitos sem antes ouvir as pessoas; é 

necessário conhecer e entender o funcionário. O incentivo 
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a servir bem é a alavanca para levar a idéia para frente, 

para convencer os funcionários.>> 36. 

Todos concordaram na importância do reconhecimento 

além da remuneração. <<Não precisa ser só dinheiro. Só 

dinheiro, ou seja, ''faz um serviço bom, toma um cheque" e 

pronto, vai parecer para o funcionário que se trata de 

uma prostituição. Você quer tirar dele a mentalidade 

financeira promovendo o aspecto financeiro?>> 37 Esse 

reconhecimento consiste em fazer saber no ambiente em que 

o funcionário vive, que ele tem oferecido um serviço de 

qualidade ao cliente, que faz o trabalho certo e tem o 

apoio da alta gerência. E isso deve ser feito de tal modo 

que produza o efeito desejado: a satisfação e o estímulo 

do funcionário. 

Fechando este capítulo, se apresenta uma idéia 

muito feliz de como os empregados devem ser vistos na 

empresa: 38 <<Como um dos cinco ativos invisíveis os 

outros quatro são: clientes leais, imagem da empresa, 

cultura de serviço e força na alta administração ou 

seja, funcionários leais e comprometidos. O dinheiro 

gasto em desenvolver o pessoal precisa ser visto como 

transferência de ativo, não como custo. Tem-se realmente 

transformado o ativo caixa em outro tipo de ativo, 

concretamente em capacidade competitiva derivada de uma 

melhor força de trabalho.>> <<Muitas companhias diminuem 

seu potencial econômico através de regras de recursos 

humanos que asseguram uma alta rotatividade de 

empregados, em parte porque elas não conseguem 

quantificar a economia de reter empregados. Executivos 

podem dizer que eles querem manter os empregados mas, se 

fazendo isso significa aumentar salários, as suas 

convicções logo se esvaziam. Eles questionam qual a 

vantagem de pagar mais 25% para diminuir a rotatividade 

em 5%. O fato é que a retenção de empregados é a chave 
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para a retenção dos clientes, e a retenção dos clientes 

pode rapidamente sobrepassar financeiramente os salários 

ma~s altos e outros incentivos elaborados para manter os 

empregados na empresa.>>39 • 

<<Em serviços se trabalha com pessoas, não se 

compram talentos. A dificuldade dos serviços é o homem. A 

tarefa é formar o homem. Essa é a saída.>>40 • 
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DATABASE MARKETING 

Quando se fala na necessidade de se ouvir o cliente 

é necessário ter cuidado com o alcance desse conceito. 

Primeiramente ele exprime a própria importância de se 

dirigir fisicamente ao consumidor e ouvi-lo. Já numa 

segunda consideração ele envolve todo o processo de 

conhecer e entender1 o cliente. Conhecer diz respeito à 

obtenção de informações, enquanto que entender é saber 

algo sobre os mecanismos de causa e efeito no 

comportamento do cliente. Procura-se afastar a empresa da 

excess~va intuição e aproximá-la de métodos mais 

sistemáticos e fundamentados in re. 

Um exemplo dessa abordagem de conhecer e entender 

de forma sistemática é o Database Marketing (Banco de 

dados para rnarketing} . Ele é apenas urna ferramenta e deve 

ser visto apenas corno tal, mas até hoje tem-se tornado 

progressivamente mais necessário. Também tem-se associado 

o Database sempre à informática, redes, micros, 

telecomunicações, programas, etc. Neste trabalho se 

considera o computador apenas corno um meio para se usar o 

Database, um meio tanto mais necessário tanto maior for a 

empresa e o volume de dados em questão. Mas corno se 

define o Database? É urna técnica de recolher dados 

provenientes dos clientes e de outros meios, classificá

los, analisá-los e gerar informações úteis para decisões 

estratégica~ e de ação imediata também, possibilitando um 

relacionamento eficaz entre empresa e cliente. Exemplo e 

outras explicações não serão dados aqui porque já fazem 

parte do conhecimento dos profissionais de rnarketing. 

Aqui serão tratados alguns erros, e cuidados que não 

estão sendo tornados nas empresas. 



O primeiro erro é vincular sempre o Database com a 

informática, em especial com softwares caros. Dessa forma 

impede-se que os micro-empresários tenham acesso ao 

Database. Com um papel, um lápis e um fichário essas 

pessoas podem construir um arquivo de seus clientes, 

podem descobrir boas oportunidades, podem se relacionar 

com eles, segmentá-los, tratá-los individualmente e podem 

se exceder no atendimento, incluindo uma redução nos 

custos de iniciativas que sem o Database não se saberia 

se teriam retorno ou não. 

Em segundo lugar não se está atento aos fatores 

críticos para o sucesso, tais como: 2 

forte suporte do executivo-chefe e uma forte 

razão estratégica. 

- habilidade da gerência deve ser suficiente para 

criar, usar e administrar a técnica com um critério de 

avaliação claro. 

investir tempo e dinheiro que forem necessários. 

- cultura de serviço deve existir em certo grau. 

o produto deve ser capaz de entregar o que 

promete e se possível que seja superior ao da 

concorrência. 

- boa execução da promoção. 

Em terceiro lugar várias empresas têm construído um 

arquivo de dados sobre os clientes e não sabem o que 

fazer com ele. Há falta de conhecimentos de marketing e 

da técnica do Database. Não se faz uso dos três T' s 3 : 

"Targeting", "Tailoring" e "Tying". "Target" é selecionar 

o alvo de clientes atuais e potenciais; "Tailoring" é 

fazer sob medida promoções, produtos ou serviços 

especificamente para um grupo de clientes; "Tying" é a 

construção de um relacionamento a longo prazo para o 

cliente. Sem os três T's o Database é apenas um modismo. 
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Em quarto lugar, a tecnologia empregada deve ser 

tal que possa facilmente ser acessada e entendida pelo 

chefe e outros gerentes, os que têm a maior capacidade de 

tomarem decisões de grande importância com valor tático e 

estratégico. 

Em quinto lugar, o Database altera a rotina do 

departamento de produção, já que este precisa aprender a 

produzir pequenas quantidades que combinem com a precisão 

do programa de marketing. É necessário habilidade para 

especificar produtos para clientes específicos. E também 

se altera a rotina do departamento de contabilidade, 

visto que a empresa necessita calcular fluxo de caixa e 

previsão de lucros para cada cliente baseado no tempo de 

compra, pois de outra forma se acabará por rejeitar 

iniciativas lucrativas mas que não geram no primeiro ano 

bons resultados. Database se é realizado de forma 

profissional interfere na segmentação de 

propaganda, na promoção, preço, vendas, 

produto e controle. 

mercados, na 

distribuição, 

Em sexto lugar, o consumidor não sabe o que se está 

fazendo com seus dados pessoais (e às vezes nem sabe que 

uma empresa possui esses dados) e não gostaria que eles 

fossem manipulados indiscriminadamente, vendidos, 

trocados ou usados sem o seu formal conhecimento e 

consentimento. Normalmente as empresas usam esses dados 

com bons fins: proporcionar melhor serviço, oferecer 

oportunidades promocionais, gerar melhores produtos, mas 

isso não pode justificar o uso de meios não éticos. É 

necessário um grande respeito e cuidado com o 

gerenciamento das informações. As consequências serão 

nefastas: à medida que o cliente va1 tomando conhecimento 

das manipulações dos seus dados tornar-se-ão 

insatisfeitos, irados e perde-se a razão do Database que 

é uma técnica que visa proporcionar melhor satisfação por 
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parte dos mesmos. Um cliente enfurecido é difícil de 

recuperá-lo. Também poderão ser tomadas, em consequência, 

medidas legislativas que restrinjam ou proíbam o uso de 

Database ou qualquer manipulação de dados pessoais por 

terceiros. É preciso mostrar ao cliente que Database 

existe para servi-lo melhor, e não tentar esconder o uso 

do mesmo, e é preciso também não ser ganancioso vendendo 

essas informações para outras empresas como tem 

ocorrido4 . A mídia e outras pessoas com má vontade já têm 

deturpado o bastante para criar problemas com o governo e 

a sociedade5 , por isso toda a lealdade, honestidade e 

transparência é sempre pouca. 

Algumas regras foram sugeridas para um Database 

justo: 6 

-os usuários de dados precisam ter o claro 

assentimento do sujeito dos dados para uso em Database 

marketing. A empresa deve evitar segredo na coleta de 

dados. Os clientes-alvo devem saber a fonte de 

informações sobre eles. Os indivíduos devem ter a 

oportunidade de rejeitar o uso subsequente de dados. O 

assentimento do consumidor para que uma companhia use 

seus dados não se transfere automaticamente para outra 

companhia. 

-as empresas são responsáveis pela acuidade dos 

dados que usam e o sujeito dos dados deve ter o direito a 

acessar, verificar e mudar a informação sobre si próprio. 

-as categorizações devem ser feitas sobre um 

comportamento real. 

No Brasil, as 

Database marketing. 

empresas estão atrasadas no uso de 

<<A satisfação, a qualidade, só 

começam quando você não só conhece mas entende o teu 

consumidor. Para isso você tem que desenhar o teu 

Database. As mensurações isoladas ou o benchmarketing ou 

grupo de foco são um pouco parciais; é uma parte do 
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processo. Oferecer algo personalizado não é pôr o seu 

nome no meio da carta de mala direta, mas oferecer algo 

que você quer, que esteja dentro do teu campo de 

expectativas. Isso quem permite é o banco de dados. Não 

existe o consumidor leal a uma marca, mas a um grupo, um 

repertório de marcas. O que acontece é que o que você 

quer identificar nesse Database, além da primeira pinçada 

de dados geo-demográficos (fáceis de serem obtidos) são 

os dados comportamentais: até que ponto você é leal à 

minha marca i você não é leal à minha marca i você é um 

"switcher", você é um "heavy user", um "light user". Essa 

é a primeira co1sa que você tem que ter dentro do 

Database. Não existe no Brasil ainda, nem em formação, 

apesar de algumas tentativas, algo que comece a trabalhar 

isso. Nos EUA há. A tecnologia temos, existe até o 

conhecimento do processo, através das multinacionais 

principalmente, mas existe um horrendo medo, por uma 

série de razões (econômicas, culturais) de investir num 

programa de longo prazo em compromisso com o consumidor. 

São programas caros. o processo não começa na tecnologia, 

mas no compromisso com o consumidor. É um problema de 

cultura mental.>>7 . Em outra entrevista se confirmou isso 

e se acrescentou: <<Database é muito importante, não usam 

por preguiça. É mais fácil anunciar na mídia, gastando 

mais, do que fazer um trabalho de Database que é um 

trabalho de formiga.>> 8 . Mais uma confirmação de que 

serviço dá trabalho, custa mais suor do que dólares. 

Por último há que se ter o cuidado de empregar o 

Database até atingir o fim: <<As companhias seriam 

idiotas se acreditassem que se aproximam dos clientes 

através de tabelas cruzadas, nomes, endereços e compras 

passadas. O bom marketing envolve uma visão mais ampla da 

pesquisa do consumidor. ( ... ) Atrás de mui tas listas de 
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Database estão pessoas rea1s CUJa percepção do bom 

marketing têm sido refinada.>>9 
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GARANTIA 

Como o serviço é intangível, o consumidor se vê 

diante de uma trànsição com alto nível de incerteza do 

seu sucesso e com um alto nível de risco, sem poder medir 

ou testar previamente (a não ser pelas experiências 

passadas). Também é difícil para o consumidor diferenciar 

o serviço de uma empresa do serviço de uma concorrente. O 

atendimento, sem dúvida, é um forte diferencial mas não 

se constitui um atrativo forte para quem não usou o 

serviço ainda. O serviço também é heterogêneo, ou seja, 

sua performance varia de dia para dia, ou de local para 

local em algumas empresas a variabilidade é muito 

pequena, mas sempre há, pols depende da habilidade e 

experiência e cortesia da pessoa que executa o serviço no 

momento. Somando-se a isso, o consumo e a produção do 

serviço são inseparáveis, normalmente simultâneos, e com 

isso, uma vez feito, o cliente já usou e já emitiu um 

juízo sobre o serviço e a empresa; não há espaço para uma 

inspeção prévia antes do consumo como há nos produtos. 

A garantia é um recurso que as empresas de serviço 

dispõe para diminuir o caráter intangível da operação, 

para diminuir os riscos do consumidor, para atraí-lo a um 

primeiro contato, para protegê-lo da variabilidade do 

serviço e para convencê-lo de que a empresa se empenha 

por servi-lo melhor. 

O primeiro tipo é a garantia incondicional, ou 

seja, cliente satisfeito ou o dinheiro de volta, bem como 

a reparação de qualquer transtorno causado. Apresenta um 

risco maior, é a garantia mais poderosa pelo impacto que 

causa no consumidor. Ela é especialmente indicada quando 

ocorrem casos como: preços altos, as consequências de um 

problema não resolvido são péssimas, a diferenciação é 

difícil de ser conseguida por outros meios convencionais 



ou a resistência do comprador é alta. O melhor benefício 

da garantia incondicional é que <<força a mudança interna 

da operação. Requer que urna organização defina 

explicitamente as necessidades dos clientes e que entenda 

o processo de entrega do serviço, incluindo as variáveis 

controláveis e incontroláveis, possíveis pontos de falha 

e fraquezas do sistema. A garantia no serviço também 

requer que a organização estabeleça a satisfação do 

cliente corno indicador-chave da performance e que 

rastreie e pague pelos erros, estabelecendo urna linha de 

realimentação que busca a melhoria contínua. Enfim, a 

garantia cria um senso de urgência, forçando a 

organização a focar todos os seus recursos na satisfação 

do cliente. ( ... ) O problema é que ( ... ) os gerentes 

oferecem um serviço que se adequa a um padrão próprio de 

eficiência, ao invés de buscar um nível de serviço que 

vise a satisfação do cliente. Garantia também reduz a 

tentação de prometer demais no esforço de vendas, levando 

a um diálogo honesto e aberto com o cliente.>>1 • 

Algumas pessoas alegam que podem ocorrer falhas no 

serviço que fogem ao controle e a culpa da empresa, o 

cliente fica insatisfeito e garantia torna-se um 

prejuízo para a ernpresa2 • No entanto é preciso observar 

que: o cliente reconhece quando a culpa da falha é da 

empresa ou não, a garantia ameniza o 

insatisfação do clien.te e eles se sentem 

continuar negociando com a firma no futuro. 

prejuízo 

dispostos 

e 

a 

O cuidado maior com a garantia incondicional é que 

<<só deve ser feita após se verificar cada aspecto e 

levar a cabo uma mudança cultural significativa. ( ... ) 

Deve-se invocar uma visão de satisfação do cliente em 

cada empregado, do executivo à linha de frente, todos 

devem ter poderes delegados para tornar qualquer passo 

necessário para satisfazer o cliente e a recompensa e a 
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promoção do funcionário devem estar amarrados a medidas 

de satisfação do cliente. ( ... ) Entre outros tópicos a 

firma deve considerar da -melhor forma possível as 

necessidades dos clientes, deve manter as expectativas 

num nível razoável, os objetivos e procedimentos devem 

ser claramente definidos, de forma bem específica, 

medidos com critérios seguros, devem ser estabelecidos as 

responsabilidades tanto para o cliente como para a firma 

e os empregados. Se o serviço, em último caso, cumpre 

seus objetivos, o cliente razoável irá hesitar antes de 

pedir a garantia mesmo se há uma fonte de insatisfação. 

( ... ) As firmas precisam ser persistentes ou os 

resultados serão desastrosos. ( ... )Num caso concreto, 

descobrimos que o gerente que trouxe a garantia ( ... ) não 

se dava bem com outros gerentes o que levou ao fracasso 

qualquer esforço que foi realizado.>>3 • 

Dependendo do setor em que se trabalha e do caso 

concreto, outras considerações devem ser feitas. 

-especificar e limitar o quanto se paga como 

indenização pelo serv1ço mal executado, já que pode 

comprometer a saúde financeira da firma ou pode inibir o 

cliente a reclamar por pequenos defeitos perdendo-se 

valiosas informações. 

-a garantia explícita pode ter urna imagem negativa 

para o cliente que procura ver segundas intenções, 

desconfia da competência da firma, pensa que a firma está 

desafiando ou ainda que há algo escuso por trás de tudo. 

-em firmas com urna imagem de excelência a garantia 

pode trazer pouca vantagem, muito trabalho e ser um pouco 

incoerente com o estilo da firma. 

-pode-se criar uma certa polarização em torno da 

garantia ofuscando a própria qualidade nos serviços. 

Há um segundo tipo de garantia que é a específica, 

onde as condições para usá-la são mais brandas, bem 
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definidas e a indenização menos traumática, cobrindo urna 

parte da transação. É rna~s fácil de ser administrada 

porém seus benefícios para o rnarketing e a qualidade são 

menos perceptíveis. A pior desvantagem é que ela pode 

desaparecer ante a garantia incondicional da concorrência 

e pode ser vista corno urna manifestação de que a empresa 

não pode se responsabilizar pela qualidade de toda a sua 

operação. 

Há um terceiro tipo que é o ideal, que é a garantia 

implícita. <<Algumas organizações são vistas pelos seus 

clientes como comprometidas em obter completa satisfação, 

apesar de que nenhuma promessa é especificada. Essas 

organizações estão numa posição invejável de serem 

capazes de oferecer urna garantia implícita. ( ... )Elas 

podem oferecer todo o impacto de urna garantia 

incondicional explícita sem os muitos riscos desta última 

porque elas não especificam o que farão no caso de urna 

falha no serviço. ( ... ) 

A firma pode também escolher urna indenização para 

um cliente que é muito mais generosa do que o cliente 

viria a pedir, criando um sentimento de profunda 

satisfação. ( ... ) O cliente simplesmente sabe que se um 

problema ocorre qualquer problema a firma tornará 

conta disso. ( ... ) 

Evita-se cr~ar percepções negativas, que conforme 

já comentado, podem ocorrer na garantia explícita. A 

implícita é geralmente percebida corno um modo elegante de 

difundir urna imagem de competência. 

O problema da garantia implícita, é claro, reside 

na dificuldade em comunicar isso. ( ... )A firma optando 

por uma garantia implícita terá que consegui-lo através 

de urna reputação construída a base de muitos atos 

repetidos de boa vontade comunicados aos clientes 

potenciais através do boca-a-boca e de um bom tempo de 
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espera. Firmas que estão começando ou que têm um 

histórico com uma performance pouco expressiva podem 

tentar mas não ganharão muitos clientes com isso. A 

oferta de uma garantia implícita é melhor vista como 

parte de um posterior estágio na evolução da qualidade na 

firma, um estágio que talvez seja melhor se for precedido 

com uma experiência positiva com a garantia incondicional 

explícita. >>4 • 

Uma experiência interessante de como a garantia 

pode trazer ótimos resultados pode ser vista num artigo 

de Timothy Firnstahl dono de uma cadeia de restaurantes5 • 

Ele comenta: <<Eu v1m com uma estratégia ( ... } que começa 

com uma garantia que o cliente estaria satisfeito com a 

experiência de usar os produtos e serviços da companhia. 

( ... }Eu instituí a idéia de que os empregados poderiam e 

fariam qualquer coisa para manter o cliente feliz. ( ... }É 

claro que dei um roteiro. Por exemplo, quando o convidado 

espera mais de dez minutos e menos de vinte pela mesa 

reservada nós sugerimos drinks de graça. Se for mais de 

vinte minutos a refeição inteira de graça. ( ... }Os 

empregados no início estavam preocupados com a nova 

autoridade. Foi difícil convencê-los que não seriam 

penalizados por dar bebidas ou refeições de graça. Mas 

uma vez que usaram a idéia, os empregados ( ... }gostaram 

de trabalhar para um restaurante por seu compromisso com 

a satisfação, ( ... }cresceu o orgulho e com isso cresceu a 

motivação. ( ... }Nossos custos por falha no sistema 

cresceram $40.000 por mês, dois anos atrás e então 

decaíram para $10.000 por mês. Enquanto isso as vendas 

cresceram 25%, lucros dobraram e o caixa no banco cresceu 

duas vezes e meia. ( ... }Para fazer isso funcionar: 

l-Faça a garantia ser simples e fácil de ser 

entendida. 
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2-Fique certo de que os empregados sabem usar a sua 

autoridade. 

3-Faça com que o progresso se torne visível. 

( ... )Na nossa experiência os custos por falhas no 

sistema atravessou quatro fases: 

-empregados com receio de usarem seu poder de 

autoridade, as reclamações são muitas e os custos baixos. 

-empregados começam a se habituar, taxa de 

reclamação é alta e os custos sobem. 

-empregados agem, custos ainda altos, taxa de 

reclamação começa a cair. 

-sucesso: custos por falhas e taxa de reclamações 

são ambas baixas. 

Uma precaução: você nunca chegará a ser perfeito no 

seu serviço. ( ... )Sempre haverá mais trabalho a fazer e o 

comprom~sso e a persistência do líder serão sempre 

necessários.>> 

No Brasil, o fator garantia ainda está muito 

atrasado. <<A garantia para uma empresa de serviço talvez 

seja o principal ponto de diferenciação, desde que seja 

uma garantia extraordinária e seja cumprida. As empresas 

brasileiras não conhecem os seus custos e com isso vêm o 

medo de ganhar prejuízo, mas principalmente não a usam 

porque o mercado não é competitivo.>>6 • Pelas demais 

entrevistas se notou que há algumas empresas no Brasil 

que oferecem serviço bom e constante, possuem uma 

estrutura que dá condições ao estabelecimento de uma 

garantia, mas não o fazem. o empresário brasileiro 

precisa assumir a garantia. 
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR 

A razão de ser deste capítulo reside no fato de que 

o Departamento de Serviço ao Consumidor ( DSC) já é uma 

realidade bastante difundida no cenário empresarial, 

tanto no nível do primeiro mundo como no nível nacional, 

no entanto tem sido por vezes mal entendido e mal 

aplicado. 

É um tópico tão importante que quando se fala sobre 

atendimento a clientes, qualidade nos serviços, as 

pessoas costumam referir-se imediatamente à linha 800 e 

ao DSC que varia de nome de acordo com o gosto da 

empresa. Tendo em vista 1sso, se pode vislumbrar a 

importância que tem o saber dar o devido peso a este 

departamento evitando malograr todo um esforço em 

qualidade nos serviços. 

O primeiro ponto que se deve levar em consideração 

é a seguinte questão: O DSC é uma iniciativa boa para 

todas as empresas que desejam uma excelência em serviços? 

A resposta deve ser dada em diversas etapas. DSC não é o 

início nem o fim da excelência em serviços, é apenas uma 

parte integrante. O início é o chefe da empresa e o fim é 

o próprio cliente. Ele também não se justifica para todas 

as empresas, mas somente para aquelas cuja estrutura é 

impessoal para o consumidor. Isto é, empresas de médio ou 

grande porte cujo rela.cionamento não se baseia neste ou 

naquele funcionário com nome e sobrenome conhecidos, mas 

sob a face e o nome da própria empresa, ou quando há um 

intermediário entre esta empresa e o consumidor de tal 

forma que os dois extremos não se comunicam. Nesses 

casos, o DSC torna-se um canal por onde o consumidor pode 

se comunicar e um canal por onde a empresa pode 

expressar-se de forma organizada e procurar seus 

clientes. Contudo, numa empresa com estrutura pessoal, 



por exemplo, uma concessionária de veículos, uma loja de 

roupas, uma corretora de imóveis, o DSC perde a razão de 

ser: tudo o que ele pode fazer, o próprio funcionário 

que é conhecido pelo consumidor pelo nome e sobrenome -

pode fazer mais e melhor. Nessas estruturas, em geral de 

pequeno porte, a criação de um intermediário entre o 

consumidor e a empresa, isto é, 

funcionários se escondam atrás 

o DSC, fará com que os 

dele e se alienem da 

atenção ao consumidor. Nas 

envolvem todos, sem exceção, 

contato com o consumidor. 

estruturas pessoais, 

de forma mui to direta 

se 

no 

Vale a pena enfatizar que o DSC não pode se tornar 

o único responsável pelo atendimento ao cliente, 

liberando todos os demais funcionários para que se 

dediquem às suas funções técnicas ou burocráticas. 

Explicitamente, é difícil que uma empresa atue com essa 

mentalidade, porém, implicitamente é uma idéia que adere 

com muita facilidade no ambiente interno. Deve haver um 

empenho do líder para que não permita que isso venha a 

ocorrer, advertindo oportunamente os chefes de outros 

departamentos. Deve ser dado um treinamento, formal ou 

informal, que explique para o resto da organização a 

função do DSC. 

Outra falha comum é reduzir a qualidade nos 

serviços à criação de um DSC. Por vezes se ouve um 

executivo de uma empresa anunciar que a empresa está 

iniciando um programa de qualidade - programa já é uma 

palavra pouco feliz, que manifesta uma idéia equivocada 

da filosofia através da implementação de um DSC. 

Normalmente isso é feito com muita promoção - linha 800 e 

ombudsman aparecem nas propagandas mas com poucos 

resultados práticos, levando o consumidor a uma atitude 

de incredulidade. O reducionismo chega a tal nível que às 

vezes o esforço na qualidade se resume a duas pessoas e 

105 



a dois telefones 1 . A primeira consequência é que os 

resultados obtidos serão insatisfatórios e a segunda 

consequência é que se concluirá que o DSC não resolve 

nada e se descartará um instrumento que pode ser muito 

útil. 

Há uma classificação dos perfis de uma empresa e o 

modo como se vê o DSC. Pode ser útil para explicar alguns 

dos erros que ocorrem no Brasil com a política de 

atendimento a clientes2 • 

<<Observando as empresas no Brasil sob essa 

dimensão do processo dinâmico - empresas em situação e em 

movimento - e restringindo, para efeito de investigação, 

a sua relação com o consumidor, identificam-se 

basicamente quatro tipos de intersecções emergentes, que 

vamos denominar de "respostas culturais" empresariais. 

-Resposta na confrontação: as empresas reagem com 

profunda irritação aos avanços dos movimentos dos 

consumidores. ( ... )Essas empresas, para defender seus 

pontos de vista usualmente argumentam que as solicitações 

dos consumidores significarão elevação no preço dos 

produtos, fechamento de fábricas, complexidade de normas, 

aumento de burocracia, restrições à liberdade da 

iniciativa privada, etc. ( ... )Do ponto de vista 

analítico, essas empresas estariam enfrentando um 

bloqueio de aprendizado, um enrijecimento estrutural das 

suas articulações, como se estivessem reumáticas e, 

concretamente, muitos executivos chegam a somatizar esses 

sintomas. Suas atitudes agressivas são, na verdade, 

reações defensivas em relação a um meio ambiente que lhes 

parece extremamente ameaçador. Têm dificuldade para 

interpretar corretamente o que está acontecendo e estão 

momentaneamente sem flexibilidade de adaptação. 

-Resposta de manipulação: as empresas não entram em 

choque frontal com as demandas dos consumidores I aliás 1 
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costumam ser afáveis e sedutoras. Conhecem bem os 

instrumentos de interação com o consumidor e podem 

utilizá-los para transmitir uma imagem de flexibilidade. 

As propagandas tendo como 11 gancho 11 o respeito ao 

consumidor não condizem com a realidade interna. Muitas 

empresas com respostas manipuladoras abrirão cana~s de 

comunicação com o consumidor, porém, em profundidade não 

estão dispostas a mudar nada. 

Não adotam nenhuma medida efetiva, pró-ativa de 

satisfação do consumidor. ( ... )Não se sentem tão 

incomodadas pelo consumidor como na confrontação, mas na 

verdade acham-no um chato. O consumidor existe para fazer 

o jogo delas, isto é, comprar o que produzem, reproduzir 

seus valores, sua moda e de preferência, dar-lhes algumas 

sugestões para aumentar o faturamento. 

( ... )Assim como no processo fisiológico de 

deglutição voraz, o que é engolido não alimenta, mas 

empaturra e muitas vezes é vomitado, 

consumidor ou o DSC numa cultura 

facilmente descartável e excretado. 

da mesma forma, 

de manipulação 

o 

é 

Particularmente considero a resposta da manipulação 

a mais perversa, pois ela dissimula, ao dizer que o 

consumidor é rei, que o consumidor sempre tem razão, mas 

não toma nenhuma atitude coerente com essas frases 

vazias. 

-Resposta da passividade: as preocupações da 

empresa ou ainda não estão sendo direcionadas para a 

problemática do consumidor ou preferem deixar a decisão 

para os líderes de mercado. 

Algumas vezes são empresas estruturadas na 

dependência dos seus intermediários e é com eles que 

querem fortalecer suas alianças mesmo com o ônus de 

estarem mais distantes do consumidor final. Não 

consideram que as mudanças com a maior conscientização do 
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consumidor não lhes venham afetar, protegidos por um 

egocentrismo alienante, por urna auto-estima exarcebada e 

um sentimento de superioridade. ( ... )Se a chefia não 

recebeu 11 iluminações 11 para a mudança, seus funcionários 

não podem estar enxergando o que o chefe não observou. 

-Resposta da adaptação ativa: Dirigentes ou líderes 

conhecem o preço dos processos de mudança, tanto 

financeiros como emocionais, porém têm flexibilidade 

maior para encará-los e apreciam desafios. ( ... )Procuram 

antecipar-se às mudanças para ter mais tempo de 

adaptação. 

( ... )Também trazem como bagagem representantes das 

culturas confrontadora, manipuladora e passiva. Daí a 

criação de um DSC, mesmo com características de forte 

personalidade, não ser suficiente para sozinho catalizar 

os processos de mudanças impostos por um meio ambiente 

competitivo e complexo.>> 

Continuando esse raciocínio pode-se concluir que o 

DSC precisa de algumas condições para existir dentro da 

empresa de forma satisfatória. Depende que o executivo 

gaste tempo com o consumidor, do envolvimento dos 

funcionários da linha de frente, do tipo de solicitações 

e tarefas que lhe é incumbido, da mobilidade que o 

pessoal do DSC tem dentro dos outros departamentos, do 

respeito a sua autonomia, direitos e orçamentos devidos. 

Teoricamente o DSC deve ter como função captar 

informações, 

insatisfações 

tendências, 

dos clientes, 

riscos, necessidades e 

alimentar um Database 

marketing e cooperar com o mesmo na ação de orientação 

estratégica, na propaganda dirigida, no aperfeiçoamento 

de produtos, mantendo e cativando o cliente, instituindo 

pesquisa diária, diferenciando a empresa, dando suporte 

ao departamento de marketing com informações e tudo o 

mais que foi dito sobre Database em capítulos anteriores. 
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<<Dilema: ou o DSC ajuda a levar o cliente a organização 

inteira, ou separa o cliente da organização inteira.>>3 • 

Na prática, e em especial no Brasil, a teoria é 

pouco aplicada. E porquê? Em parte devido ao que já se 

disse sobre o perfil das empresas, em parte {a maior 

parcela) pela falta de Cultura Mental para a prestação de 

serviços adequada e o restante da culpa reca1. sobre a 

prática de um marketing obsoleto. <<Os DSC's no Brasil, 

com denominações variando entre atendimento, orientação e 

informação aos consumidores, ainda estão em fase de 

consolidação e portanto sujeitos a múltiplas 

interpretações e velhos paradigmas da cultura empresarial 

vigente. Um desses paradigmas sustenta-se nas técnicas de 

marketing tradicional, largamente utilizadas pelos seus 

componentes de conveniência, através dos quais quem 

determina o momento da comunicação, de mão única, é o 

produtor, por meio da publicidade, promoção ou 

mershandising. Paradoxalmente, quando mais burocrática e 

conservadora é a empresa, mais ela precisa dos 

departamentos de serviço ao consumidor e ao mesmo tempo 

mais resiste a eles.>>4. 

Pode-se descrever aqui mais alguns erros que se tem 

cometido em torno do DSC no cenário nacional. Numa das 

empresas estudadas ao longo do trabalho, multinacional de 

prestígio, os funcionários do DSC não conseguem ampliar o 

DSC, que é minúsculo, devido à política de corte de 

custos. <<O chefe sente a importância do cliente, mas a 

recessão. . . Entenda, a empresa é conservadora. >>5 • Essa 

empresa não ia buscar o consumidor, via linha 800, porque 

<<vai ter que montar uma estrutura>>6 , não tinha sistema 

de recompensa baseado na satisfação do cliente. . . Em 

outra multinacional a pessoa que atendia as dúvidas não 

sabia responder as perguntas mais elementares 

produtos da empresa. Outras, muitas, conforme 

sobre os 

se pode 
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constatar em muitas embalagens encontradas em gôndolas de 

supermercados, abrem o DSC somente v1.a postal, que é 

complicado e desmotivador para o consumidor e barato para 

a empresa e indica que a verba para o DSC deve ser muito 

reduzida. Outros, abrem DSC por modismo. <<É o DSC 

cosmético, criado para acompanhar o modismo de atender ao 

consumidor, do que propriamente como estratégia 

mercadológica ou institucional, representa pouco aos 

negócios da empresa. Esses DSC's não atendem com vistas 

ao aperfeiçoamento da qualidade e não têm voz ativa 

dentro da empresa. O serviço informativo é incipiente e o 

atendimento das reclamações resume-se na troca do produto 

e envio de brindes.>>7 • 

Mais desagradável é encontrar na bibliografia8 

elogios aos DSC's de certas empresas, quando, vistos na 

realidade do dia-a-dia, apresentam vários desses erros 

apontados neste trabalho. Como ainda é pequeno o número 

de pessoas envolvidos nos DSC' s e costumam ter muitas 

dificuldades, 

defensivo. 

há uma tendência a um corporativismo 

Outro erro que se poderia classificar como 

catastrófico é a figura do ombudsman (e ombudswoman para 

os politicamente corretos). Na prática, na realidade de 

fato, não tem passado de um <<um relações públicas. 

Deveria ser o principal executivo da empresa. Vejo o 

ombudsman como um estágio ultrapassado devido a chegada 

do Código de Defesa do Consumidor. >> 9 • Há ainda outro 

comentário feliz: <<0 ombudsman não deve existir: ele 

tira férias, fica doente, viaja, não está. É ruim para a 

ser a cara da empresa voltada para o consumidor. É ruim 

principalmente no Brasil, que tende a personificar tudo. 

O departamento é melhor que a personificação. >>10 • No 

mercado, devido aos inusitados ombudsman que foram sendo 

anunciados essa figura ficou para todos como a figura do 
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showman, do cara engraçado, e para os executivos, a 

figura do pateta, da coisa que não se pode levar com 

muita seriedade. 

Outra barreira são os conflitos departamentais. 

entre os casos que ocorrem pode-se destacar o choque de 

informações entre a gerência de produto e o DSC. A 

primeira não entrega ao DSC as informações necessárias 

sobre o produto e este é lançado e divulgado, ocasionando 

muitas solicitações de esclarecimentos por parte do 

consumidor ao DSC, sendo que este não está preparado para 

responder gerando uma imagem negativa da empresa. Os 

manuais dos produtos são elaborados sem o auxílio do DSC 

e, carregados de termos técnicos, trazem muitas dúvidas e 

não indicam o canal para obtenção de esclarecimentos. O 

departamento de marketing elabora pesquisas sem 

questionar se as respostas que procura já estão 

disponíveis nos bancos de dados do DSC. Os incentivos 

para cada departamento são independentes e baseados em 

critérios próprios para cada departamento o que só 

incentiva o isolamento e que cada um busque por conta 

própria suas próprias metas. <<Primeiramente deve ser 

muito bem esclarecido que o DSC é a porta de entrada para 

o consumidor, mas após essa recepção muitas áreas 

internas precisam participar do processo. ( ... ) Ou todo 

mundo resolve tudo, pois todos entendem de consumidor ou 

ninguém se compromete com nada.>>11. 

No exterior, é comum o DSC estar ligado de forma 

incorreta dentro do organograma da empresa. Tem-se 

registrado12 que somente 14% dos DSC' s se reportam ao 

CEO, somente 14% se reportam ao vice-presidente de 

marketing e pelo menos 37% se reportam a outro vice

presidente de um departamento que não deveria controlar o 

DSC. No Brasil esse erro é também muito comum. <<Não está 

ligado a marketing normalmente. De vez em quando . está 
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ligado a recursos humanos, à assistência técnica, 

etc.>>13 . <<O DSC está hoje ligado ao departamento 

jurídico, ao departamento de relações públicas, ao 

departamento de recursos humanos.>>14 . 

E o que é mais comum no Brasil é o DSC ser apenas 

reativo, ou seja, apenas ouve e age internamente, mas não 

é ativo, ou seja, age positivamente externamente. <<O 

ponto que perrneia é: se você não entende e conhece o teu 

consumidor é porque você não tem Database. Se tem isso, 

mas não é pró-ativo, então o DSC se torna meramente um 

departamento de reclamações, pedido de receitas. Aqui no 

Brasil é isso. >>15 . O problema de não ser ativo é toda 

uma questão de postura do próprio funcionário envolvido 

no DSC. <<A eficácia depende da atuação do responsável do 

mesmo. Se ele faz acontecer dentro da empresa ... Apenas 

quinze por cento são reclamações, e então depois o 

pessoal começa a pensar: para dar dicas não precisa do 

DSC, é inútil. Miopia! "Já que não reclamam, o DSC não é 

importante. " Cabe ao DSC valorizar as informações que 

obtém. Não só emitir relatório, mas abrir campo, dentro 

da empresa, ser ativo. Na maioria das vezes ainda é um 

reativo. E,las, as funcionárias encarregadas do DSC têm 

medo de ser ativas, de 

teste, uma pesquisa, uma 

Acham que é uma invasão 

convocar oconsumidor para um 

opinião. Por quê? Idealismo. 

de privacidade: "estamos aqu.1. 

para atender, podemos desagradar o consumidor". Também há 

uma má formação de rnarketing ... >16. 

Concluindo, pode se notar que levando essas 

considerações e experiências ao se implementar um DSC, 

será possível fazê-lo dentro de parâmetros que o tornem 

eficaz. 

<<A missão básica e a estratégia do DSC é adicionar 

valor ao que os outros departamentos estão fazendo. O 

objetivo é servir corno suporte quando as outras unidades 
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estão desenvolvendo programas. Eles precisam ver o DSC 

como consultoria da casa. >>17 . 
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1 - Conforme o autor constatou numa grande empresa, que prefere omitir o nome. 
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QualityMark, 1991), p.50-60. 
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4 - Zulzke, Maria Lúcia. 8brindo a empresa para o consumidor. p.XVIII e XIX. 

5 - omite-se nomes conforme foi pedido. 

6 - Omite-se nomes conforme foi pedido. 
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OUTRAS BARREIRAS 

Neste capítulo se procura recolher várias outras 

barreiras à empresa que quer se dedicar ao cliente. São 

barreiras importantes que devem ser levadas em 

consideração, mas pelo fato de não serem as que mais se 

destacam ao se falar sobre dificuldades existentes nos 

serviços se determinou que estivessem reunidas no fim da 

análise que se esteve realizal)do ao longo do trabalho 

sobre ameaças e oportunidades. 

MARKETING NO ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

No pensamento do marketing tradicional, baseado 

principalmente no produto, o departamento de marketing é 

a unidade organizacional responsável pelo planejamento e 

implementação das atividades de marketing. Portanto, uma 

consequência lógica é que o marketing será melhor 

planejado e executado se todas as suas atividades forem 

concentradas nas mãos de um grupo de especialistas. 

No entanto as coisas mudaram e se considerarmos o 

marketing orientado para o cliente, o marketing de 

relacionamento e as peculiaridades do marketing de 

serviços <<demonstramos que o marketing não é uma 

responsabilidade para especialistas em marketing somente, 

mas que as atividades de marketing recaem pela 

organização inteira, por todos. Como foi já posto ( ... } 

isso traz um dilema organizacional. O dilema 

organizacional é criado pelo fato que os que produzem e 

entregam o serviço executam atividades de marketing para 

esse serviço, quer tenham consciência disso ou não.>>1 

Em consequência, essa nova importância do marketing 

deve levar a uma reconsideração do organograma. Se não se 

leva em consideração esse dilema exposto ocorrerão 

problemas como conflito de poderes, duplicidade de 



tarefas, falhas na execução do plano de marketing, 

problemas de coordenação de trabalho, etc. 

<<0 status da maioria dos empregados envolvidos em 

operações de serviço é complicada. Eles possuem 

responsabilidade dupla, pois obviamente um caixa de 

banco, um garçon, um recepcionista de hotel ou um técnico 

de serviço precisam primeiro serem capazes de cuidar de 

suas tarefas, do ponto de vista técnico, contudo ao mesmo 

tempo eles têm que se conscientizar que do modo como 

fazem suas tarefas, se tornam uma atividade de marketing. 

Com isso, nós temos um número de "marketeiros de tempo 

parcial" . Em mui tas 

marketeiros com dupla 

operações de 

responsabilidade 

número do que os especialistas 

departamento de marketing.>>2 

em 

serv~ço esses 

são maior em 

marketing do 

Sem dúvida é preciso distinguir dois conceitos: 

-departamento de marketing que é uma prática 

organizacional que concentra algumas ou todas as partes 

da função de marketing numa unidade. 

-marketing funcional que inclui os recursos e 

atividades· que têm um impacto direto ou indireto no 

estabelecimento, manutenção e fortalecimento do 

relacionamento com o cliente, não importando onde se 

encontra na organização. 

Isso é importante para que não se limite ou 

estanque o processo de transformação da organização numa 

verdadeira firma orientada para o mercado. <<Num contexto 

de bens de consumo, misturar os dois conceitos não é um 

erro fatal, porque a maioria dos contatos entre a firma e 

seus clientes podem ser tomados pelo departamento de 

marketing. Somente algumas responsabilidades de venda da 

alta gerência são normalmente atividades de marketing 

fora do departamento de marketing. O produto e a promoção 

que os clientes vêem é o que os influencia. 
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Nos serviços, na maioria das vezes, a situação é 

reversa. Normalmente somente as tarefas tradicionais de 

marketing como propaganda, preço e relações públicas 

podem ser assumidas pelo departamento de marketing. Numa 

firma de serviços a maior parte da função do marketing é 

feita pelos "marketeiros de tempo parcial" fora do 

departamento de marketing. No entanto firmas de serviço 

têm, na melhor tradição de bens de consumo, se inclinado 

a estabelecer um departamento de marketing com o 

propósito de manter ou 

mercado da firma. Contudo, 

crescer a orientação para o 

a longo prazo, o efeito pode 

ser facilmente o reverso.>>3 

Quando o tradicional departamento de marketing quer 

ser, ou é encarregado de ser, o responsável por todas as 

funções de marketing da empresa, as pessoas de outros 

departamentos, como o pessoal da linha de frente, param 

de se preocupar com as suas responsabilidades para com os 

clientes e se concentram nas suas tarefas tradicionais. A 

razão é clara: se há especialistas porque o funcionário 

de outro departamento irá se preocupar com marketing? 

Numa pesquisa realizada4 com as mais diversas 

firmas de serviço, tanto o chefe como o funcionário do 

balcão concordaram que um departamento de marketing 

separado aumentará a distância entre marketing e a 

operação. 

<<Em suma, nos 

marketing não pode ser 

serviços, 

introduzido 

o departamento 

como a solução 

de 

dos 

problemas onde a orientação para o cliente é fraca ou 

insuficiente. Algumas vezes poderá ser usada como uma 

solução intermediária. Há até alguns bons exemplos de 

firmas que fecharam ou reduziram o tamanho do 

departamento de marketing e se tornaram muito bem 

sucedidas. 
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Departamentos de marketing podem ser de muita ajuda 

no planejamento, pesquisa e execução de campanhas. Mas, 

muito do esforço de marketing, na medida do possível, 

deve ser feito, via de regra, planejado e implementado na 

organização, onde as responsabilidades imediatas por 

render serviço se apóiam. ( ... )Ninguém na organização 

deve entender mal o papel do departamento de marketing e 

devem ser recompensadas e medidas as pessoas fora deste 

departamento com o devido cuidado, orientando o esforço 

para o lado correto.>>5 • 

(O que foi dito se encontra de modo gráfico em 

Service Marketing, C.Lovelock, 1984. p.l29.) 

SELECIONAR CLIENTES 

Um ponto passivo no marketing é que não se pode 

atender a todos com toda a atenção. Assim, é preciso 

segmentar, escolher um grupo de clientes-alvo rentáveis e 

procurar exceder-se em atendê-los. Dessa forma é possível 

deixar alguns bastante satisfeitos do que todos meio 

insatisfeitos. Porém um ponto que ainda não é passivo, é 

a questão de se dentro do segmento de clientes que se 

serve, deve haver diferença no atendimento de um cliente 

para outro 

O primeiro ponto a se ter em conta é a necessidade 

de se ter um Database. Sem Database não se chega sequer a 

segmentar corretamente quanto mais conseguir detectar 

dentro do segmento os clientes mais constantes, mais 

rentáveis, etc. <<No Brasil, como não usam Database, o 

critério de seleção, na prática, é a arbitrariedade, a 

simpatia, etc. Dependendo de se cair na simpatia do 

gerente var1a-se de extrema facilidade até a extrema 

dificuldade para se conseguir abrir conta num mesmo 

banco.>>6 
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O segundo ponto é ter o cuidado de não criar 

insatisfação para o cliente menos interessante para a 

empresa. Não se trata -se atendê-lo com menos atenção, 

muito pelo contrário, com a mesma atenção que confere 

satisfação e se for conveniente poderá se adicionar algo 

mais para os clientes mais interessantes. 

O terceiro ponto, é que muitas vezes, para dar um 

exemplo numérico, uma pequena parcela de clientes é 

responsável por uma parte considerável do faturamento. O 

que pode levar a empresa a descartar de alguma forma, com 

mais ou menos intensidade, a maioria restante dos 

clientes deixando uma base pequena que é um risco 

indesejável. A melhor política é continuar a preservar a 

pequena parcela de clientes e procurar aumentar a receita 

da maioria restante, ou seja, descobrindo os caminhos 

para ganhar a lealdade e uma maior frequência destes 

últimos. 

O quarto ponto é que o cliente preferencial 

necessita de um relacionamento especial, o que não é 

sinônimo de delicadezas e prêmios, mas sinônimo de 

cuidado e atenção. <<Obviamente o cliente preferencial 

tem que ter vantagens, mas não podem ser excessivas sob 

risco de machucar o negócio e, mais importante ainda, 

quem está como cliente há muito tempo é o que mais 

press~ona por preços baixos, comodidades, etc. Convém não 

depender deles.>>7 • A situação é delicada: a busca da 

satisfação desses clientes leva progressivamente a 

margens de lucro que tendem a zero, e por outro lado, o 

corte brusco de vantagens criará insatisfações neles. Um 

certo tato é necessário para compatibilizar as 

delicadezas com os melhores clientes com o fato de não 

deixar que se viciem ou criem necessidades dessas 

delicadezas. Não é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil 

cair num desses erros. 
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O quinto ponto é que mesmo segmentando 

corretamente, atendendo corretamente, não se pode 

concluir que haverá necessariamente um bom grupo de 

clientes absolutamente fiéis, do tipo que há muitos anos 

só usa os serviços daquela empresa concreta. Na maior 

parte dos setores de serviços não há uma fidelidade por 

parte do cliente. O serviço minimiza as chances do mesmo 

migrar de uma empresa para outra, mas não anula essa 

possibilidade. Porquê? o critério de preço, em especial 

no Brasil, para um cliente determinado pode ocupar o 

terceiro ou quarto lugar no 01 ranking de importância OI da 

compra de um produto e de repente pode passar a ser o 

fator mais importante: o preço dobrou e o salário 

achatou. Depois há setores em que entram fatores 

subjetivos: o cliente pode estar satisfeito com a 

concessionária onde comprou um veículo de uma empresa, 

porém agora está vibrando com um outro modelo 

outra empresa (que a concessionária não trabalha) 

de uma 

e nada 

o fará deixar de ~r em outra concessionária que oferece o 

modelo desejado. Pode estar satisfeito com uma empresa 

aérea, mas quer experimentar a outra empresa que trabalha 

com outras aeronaves e nada irá detê-lo. A solução é a 

qualidade no serviço que diminui a infidelidade, mas não 

se pode ser ingênuo e pensar que se encontrou a solução 

perfeita. 

USO DA FORÇA-TAREFA 

Ao se consultar a bibliografia em anexo se poderá 

verificar que a absoluta maioria de autores recomenda a 

criação, a delegação de poderes e o uso de uma força

tarefa com a missão de ajudar o executivo-chefe de modo 

bem prático e ágil a implementar por toda a organização a 

nova cultura de serviço. Normalmente é uma equipe 

composta de poucas pessoas que se dedicam integralmente a 
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levar adiante a nova cultura de serviço em cada parte da 

empresa. 

Contudo chama a atenção o fato de que na 

bibliografia nacional e nas entrevistas realizadas haja 

uma discordância quanto às vantagens de uma força-tarefa. 

Em geral se abomina esse tipo de recurso. No Brasil, a 

força-tarefa não possui boa imagem. Há um certo 

descrédito, principalmente se já houve outras força

tarefas dedicadas a programas que acabaram redundando em 

poucas mudanças ou mesmo em fracasso. Ou então a força

tarefa é na mentalidade do funcionário aquele grupo com 

novas idéias que vem alterar a rotina. Também não possuem 

a moral para fazerem valer suas ações. 

A impressão que se captou neste estudo é que força

tarefa soa para o brasileiro como coisa de americano, que 

só funciona lá e não tem muita afinidade com o jeito 

nacional. Outra impressão unânime nas entrevistas é que a 

força-tarefa pode até funcionar, mas não é um fator 

crítico de sucesso. 

Como uma força-tarefa é apenas 

utilização é plenamente discutível. Se 

se não funciona não se deve insistir. 

um meio, sua 

funciona, ótimo, 

COMPETINDO COM O TEMPO 

<<0 que representa para o fabricante de um 

utensílio receber o pedido, processá-lo, fabricá-lo, 

entregá-lo e providenciar a cobrança? Quais são as tantas 

etapas que um banco atravessa ao processar transações, 

coordenar filiais e tomar a tempo e exatamente decisões 

de empréstimo? ( ... ) Cada operação das empresas é 

diferente, mas todas compartilham de um poderoso traço 

comum: todas possuem sistemas que transferem valor aos 

clientes - os sistemas de transferência de valor. 
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( ... ) O tempo conecta todas as partes do sistema. 

( ... )Portanto, a qualidade de seus sistemas é, muitas 

vezes, a base de sua vantagem competitiva sustentada. 

( ... )O principal estímulo tem sido investir em 

tecnologia e redução de preços, a fim de ganhar 

penetração na clientela. Muito pouco empenho tem sido 

dedicado para reforçar a responsividade do serv1ço de 

campo da companhia. Mas o que os clientes querem é 

justamente mais serv1ço do que tecnologia e preços 

baixos. Os investimentos em responsividade do serviço de 

campo mui tas vezes recompensa mais generosamente do que 

os investimentos em características técnicas ou reduções 

de preços.>>s 

A razão destes comentários é introduzir o problema 

de se considerar o tempo de entrega do serviço e o tempo 

de execução do mesmo (além do tempo de produção e do 

tempo de administração) como fator significativo de 

sucesso no atendimento a clientes. Muito pouco empenho 

tem sido visto no Brasil. <<Rapidez compromete a 

qualidade. O fator tempo é um fator de competição e no 

entanto o pessoal aqui ignora • 9 
lSSO.>> . E ignorar esse 

fator é uma ameaça séria ao sucesso da nova cultura. 

Segundo Kotler10 , o valor do tempo para os 

consumidores tem crescido comparando-se com o valor que 

tinha na geração passada: homem e mulher trabalhando, 

responsabilidades sociais e profissionais maiores, ritmo 

rápido de vida criou um consumidor que está disposto a 

pagar pela rapidez. 

Contudo, é preciso verificar se há ambiente e 

condições para se esforçar por ganhar vantagem através do 

tempo. São necessários alguns elementos, tais como: 11 

-existência de um número significativo de clientes 

que estão dispostos a pagar mais ou comprar mais em troca 

de rapidez. 
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-praticabilidade da redução do ciclo de tempo do 

serviço. Saber o tamanho do esforço que exigirá, por 

quanto tempo e quanto custará. A redução terá de ser 

sensível e significativa para o cliente. O cliente estará 

disposto a pagar um tanto a mais ou comprar um tanto a 

mais, de tal forma que dê retorno ao investimento. 

Conhecer o tamanho desse quanto é fundamental. 

Deve-se considerar a redução do tempo em três 

etapas: o tempo que cada indivíduo pode cortar ao 

executar suas tarefas, atividades que podem ser 

combinadas de tal forma que a soma resulta numa redução 

total do tempo e a possibilidade de se eliminar um 

estágio inteiro do sistema. 

A praticabilidade da redução normalmente só se 

torna possível quando já se iniciou um processo de 

mudança da cultura organizacional, da mentalidade de 

serviço. Afinal é essa nova mentalidade que permite 

enxergar a necessidade e os meios de reduzir o tempo do 

sistema. Isso há de recair novamente na importância da 

atuação do líder, conforme ratifica Kotler12 , no seu 

envolvimento e compromisso. 

-conhecer a correlação entre rapidez, custo e 

qualidade. Isto é, <<algumas críticas sugerem que rapidez 

normalmente resulta em baixa qualidade e/ou custos 

maiores. Essa opinião tem sido expressa da seguinte 

forma. 

.se a companhia ganha rapidez, seus custos 

sobem e sua qualidade cai . 

. se a companhia melhora a qualidade, os custos 

sobem e a rapidez diminui . 

. se a companhia reduz custos, sua qualidade 

sofre e a rapidez diminui. 

Essa sabedoria convencional é incorreta. Rapidez, 

qualidade e custos são geralmente consistentes entre si. 
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Muitas companhias têm registrado que os passos tomados 

para melhorar a qualidade têm resultados em custos 

menores e maior rapidez de produção. ( ... )Reduzir o ciclo 

de tempo e melhorar a qualidade podem reduzir os custos 

por dois motivos: primeiro, a eficiência corno um todo 

melhora, pois o custo de retrabalho é reduzido, as 

tarefas inúteis administrativas são cortadas e menos 

controle é exigido. Segundo, alta qualidade e rapidez 

atrai novos clientes. Uma maior base de clientes e 

expansão do volume geralmente leva a um custo unitário 

menor. >>13 • 

-conhecer a capacidade dos concorrentes irni tar ou 

melhorar na redução do tempo do sistema. Saber se a 

empresa tem condições de lutar. 

Satisfazendo esses quesitos, a estratégia baseada 

no tempo deve ser usada pois implica na melhor satisfação 

do cliente. 

Cada executivo-chefe deve ter isso em mente e, 

repetindo para fixar, deve ter o cuidado de não associar 

rapidez a custo. Por vezes a rapidez exige compra e uso 

de tecnologia e incorrerá em custos maiores, que devem 

ser pesados com o quanto o cliente· aceita pagar a mais 

(uso do Database). Outras vezes, a rapidez exige trabalho 

de refletir e otimizar o sistema sem acréscimo, e 

possivelmente até com decréscimo, de custos. Por isso se 

afirma neste trabalho que serviço dá trabalho, e isso 

espanta o administrador. 

PREÇO E SERVIÇO 

"O brasileiro só quer preço; você dá um serviço de 

qualidade com preço mais alto e ele não irá aceitar." 
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Esse comentário poderia ser feito, e até com razão, por 

um gerente de uma empresa, pensando que diante desse fato 

a qualidade nos serviços não se adapta a realidade 

nacional. 

Na verdade para se responder devidamente é preciso 

percorrer etapas. 

-<<Como é o teu portfolio de clientes? Quantos 

clientes são sensíveis a preço, quantos são sensíveis a 

qualidade? Qual é a razão preço/qualidade do seu serviço? 

Sem o uso adequado de um Database você não sabe nada.>>14 

Isto é, em primeiro lugar é preciso ter um Database com 

um bom funcionamento para que se possa falar sobre preço 

e qualidade. Nestes campo não há respostas universais, 

mas respostas caso a caso, produto a produto. 

-<<A empresa brasileira, principalmente a pequena e 

a média, conhecem muito mal a dinâmica de custos.>>15 . O 

aumento de um insumo leva o executivo a aumentar 

consideravelmente o valor de seu produto final sem que 

haja um motivo real e quantificado. 

-Com Database se pode descobrir o teto até onde 

vale a pena servir (em termos de preço e atendimento). A 

partir desse teto não vale a pena insistir em serviço 

pois o consumidor não acredita que seja relevante. 

-<<Há muitos serviços que não acarretam em custos. 

Quanto custa dar um telegrama após a compra, ou ter 

cortesia ?>>1 6 • 

-Há 

sensíveis à 

maioria é 

segmentos sensíveis a preço e segmentos 

qualidade. Nas entrevistas se detectou que a 

sensível à qualidade, e são os que mais 

interessam, os que trazem maiores receitas. <<Para se ter 

longa vida não se pode ser guiado pelo preço, mas pela 

qualidade a um preço justo.>>17 . 

-Não se pode simplificar a segmentação, pondo nas 

classes D e E os sensíveis a preço e nas classes A e B, 
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os sensíveis à qualidade. O parâmetro é a categoria de 

produtos ou serviço que a firma opera e não a classe 

social. <<Mesmo na classe A há categoria de produtos onde 

as pessoas dão absoluta importância a preços. ( ... ) Por 

outro lado, nos tênis importados, os office-boys são os 

grandes compradores e fazem parte da classe D ou E. >>18 • 

A resposta está no tipo de produto/serviço e no uso do 

Database. 

-No caso de um produto ou serv1ço concreto que 

tivesse uma enorme sensibilidade por preços, a qualidade 

entra amarrando uma garantia, um sistema bem executado e 

um atendimento que não comporta custos. Mesmo assim esse 

tipo de caso é mui to pouco freqüente, conforme opinião 

dos entrevistados. 

-0 executivo não pode deixar se enganar criando 

incompatibilidades entre preço e serviço quando o 

problema reside no fato de oferecer um serviço que não é 

bom por um preço cem por cento mais caro, como acontece 

no cenário inflacionário vigente. 

Outro ponto que se pode esclarecer através das 

entrevistas é a questão de se o preço é um indicador de 

qualidade, isto é, se um preço alto passa para o 

consumidor uma imagem de produto/serviço de alta 

qualidade. 

Garvin19 faz um estudo a esse respeito onde mostra 

diversas opiniões: alguns estudiosos do tema se inclinam 

para um lado há correlação positiva entre preço e 

qualidade percebida - outros se inclinam para o outro 

lado e no final do processo não se chega a nenhuma 

afirmação categórica, conclusiva. 

Já pelos entrevistados se observa que a resposta 

nunca sairá pela análise geral, mas pelo Database de cada 

empresa que descobrirá por si própria a correlação preço 
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e qualidade percebida, se existe, como se comporta e que 

benefícios se poderá extrair daí. 

PROMOÇÃO E SERVIÇOS 

A qualidade 

dos 

nos serv1ços 

clientes. Muitas expectativas 

inicial do cliente é tal que 

visa superar as 

vezes a situação 

ele não apresenta 

expectativas com relação àquela empresa. Não a conhece, 

ou então ela lhe diz pouca coisa. Surge então a 

necessidade de cr1ar expectativas. 

A expectativa é função de vários fatores: 20 

comunicação boca-a-boca, necessidades pessoais, 

experiências passadas e comunicação externa. A 

comunicação externa é basicamente promoção e propaganda, 

e portanto elas têm seu papel na qualidade nos serviços 

criando expectativas. É nesse contexto que têm surgido 

alguns problemas. 

É essencial que a propaganda reflita acuradamente a 

realidade do encontro que o cliente tem com a empresa. Se 

a percepção do cliente ao ver o serviço for abaixo da 

expectativa gerada isso trará decepção e insatisfação 

para ele. 

<<Uma reclamação comum nos empregados de serviço é 

que a companhia lança propagandas prometendo aos clientes 

certos serviços ou benefícios antes que os empregados 

sejam avisados sobre as propagandas e frequentemente 

antes de serem avisados sobre os serviços. Os clientes se 

aprox1mam deles perguntando pelos serviços e eles se 

sentem desinformados, largados, sem ajuda.>>21 • 

Para consertar isso, o pessoal relacionado a 

propaganda precisa interagir com o pessoal da operação da 

linha de frente. Melhor ainda seria se antes de lançar a 
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propaganda o pessoal de operações seja avisado para se 

planejarem e se prepararem para os clientes que virão. 

<<Abordando outro aspecto, devido a uma competição 

mais acirrada surge uma pressão para se prometer demais 

nas promoções e propagandas. Levar as expectativas a 

níveis irreais atrai a clientela no início e logo depois 

cria nela um desapontamento e a afasta. Cumprir o que se 

fala é importante em todo o lugar e de modo especial no 

atendimento ao cliente. Portanto prometer demais na 

promoção e propaganda é um erro grosseiro e fatal. Isso 

acaba ocorrendo porque normalmente o executivo-chefe 

possui uma idéia errada da mentalidade de seus clientes, 

das suas expectativas e da qualidade do serviço que sua 

firma oferece. >>22 

O líder da empresa precisa dominar a técnica e a 

arte de gerenciar as expectativas, levando-as a um nível 

desejado. Quanto maior a expectativa, tanto maior terá 

que ser a qualidade real e percebida da empresa. 

Existem fontes incontroláveis de expectativas: <<A 

expectativa de um tipo de serviço pode depender da 

experiência com provedores de outros tipos de serviço. 

Nós encontramos algumas evidências~ por exemplo, que a 

experiência dos clientes com o serviço telefônico afeta 

as expectativas de serviço de todas as companhias de 

televisão a cabo. >>23 . Esses problemas podem ser 

atenuados mas na sua raiz dependem da boa vontade de 

terceiros. 

Existem fontes controláveis de expectativas que são 

a promoção, o preço, a venda pessoal, a garantia e as 

experiências passadas. Conhecendo bem o perfil do 

cliente, seu comportamento (Database), é possível manejar 

esses fatores para que produzam a expectativa ideal. 

Transferindo o cenário para o Brasil, temos o fato 

de que aqui aparentemente ainda não há uma coordenação 
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entre o pessoal de vendas, promoção e operação24 • Além 

disso as promoções por vezes têm sido feitas sem uma 

lógica estratégica: "Compre uma vassoura e vá para 

Miami!" é um exemplo fictício exagerado que mostra que a 

promoção nacional tem sido dispendiosa e sem 

benefícios25 • Um terceiro erro que vem se cometendo é o 

de promover externamente a nova cultura da empresa: aqui 

o cliente é o Rei, o cliente em primeiro lugar, etc. Isso 

decepciona o cliente porque ele não vê no real o que está 

escrito e vai-se criando um desgaste na filosofia porque 

muitos cometem o mesmo erro e geram incredulidade por 

parte dos consumidores. <<Você não pode falar que é o 

número 1 em serviços, que o cliente tem o primeiro lugar. 

Nunca na propaganda. Quem tem que dizer isso é o próprio 

cliente, não você. >>26. 

QUALIDADE NOS SERVIÇOS: DA GRANDE À MICRO-EMPRESA 

Ao longo da pesquisa se procurou esclarecer uma 

dúvida: se qualidade nos serviços se poderia aplicar 

desde a grande corporação até a micro-empresa e quais 

seriam as especificidades ao se aplicar ora numa, ora 

noutra. 

A conclusão a que se chegou é de que qualidade nos 

serviços é aplicável em empresas de todos os portes, mas 

há algumas nuâncias que vale a pena explicitar. 

-Seja a loja, seja a multinacional, o fundamental é 

a questão da mentalidade para a prestação de serviços. 

Idéias que os entrevistados fizeram questão de frisar 

aqul.. 

-A empresa grande precisa trabalhar bem os seus 

pontos fortes: economia de escala, recursos, pessoal, 

tecnologia, dinheiro, e a construção de sistemas de alta 

performance nos serviços. 
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-A empresa pequena precisa trabalhar bem os seus 

pontos fortes: proximidade com o mercado, com o cliente, 

rapidez na decisão e na ação, melhor conhecimento e 

entendimento do cliente através de uma trato mais 

personalizado e maior facilidade em espalhar por toda a 

firma a cultura de marketing. 
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CONCLUSÕES, SUGESTÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Após terem sido descritas ao longo deste trabalho 

tantas ameaças, terem sido dado tantos avisos, serem 

descritos tantas situações onde as empresas se enganavam 

no proceder, onde gerentes pensavam de forma errada, já 

se pode entender com mais fundamento aquela afirmação de 

Philip Crosby1 segundo a qual 99% das empresas que 

observou fracassaram nos seus esforços por obter 

qualidade. 

Ficou claro que a mudança não é fácil, é um 

desafio. Trata-se de percorrer um caminho longo repleto 

de obstáculos e armadilhas, buracos e precipícios, mas 

vale a pena porque o fim do caminho recompensa todo o 

trabalho. Mas não é bom ver a mudança por um prisma 

negativo, pessimista: ao longo do caminho se encontram 

várias oportunidades e uma arma mui to poderosa que é a 

liderança comprometida. 

Deste trabalho o ponto que fica cristalino para 

todos é a importância do papel do executivo-chefe. De que 

ele se comporte como deve - envolvido, líder, que entenda 

perfeitamente o que é ter foco no cliente, ou seja, que 

tenha Cultura Mental para a prestação de serviços 

depende todo o sucesso do empreendimento. Talvez alguém 

possa argumentar se a abordagem que se segue no trabalho 

não estaria exagerando o papel do chefe e abafando a 

importância do papel da organização. Certamente que não é 

essa a idéia: a organização, seus valores, cultura, seu 

perfil, tem uma importância capital, porém é preciso que 

o processo de alavancagem comece por alguém e que esse 

alguém tenha poder para fazer isso: poder de direi to e 

poder moral, ambos são indispensáveis. Do modo como se 

encontre a organização, essa pessoa, o chefe, irá ter 

mais ou menos dificuldades e a mudança levará mais ou 



menos tempo. Pode até mesmo ocorrer que a resistência da 

organização venha a sepultar os esforços que ele levou 

adiante, mas mesmo assim, se houvesse alguma solução ela 

teria que começar por um líder. 

Até mesmo de um ponto de vista pragmático é melhor 

se inclinar a favor de se pôr a responsabilidade nos 

ombros do chefe do que nos ombros de uma causa 

organizacional ou externa. Isto porque, conforme já foi 

dito no início do trabalho, não se trata de se ficar 

contemplando assombrado as ameaças e dificuldades que 

surgem a frente, trata-se de fazer algo e sobrepujar 

esses obstáculos e nada melhor que o líder para dar 

início. 

Pensando também no Brasil, pode ser muito cômodo 

por a culpa no governo, na economia, na cultura 

organizacional, na cultura do brasileiro, contudo, isso 

não resolve o problema. É preciso fazer algo, e para se 

fazer algo de porte numa empresa é preciso contar com o 

chefe. 

Que sugestões se poderiam ser dadas neste capítulo 

para que o executivo-chefe venha a adquirir Cultura 

Mental para a prestação de serviços, a comprar a idéia e 

se envolver diariamente com o cliente? É uma tarefa 

difícil, pois como está implícito na pergunta é uma 

problema de mentalidade e não adianta ir até a pessoa em 

questão, abrir a sua cabeça e por nela umas quantas 

idéias. Pode-se tentar de tudo mas se essa pessoa não 

quiser aceitar a nova filosofia ninguém poderá impedi-la, 

nem mesmo o mais genial argumento jamais elaborado pelo 

homem. Por isso é preciso ter bem claro: é preciso que o 

chefe queira, decida-se. Na prática o que se verá no 

mercado nos próximos anos será a fileira dos empresários 
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que dizem sim aos clientes e a fileira dos que dizem não. 

Não haverá unanimidade. 

Contudo, seria interessante expor a seguir algumas 

sugestões coletadas nas entrevistas, na bibliografia e 

também extraídas da análise dos dados obtidos. Deve-se 

ter em vista que não são sugestões perfeitas ou 

infalíveis, dependem em última análise que o chefe queira 

aceitar. De qualquer forma são sugestões interessantes 

que vale a pena serem testadas e são um esforço válido 

para levar o executivo-chefe ao rumo certo. 

l-Fazer que o executivo-chefe veja exemplos de 

sucesso. Que ouça, leia, visite empresas que já atingiram 

uma excelência no foco com os clientes. Que repare nos 

resultados financeiros, que veja o lucro, que note que dá 

certo, que funciona, que vale a pena. É o impacto do 

exemplo. <<Não sei se falaria para ele mudar. Mandaria-o 

ver algumas empresas operando. Que passe três ou quatro 

dias numa empresa dessas e a cabeça do suje i to muda. É 

muito mais fácil para ele entender.>>2 . 

2-<<Algumas vezes trazem os gurus de administração 

lá de fora, deixam os executivos extasiados, mas entre 

devo fazer e vou fazer ... Aí tem o ministro, o político 

que distraem a atenção dos executivos. Tem que abrir o 

mercado e ver quem é capaz.>>3 • 

É uma sugestão mais forte mas pode produzir bons 

resultados: o incremento da competição - e competição de 

qualidade - levaria os empresários acuados a rever suas 

mentalidades sob o risco de falirem. Seria a tática de 

convencimento pelo medo. A grande vantagem seria o bem 

que se pode trazer a economia a curto prazo, além de 

comodidades para os consumidores. 

3-Não deixa de ser uma ajuda para que os 

empresários entendam a necessidade de por foco no cliente 

a exposição de bons argumentos, em especial argumentos 
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financeiros, que comprovem que o atendimento ao cliente é 

possível e dá lucro. Mostrar que o cliente satisfeito é 

garantia da minimização da infidelidade: o cliente poderá 

mudar para a concorrência, mas isso será em menor número. 

Assim lucros não vêm apenas por redução de custos, mas 

também por aumento do faturamento e este não surge 
.. 

somente por expansão do mercado mas por um esforço de 

atender as necessidades dos clientes. 

4-No capítulo sobre a Cultura Mental para a 

prestação de serviços se falou sobre aprendizado e nessa 

ocasião se enfatizou a importância do chefe administrar o 

seu tempo para que possa refletir. Este é um ponto muito 

importante: aprender a refletir. Se o chefe aprende a 

refletir sobre seus atos, e sobre o ambiente que o 

rodeia, ele até pode ser levado por si próprio a 

compreender a importância de ter foco no cliente. A 

reflexão deve comportar sempre perguntas que incluam o 
"' 

porquê, como, quando, para quê, onde e o quê. O chefe que 

faça essas perguntas para si próprio ruma em direção do 

cliente. 

5-Se se quer atacar o problema na sua raiz, 

solucionando-o a longo prazo, deve-se procurar melhorar a 

formação acadêmica do executivo, elaborando com cuidado o 

que se deve ensinar, tendo cuidado em evitar simplesmente 

jogar todos os enunciados clássicos da administração 

sobre ele. Isso se refere a evitar vícios em finanças, 

produtividade, corte de 

comentados anteriormente. 

custos, 

Deve-se 

entre 

cuidar 

outros, já 

também da 

formação do caráter do executivo (o que Harvard fez com a 

ética após alguns escândalos, deveria ser feito de forma 

mais completa e não como reação a algo negativo mas como 

uma antecipação à realidade nova que se desenha no 

ambiente) , do uso de seu tempo, da reflexão, da auto

crítica, etc. 
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Em especial deve-se atentar para a formação de 

marketing que se fornece nos escolas de administração. A 

correta compreensão do marketing dos anos de 90 deve 

atingir não só o profissional da própria área como toda a 

empresa, pois na empresa atual todos exercem de algum 

modo atividades de marketing no seu dia-a-dia. No Brasil, 

ao menos, o currículo acadêmico está defasado com relação 

ao marketing moderno, e isso sem comentar todos os vícios 

que estão no ambiente: marketing é propaganda, é slogan, 

é enganação, é mote (conforme o autor já ouviu de alguns 

alunos em classes de mestrado), etc. 

Certamente que toda a questão acadêmica é complexa 

e de difícil implementação, envolve muitas outras 

questões que também estão pendentes, envolve inclusive a 

própria concepção de ensino que se tem no Brasil. No 

entanto, mesmo sendo assim, era preciso que se apontasse 

esta sugestão neste trabalho. 

6)Um dos pontos que pode ter passado como se fosse 

de menor relevo ou um pouco teórico de mais é a questão 

de que atender o cliente é uma questão de muitíssimo 

trabalho. Se for corretamente compreendido destaca-se 

como uma sugestão muito importante. 

o trabalho na nossa sociedade é visto de uma forma 

negativa. A idéia que está no ambiente é a de que quanto 

menos trabalho para se fazer melhor, e se há algum motivo 

que justifique muito trabalho é na medida em que esse 

trabalho traga lucro, status, satisfação pessoal ou 

remédio contra o tédio, fora disso não vale a pena. Um 

reflexo dessa mentalidade é que muitos vivem na ânsia 

desmedida pelo feriado: suas vidas só têm sentido nesses 

momentos. Se é possível fazer algo que dá gosto melhor, 

pois menor é a agonia. 

É raro 

acrescentar ao 

de se encontrar mas é fundamental, 

trabalho a dimensão base do serviço, ou 
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seja, que o trabalho é um meio de serviço às pessoas, à 

sociedade, um meio de cooperar na construção dessa mesma 

sociedade, que é algo que tem uma repercussão maior do 

que a própria tarefa que se está realizando e a primeira 

vista aparenta ter, que mediante esse serviço a própria 

pessoa que executa esse trabalho cresce em caráter e em 

personalidade pois para sua perfeita execução exige 

habilidades, exige relacionamento com outros indivíduos, 

exige esforço por superar-se. Ou o trabalho ganha essa 

dimensão, ou um motivo mais nobre, ou então ele se torna 

um instrumento de satisfação pessoal, egocêntrica, ou no 

pior caso, um látego. 

Tal vez já se tenha ido tão fundo nas causas que 

parece que se está propondo resolver os problemas da 

humanidade. Longe disso, a sugestão presente procura 

chamar a atenção para o fato de que o serviço bem 

sucedido começa abraçando-se sem medo o trabalho. E esse 

trabalho é abraçado quando se capta a sua dignidade 

intrínseca. 

Paradoxalmente, isso não pode implicar na criação 

de empresas ou funcionários "work alcoholic", viciados no 

trabalho. A satisfação de longo prazo do funcionário 

que implica na satisfação a longo prazo do cliente 

exige o respeito a vida que o mesmo tem fora do trabalho, 

à família, ao lazer. Se em qualquer empresa isso é 

importante, nos serviços cabe maior ênfase ainda, visto 

que se apóia na compreensão da pessoa, na valorização e 

formação da pessoa. 

7-A alta administração deve ir adquirindo o tato 

necessário para dosar um acertado plano de incentivos, 

que inclua necessariamente critérios baseados na 

satisfação do cliente, além de recompensa e 

reconhecimento diferenciados. Esse plano deve se tornar 

bem conhecido pelos seus funcionários, conferindo não só 
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motivação como tranquilidade no agir diário, como 

consequência de saber que estão fazendo o correto. Esse 

planejamento na medida do- possível procurará cobrir um 

horizonte de longo prazo e será, no grosso de sua 

estrutura, constante. 

8-A crescente 

qualificada foge ao 

estarem atentas à 

grandes corporações 

centros educativos 

formação de mão-de-obra não 

controle das empresas. Cabe a elas 

seleção no recrutamento. Para as 

há a possibilidade da criação de 

ou a formação de convênios com 

instituições de ensino que visem qualificar os estudantes 

do presente. 

9-0 Brasil em todas as técnicas e iniciativas 

comentadas aqui, está em um ou vários degraus atrasado 

com relação ao primeiro mundo, e nem pensa em assumir 

ainda certas atitudes como "money-back" (satisfação ou o 

seu dinheiro de volta) . Ou é inexistente ou é incipiente, 

- veja Database, Departamento de Serviço ao Consumidor -

feito de forma pouco profissional. Seriam necessários 

mais estudos para se concluir alguma coisa, mas se é 

permitido apontar numa direção, baseado em todo o estudo 

feito até aqui, é bastante possível que isso esteja 

vinculado a uma postura de falta de audácia e de 

passividade da gerência nacional. Porquê? Talvez pelo 

passado instável da economia nacional que criou e cria 

uma mentalidade própria no executivo nacional, talvez por 

não se ter uma tradição de ser a ponta de lança do 

progresso: como não era possível em outras épocas 

acredita-se que também não é possível hoje. De qualquer 

modo as coisas são sempre feitas com cautela, "pisando 

nos ovos": somente quando lá fora já é um fato consumado 

é que se inicia de forma mais ou menos séria uma mudança 

das empresas nacionais. 
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Que uso estratégico tem um Departamento de Serviço 

ao Consumidor aqui? Quanto o Database mudou o pensamento 

e a ação de um executivo no Brasil? Já o ombudsman que 

brilha e faz pouco, se espalha com muita facilidade. Na 

propaganda, que brilha muito, já conseguimos diversas 

premiações em festivais internacionais. Quantos usam 

treinamento que vise a delegação de poderes? No entanto o 

treinamento que ensina a sorrir e a dizer bom dia já se 

nota em muitíssimos estabelecimentos. É uma pena que tudo 

aqui seja feito pela metade, salvo honrosas exceções. 

Como limitação deste estudo pode-se destacar: 

-Foi feita uma análise genérica. Ao se aplicar a um 

setor ou a uma empresa concreta é preciso fazer valer as 

devidas adaptações ou introduzir as necessárias 

especificidades. Aqui foi dado idéias mestras. O modo de 

aplicá-las a uma empresa determinada fica a cargo do 

executivo da mesma, baseando-se em estudos sobre a 

realidade em que atua. 

Assim, o envolvimento do executivo é importante 

sempre, mas como será em cada empresa, é tarefa para 

outro estudo. O Database se pode aplicar sempre, mas cada 

empresa terá seu software, sua análise, seu horizonte de 

possibilidades e seu método de coleta de dados. 

-Seria interessante ir mais profundo, especialmente 

com a ajuda de um profissional em organizações e recursos 

humanos, na análise do perfil do executivo, na sua 

cultura de serviço e no seu modo de agir. Seria de 

especial interesse separar de forma mais clara o perfil 

do executivo nacional do perfil americano, europeu ou 

japonês. 

-As entrevistas tiveram por objetivo fornecer um 

vislumbre da situação nacional. O ideal seria conseguir 

acesso a maior número de consultores e executivos, além 
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de urna pesquisa formal com as empresas, clientes, 

funcionários e líderes. Poderia se formar assim um quadro 

mais pormenorizado no Brasil. 

-Não foi intenção deste trabalho esgotar o assunto, 

ou seja, abordar minuciosamente todas as ameaças e 

indicar soluções para todas elas. Acredita-se que as 

principais foram mencionadas, e em cada urna foram 

abordados os tópicos de maior relevo. Poderia ser feito 

um estudo ma1s extensivo, comentando mais algumas ameaças 

ou mais alguns detalhes de alguma ameaça abordada aqui. 

De qualquer forma o objetivo proposto foi 

alcançado. O executivo pode encontrar nestas páginas um 

apoio para a preparação de um esforço em qualidade nos 

serviços na sua empresa de tal forma que, urna vez 

iniciado, chegue a ser bem sucedido: leve sua empresa a 

ser urna empresa realmente dedicada ao cliente. 

Esta dissertação foi realizada com o auxílio do 

CAPES, através do fornecimento de uma bolsa de estudos ao 

longo de todo o Curso de Mestrado em Administração 

Mercadológica pela EAESP/FGV. 
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ANEXO:' QUESTIONÁRIO PRELIMINAR 

As perguntas relacionadas abaixo devem ser vistas ape

nas como guia para a entrevista. o objetivo consiste em a 

partir de uma variável explorar junto ao entrevistado todas 

as facetas relacionadas com esse tópico, obtendo-se novas 

informações e descobrindo a relação entre as diversas variá

veis. As respostas abrirão um leque para novas perguntas. 

De acordo com o perfil do entrevistado - seja consul

tor, ou gerente de uma empresa - se procurá em cada pergunta 

levantar informações nos seguintes âmbitos: 

como vê o tópico em questão na empresa em que 

trabalha? 

- como vê o tópico em questão nas demais empresas, 

nacionais ou estrangeiras? 

como acredita que o tópico em questão deva ser 

encarado? 

Entenda-se por tópico em questão o assunto que se está 

abordando em cada pergunta do questionário. 

Perguntas: 

1- O que entende por qualidade, qualidade no produto e 

qualidade no serviço? 

2- Como os funcionários na empresa vêem a figura do 

cliente? 

3- Como observa a questão treinamento no cenário na

cional? Como os encargos sociais, as leis trabalhistas afetam 

isso? Que sugestões faria? 

4- Como observa o impacto do tempo, isto é, a rapidez 

na operação, na entrega do serviço, no reparo, como fator de 

satisfação do cliente, sabendo que iso pode comprometer o 

padrão de qualidade? 



5- Dentro da mesma pergunta, como observa a variável 

tecnologia? 

6- O que pensa da medição da qualidade, em especial no 

serviço? 

7- Como observa a relação entre a empresa e o fornece

dor, focando a qualidade? 

8- Existe cuidado com o recrutamento do pessoal? 

9- O que pensa do Departamento de Serviço ao Consumidor 

(DSC)? Como deve estar inserido no organograma da empresa? É 

ativo, ou passivo? Como vê a figura do Ombudsman, o 

funcionário da empresa que se torna o porta-voz do cliente na 

diretoria? 

10- O que pensa de uma força-tarefa dedicada a levar 

para frente um programa de qualidade na empresa? 

11- Como está dirigida a pesquisa de mercado e a pes

quisa de cliente? 

12- Como observa a variável garantia no serviço? 

13- E a realização de um planejamento estratégico com 

enfoque no cliente? Como se obteria um diferencial usando 

essa ferramenta? 

14- Como observa a seleção de clientes rentáveis, que 

vale a pena servir? 

15- Como está sendo feita a delegação de poderes aos 

funcionários da linha de frente? 

16- Como descreve o programa de qualidade na sua em

presa, ou nas empresas de que tomou conhecimento? Com que 

ameaças se depararam e que oportunidades observaram? 

17- As empresas que tem observado possuem qual dos 

perfis? Intuitivo/Empreendedor X Racional/Mecânico, ou 

seja, uma visão de longo prazo, que abre caminhos onde vê 

oportunidades contra uma visão de curto prazo preocupada com 
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processos, que não procurar inovar, permanecendo no padrão de 

trabalho que sempre operou. 

Constância no programa x Volátilidade no programa, ou se]a, 

permanecer no programa de qualidade mesmo que não se veja os 

resultados a curto prazo, contra uma visão que flutua de 

programa em programa na medida que os resultados apareçam ou 

comece o desgaste entre os funcionários. 

18- Como observa o papel da média administração na 

perspectiva da satisfação do cliente? 

19- Como vê o relacionamento entre os departamentos 

dentro da empresa? 

20- Como considera o fator preço na satisfação do 

cliente, em especial num cenário inflacionário e recessivo? 

21- Como considera o fator promoção na questão do con

trole da expectativa e percepção do cliente? Há coordenação 

entre marketing, propaganda, operação e pessoal de vendas? Há 

propensão a se prometer mais do que se pode? 

22- Como se mantém informado sobre o que ocorre em 

qualidade nos serviços? Como os diversos níveis administra

tivos de uma empresa recebem informações sobre o cliente? 

23- Como se 1.nsere no organograma o departamento de 

marketing visando um melhor resultado na satisfação do 

cliente? 

24- Como se comporta a relação da alta adminstração com 

os funcionários? Os papéis de cada um estão bem difinidos? Há 

um programa de .remuneração? Como influi o risco do 

desemprego? 

25- Há uma avaliação interna e um esforço por solucio

nar problemas de forma contínua? 

26- Dentro da perspectiva NOAC (next operation as 

customer), isto é, a perspectiva na qual cada setor ou fun-
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cionário dentro da empresa vê o setor ou funcionário a quem 

presta um serviço como se fosse um cliente, como vê isto 

aplicado no setor de produção? Acredita que, com as devidas 

adaptações e especificidades, podem se aplicar alguns modelos 

de qualidade do setor de serviços em empresas do setor de 

produção? 

27- Qual o meio de comunicação com o cliente (linha 

800, mala direta, etc.) que tem sido mais usado? Qual o meio 

que acredita ser o mais eficiente? 
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