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RESUMO 
 
A qualidade em serviços ao cliente está caracterizada como um campo de conhecimento específico, que pode ser 
considerada como uma abordagem organizacional abrangente e, tal como percebida pelos clientes, a principal força 
propulsora dos negócios da organização. Como um dos temas mais candentes da década no mundo empresarial e por 
ser uma corrente de pensamento emergente, há necessidade de maior aprofundamento no assunto. Este trabalho tem 
por objetivo discutir aspectos dessa nova tendência, através da análise dos conceitos de diversos autores e da situação 
quanto à qualidade em serviços no Brasil. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A guerra no mundo dos negócios voltou-se para um novo campo de batalha. Na década de 1960, o lema para se 
conseguir vantagens sobre a concorrência era o Marketing. A década de 1970 foi dedicada à Produtividade, obtida 
através da racionalização de custos e na década de 1980, foi a vez da Qualidade, na sua versão Total. Hoje a 
competição chegou a um quarto do campo de batalha – a Qualidade nos Serviços ao Cliente é a ferramenta 
competitiva da década de 1990. E como tal, tende a ser possuída por um número mínimo de empresas. 
 
Com a globalização da economia os padrões de qualidade são cada vez mais elevados, os preços caem cada vez mais, 
tornando a competição feroz. Na falta de formas significativas de distinguir produtos e serviços essenciais, as 
pessoas decidiram fazer negócios com base em como esperam ser tratadas. Como as empresas brasileiras estão se 
comportando frente à esta realidade? Para a maioria das empresas o caminho para a organização interessada em 
sobreviver e liderar é diferenciar seu negócio da concorrência, através da preocupação permanente com a Qualidade 
nos Serviços ao Cliente, de forma a construir e sustentar uma vantagem competitiva. 
 
2. QUALIDADE EM SERVIÇOS: ALGUMAS DEFINIÇÕES 
 
De acordo com Lobos (1993, p. 66), define-se qualidade em serviços como “antecipar, atender e exceder 
continuamente os requisitos e as expectativas dos clientes”. E, segundo análise do referido autor, a qualidade de um 
serviço está relacionada a três fatores: 
 
- desempenho: que é a razão do serviço em si;  
- atendimento: são os aspectos referentes ao ato da prestação o serviço; 
- custo: quanto é pago pelo serviço. 
 



Num breve histórico pode-se afirmar que a Qualidade em Serviços é uma corrente de pensamento emergente, com 
origens em países europeus, como Suécia e Inglaterra, e ainda carece de um conjunto coerente de métodos próprios 
de trabalho. Embora siga princípios idênticos aos da Qualidade Total, - ex.: foco no cliente, sero erro, etc. -, requer 
ainda outros que lhe são exclusivos (ex.: o momento da verdade, o ciclo do Serviço, etc.). 
 
Para Horovitz (1993) no serviço a produtividade se exprime em termos de satisfação do cliente e se mede, pois, pelo 
aumento das vendas. Lobos (1993) coloca que para apontar o que falta à Organização para ter Qualidade em Serviços 
é necessário utilizar o método que recebe o nome de “Quality vision”. O “Quality vision” examina o nível da 
Qualidade numa Organização de Serviços. Baseia-se nas opiniões dos clientes, Linha de Comando e Linha de Frente. 
 
Podemos, também, de acordo com Lobos (1993), definir serviço como sendo todos os aspectos, atitudes e 
informações que ampliem a capacidade do cliente de compreender o valor de algo essencial. 
 
3. ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
A Administração de Serviços, definida por Albrecht (1994), é um enfoque organizacional global que faz da 
qualidade do serviço, tal como sentida pelo cliente, a principal força motriz do funcionamento da empresa. E de 
acordo com esta filosofia, toda a organização deve atuar como um grande departamento de atendimento ao cliente, 
construindo uma cultura de serviço que faz da excelência do serviço prestado ao cliente uma missão reconhecida 
para todos os membros da organização. Começando com a responsabilidade da alta administração quanto à definição 
da missão da empresa e à especificação da estratégia necessária para fazer da qualidade do serviço a chave do 
sucesso da empresa. 
 
Os autores especializados em serviços costumam utilizar como exemplos de empresas excelentes, gigantes como 
IBM e Xerox, Frito Lay e Nordstrom, SAS e British Airways. No contexto nacional o exemplos mais citados 
pertencem  à categoria de “casos isolados”, como TAM, Localiza e AMIL. O que diferencia essas organizações das 
medíocres chama-se “excelência de serviço”, que segundo Albrecht (1994, p. 13) é “um nível de qualidade de 
serviço, comparado ao de seus concorrentes ; que 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, e/a obter uma margem de lucro maior do que a de seus concorrentes”. E essa 
excelência de serviços se baseia em três características. Segundo Albrecht e Zemke, citados por Lobos (1993), as três  
características são denominadas e Triângulo dos Serviços, compostas por: uma Estratégia de serviços bem 
concebida; Sistemas considerados amistosos pelos seus usuários; e Gente voltada para a satisfação do cliente . Porém 
Lobos (1993) acredita que faltou-lhes considerar ainda uma quarta característica: a Estrutura de Apoio, técnico e 
administrativo, capaz de suportar as três anteriores. Raciocinando assim em termos de um Quadrado e não de um 
Triângulo de Serviços. 
 
A primeira característica das Organizações de Serviços bem sucedidas é possuir uma Estratégia de Serviços, 
percebida pelos clientes e capaz de permeabilizar o comportamento da Linha de Frente. Para Horovitz (1993) uma 
vantagem competitiva não pode ser conquistada sem uma estratégia de serviço e o cliente deve ser o ponto de partida 
de uma estratégia de serviços como “uma fórmula distinta do fornecimento do serviço”. Que reflete uma premissa 
bem escolhida sobre o que o serviço representa para o cliente, em termos de benefício e que dá origem a uma 
determinada posição competitiva. 
 
Para Davidow & Uttal (1991) desenvolver uma estratégia nada mais é do que segmentar os clientes de acordo com 
suas expectativas em relação aos serviços, descobrir quais são exatamente essas expectativas e defini-las ou ajustá-
las de modo que correspondam a sua capacidade de oferecer o serviço. Aparentemente simples, essas três etapas se 
revelam uma tarefa sutil e trabalhosa. Poucas são as empresas que conseguem fazê-lo corretamente sem esforço 
contínuo. Os dois objetivos principais de uma estratégia de serviços são a criação de uma diferença que seja 
“observável” a “mensurável” pelos clientes e a obtenção de um impacto verdadeiro na maneira como as coisas são 
feitas dentro da empresa. 
 
Segundo Walker (1991), a estratégia de serviços é parte central de uma estratégia comercial da empresa, que incluirá 
também objetivos de lucros, mercados, tecnologia e assim por diante. Ela é central porque define a cultura interna da 



empresa, assim como sua imagem externa desejada. Precisa ser comunicada a todos e encontrar ressonância em uma 
estrutura organizacional projetada no sentido de responder às necessidades dos clientes. Deve incluir, além das 
necessidades e expectativas dos clientes, as atividades dos concorrentes e visão do futuro. Ou seja, saber o que os 
principais concorrentes estão fazendo, utilizando uma das formas mais rápidas, baratas e úteis de se obter inspiração 
para melhorar a Qualidade em Serviços, o “Benchmarking”. “Benchmarking” é, segundo Lobos (1993, p.264), “o 
processo de comparação sistemática de produtos a serviços com os oferecidos pela concorrência ou por empresas 
tidas como excelentes em algo determinado, com o propósito de se incorporar o que os outros estão fazendo de 
melhor”. O autor cita como exemplo, no Brasil, o caso da Editora Abril, que todos anos compara a Revista Veja às 
melhores revistas do mundo. E o caso da American Express, que usa 65 funcionários para fazer benchmarking no 
mercado. Munidos de cartões de crédito concorrentes (Visa, Diners e Sollo), esse grupo de “detetives” analisa várias 
operações, avaliando desde a demora no atendimento até as práticas de cobrança da fatura. Quanto à Visão do futuro, 
as empresas precisam ter uma imagem clara de onde gostariam de estar e de como chegar lá e para isso precisam de 
líderes que encorajem mudanças e capacitem as pessoas a criarem uma visão do futuro. 
 
Os autores Davidaw & Uttal (1991) elaboraram um plano de seis etapas para se adquirir um Serviço Total ao Cliente 
e a primeira etapa diz respeito a elaboração de uma estratégia de serviço. As etapas seguintes seriam: Fazer com que 
os gerentes comportem-se como fanáticos pelo serviço ao cliente. Concentrar-se na motivação e treinamento dos 
funcionários; Projetar produtos e serviços que possibilitem um bom serviço ao cliente; Investir numa infra-estrutura 
de serviços; Monitorar a realização dos objetivos do serviço ao cliente. Essas seis etapas abrangem um modelo de 
estratégia de serviços, resumindo o que foi discutido sobre as organizações que aspiram oferecer um serviço 
excelente. De outra forma podemos estabelecer que um modelo de estratégia de serviços tem início com a definição 
da missão, o conhecimento das expectativas do cliente e do desempenho do concorrente. Sob o aspecto material deve 
oferecer qualidade no produto, no ambiente de prestação de serviços, e nos sistemas de entregas. E no aspecto 
pessoal, todos os funcionários da Linha de Frente e que fazem parte da equipe devem ter habilidades para lidar com 
os clientes, com as reclamações e ter conhecimento técnico, do produto, do negócio e da organização, além de 
atitudes que resultem num bom impacto junto aos clientes. A imagem também é parte do modelo de estratégia de 
serviços. A maneira como a organização promove a si mesma, deliberada ou inadvertidamente, dá aos clientes, ou 
clientes em potencial, certas expectativas em relação às quais eles julgam o desempenho efetivo. E a organização 
deve ter a certeza de poder corresponder às expectativas que forem criadas. 
 
A maioria dos livros e palestras sobre serviços citam uma expressão criada por Jan Carlzon, atual Presidente da 
Scandinavian Airlines Systems (SAS), uma companhia aérea de médio porte, que opera principalmente no norte da 
Europa. A expressão momento da verdade seria o instante em que o cliente faz contato com a Organização de 
Serviços – em geral através de um representante dela – a partir o qual forma uma opinião sobre a qualidade do 
produto – serviço. Ou seja, cada contato é um “momento da verdade”. 
 
Albrecht (1994) elaborando sobra as idéias de Carlzon, apresenta a noção de Ciclo do Serviço, que seria uma 
seqüência de “momentos da verdade”, reservada a um dado cliente. Ou seja, uma cadeia contínua de eventos pela 
qual o cliente passa à medida em que experimenta o serviço prestado pela empresa. Essa série de contatos pessoais 
entre um cliente e os representantes da Organização de Serviços não pressupõe necessariamente o interesse mútuo de 
fazer negócios. Um funcionário de um hotel, de uma companhia aérea ou um médico de um hospital, podem vir a ser 
abordados por qualquer pessoa, sem que essa pessoa seja obrigatoriamente um hóspede, um passageiro ou um 
doente. Mas eles acabarão influenciando, através das suas relações, a avaliação da qualidade do hotel, da companhia 
aérea ou do hospital, que vier a se formam na mente dessas  pessoas. Daí entende-se que a organização deve dis por 
de colaboradores capazes de transformar cada momento ou contato em experiências agradáveis e úteis aos clientes, 
ou seja, ter uma linha de frente competente. O funcionário precisa sempre ter em mente que é a ponte de ligação 
entre cliente e empresa. Pelo contato com o público, ele representa a organização em que trabalha. Para o cliente, o 
funcionário é a própria empresa. Esses funcionários devem ser treinados e conscientes da importância do cliente e de 
si mesmos. 
 
No Brasil, são poucas as empresas que já acordaram para a necessidade de treinamento, vital para a saúde de 
qualquer organização nesta era de valorização da consciência por parte dos consumidores. Dados obtidos pelo 
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), atestam que a indústria 
brasileira investe em treinamento menos de 1% das horas trabalhadas durante o ano, por empregado. No setor de 



serviços, a pesquisa elaborada pela Gouvêa de Souza & MH (Ponce de Leon, 1994, p. 94), ouviu 1.100 empresas e 
apenas 34% das entrevistas apontam o treinamento como o melhor caminho para preparar e motivar o pessoal, e só 
28% vêem na falta de capacitação um obstáculo à qualidade em serviços. 
 
Na lista de países com maior qualificação de mão de obra, o Brasil ainda ocupa uma das últimas posições. É o que 
mostra o estudo de competitividade internacional pelo International Institute for Management Development, de 
Lausanne, na Suíça. Este estudo foi publicado pela revista EXAME (Carvalho, 1994, p. 16) e aponta que numa lista de 
41 países, o Brasil aparece em 37º lugar. Foram avaliados critérios como horas de treinamento nas empresas, 
qualidade da educação pública e familiaridade com informática. 
 
Esse descaso pelo preparo dos funcionários coloca o país na retaguarda do atraso. Mostra que, no Brasil, o 
treinamento coletivo e desenvolvimento pessoal – praticados por uma ou outra Organização de Serviços e, mesmo 
assim conjunturalmente (Banco Nacional, Credicard) – são ainda considerados uma extravagância. Em contrapartida 
as poucas organizações  de serviços que buscam obter a excelência em serviços -  e que segundo Albrecht (1994) 
serão no máximo 10 a 15% das empresas do setor – investem milhões de dólares em treinamento, como o Boticário e 
buscam dar autonomia para seus funcionários, como no caso da TAM (Transportes Aéreos). 
 
4. O NOVO CONSUMIDOR E AS EMPRESAS BRASILEIRAS 
 
No Brasil surge um novo consumidor, muito mais exigente, crítico, bem informado dos seus direitos e com coragem 
de reclamar. De acordo com Souza (informação verbal) esse novo consumidor é tratado muitas vezes como um 
ditador, que faz exigências impertinentes, mas que ele sabe o que quer, quer o melhor e quer o melhor agora. Pode 
nem sempre estar com a razão, mas que precisa estar em primeiro lugar nas empresas que querem se destacar pela 
qualidade nos serviços. Considerado por muitos autores como a “alma e todas as organizações”, o novo cliente dos 
anos 90, no Brasil, é a primeira geração de clientes diplomados, maduros e conscientes. Que preferem os produtos ou 
serviços que garantam a melhor relação custo/benefício, o maior agregado de valores pelo mesmo montante de 
dinheiro. 
 
De acordo com Jaggi (1993) esse novo consumidor brasileiro é capaz de virar as costas ao nariz empinado de um 
vendedor e comprometer seriamente o faturamento da loja, ele se tornou o centro das atenções de grandes e pequenas 
empresas. Para ouvi-lo, as grandes companhias não hesitam em criar sofisticados centros de atendimento nem 
investir verdadeiras fortunas em pesquisas de opinião para saber quem é e o que de fato quer ser público-alvo. 
 
Mas será que as empresas nacionais estão tão empenhadas assim em ouvir o cliente? Segundo uma enquete realizada 
pela HSM promoções (Marketing News, p. 8) o empresariado nacional ainda não prioriza o cliente como deveria. Eis 
os números da pesquisa: 

• 51% dos executivos entrevistados ocasionalmente dedicam seu tempo a ouvir clientes. 
• 42% dos designers e o staff de pesquisa raramente se dedicam ao consumidor final. 
• 29% nunca usaram o banco de dados dos clientes para detectar novas oportunidades de marketing. 
• 10% apenas analisam com freqüência seus clientes atuais para buscar novas oportunidades. 

 
Entre esses dez por cento estão as empresas que conhecem profundamente os anseios de seus clientes: são aquelas 
empresas consideradas “ilhas de excelência” no país, que estão adaptadas aos conceitos do Primeiro Mundo. Pouco a 
pouco percebe-se uma mudança no tratamento ao cliente e cada vez mais empresas, como a TAM – Transportes 
Aéreos Regionais S.A., Localiza Ltda., American Express do Brasil S.A., o Boticário, Tec Toy e Casa de Carnes 
Wessel, etc., são citadas, como exemplos de qualidade em serviços e empresas vencedoras, nos poucos livros escritos 
no Brasil sobre o assunto e nos artigos de jornais e revistas. 
 
Essas empresas utilizam todos os instrumentos possíveis para ouvir os clientes. O Boticário conta com uma Central 
de Atendimento ao Consumidor e um Serviço de Ouvidoria Interna. A Casa de Carnes Wessel criou um clube para 
cortejar seus clientes, o “Wessel Goumert Club”, com um Banco de Dados (“DataBase Marketing”) onde descobre 
as características de consumo dos clientes, criam promoções especiais e segmentam a clientela. A Tec Toy mantém 
um contato permanente com seus jovens clientes através  de uma série de serviços inovadores, como a “Hot Line”, 



uma linha que orienta os jovens usuários de jogos de vídeo games; o serviço de atendimento ao consumidor; clube de 
consumidores, com jornalzinho especializado e Clínica do Produto, onde novos produtos são pré-testados por quem 
entende do assunto: seus clientes. Infelizmente tratam-se de poucas empresas dispostas a ouvir o cliente. A 
consultoria paulista Gouvêa de Souza & MH, especializada em desenvolvimento empresarial no comércio, resolveu 
saber por que isso acontece. Saiu a campo, ouviu 1.100 empresas em todo o país e chegou a conclusões 
preocupantes. A pesquisa publicada pela Revista EXAME (Ponce de Leon, 1991, p. 94), identificou os instrumentos de 
participação dos clientes, utilizados pelas 1.100 empresas do comércio – em % do universo pesquisado. Eis os 
resultados:  
 
 • Caixa de sugestões .......................................... 16 
 • Pesquisa direta .......................................... 15 
 • Balcão de Atendimento .......................................... 12 
 • Sugestões informais .......................................... 04 
 • Controle pós-venda .......................................... 04 
 • Encontros periódicos .......................................... 03 
 • Não participam .......................................... 46 

QUADRO 1: INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES 
 
A julgar pelos resultados apurados pela Gouvêa de Souza, as empresas não tem o hábito de manter os ouvidos alertas 
às opiniões dos consumidores. Quase a metade dos entrevistados não possui nenhum canal de comunicação com os 
clientes. Para piorar, apenas 4% têm serviço de controle pós-venda. Se houver habilidade em distinguir o que é 
realmente importante numa reclamação, ela pode vir a ser mais valiosa que uma pesquisa estruturada. Algumas 
empresas instalam uma Central de Atendimento a Clientes, mas essa forma não pode ser a única dentro da empresa 
a ouvir os clientes insatisfeitos que se decidem a falar. Muitas das maiores Organizações Manufatureiras do país -  
Volkswagen, Sadia, Sharp, Nestlé, Du Pont, etc. – hoje possuem Centrais de Atendimento a Clientes. Dentre as 
Organizações de Serviços constam-se poucas, tais como Credicard, American Express e Banco Nacional. Outras 
empresas contratam o serviço de um “Ombudsman”, um ouvinte de reclamações de clientes, interno ou externo, que 
responsabiliza-se por resolvê-las. O Banco Nacional, a Localiza, a Rhodia e o Jornal Folha de São Paulo contam com 
Ombudsman. 
 
Segundo Rosseto (1994) pesquisas americanas da Technical Assistance Research Programs, Tarp, mostram que um 
cliente que reclama e fica satisfeito com a condução de sua queixa, tem um índice de fidelidade de 92%. Se reclama 
e fica insatisfeito, o número cai para 23%. Saber lidar eficientemente com as reclamações dos clientes é uma 
preocupação entre as empresas dispostas a entender a voz do cliente. De acordo com Walker (1991) as reclamações 
constituem a parte não solicitada do processo de ouvir os clientes e proporcionam muitas oportunidades: de 
identificar os pontos fracos; de corrigir os problemas; de recuperar um cliente; de incentivar a fidelidade. 
 
Se uma organização não se coloca na defensiva em relação às queixas e, em vez disso, procura ver cada uma delas 
como uma oportunidade de aprendizagem, ela poderá recuperar clientes e obter uma fidelidade de longa duração. 
Empresas de visão colocam-se na posição do cliente, tentam entender o problema e solucioná-lo, e se dispõem a 
ressarcir eventuais perdas. O cliente que reclama é alguém que se sente lesado e quer justiça. 
 
Em entrevista à Revista “Consumidor Moderno”, Sarrubo (1995, p. 38), advogada e há dez anos trabalhando na área 
dos direitos do consumidor (no Procon SP) afirma que desde que o Código de Defesa do Consumidor – lei com 119 
artigos, entrou em vigor, em março de 1991, o cidadão brasileiro evoluiu em relação as noções dos seus direitos 
quanto as informações dos produtos e segurança no consumo. 
 
5. A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS NA ECONOMIA BRASILEIRA 
 
Estamos na Era dos Serviços, onde uma das tendências mais importantes do mundo empresarial moderno é a 
transição de uma economia baseada na produção para uma economia baseada no serviço. Para Cannie & Caplin 
(1994) como quer que chamemos esta era, entramos em um período dominado por companhias que realizam em vez 
de produzir. Como resultado, os clientes dessa nova era se concentram na qualidade dos serviços torna-se a nova “via 



expressa” da economia mundial. A justificativa mais comum da importância da Qualidade de Serviços, é a de que 
hoje, o Setor Serviços responde por grande parte do PIB (Produto Interno Bruto) dos países desenvolvidos. 
 
Num país como os Estados Unidos, por exemplo, os serviços já respondem por 68% do PIB e mais de 80% da força 
de trabalho estão engajados em atividades nesta área, que inclui os setores: bancário, investimentos, hospitais, saúde, 
seguros, treinamento, cartão de crédito, transportes, entrega rápida, viagens, comunicações, todos os níveis de 
Governo etc. (Cannie e Caplin, 1994). 
No Brasil, a participação dos serviços no PIB responde por 59,9% (conjuntura econômica FGV, 1993). E, segundo 
Lobos (1993) o que chama a atenção é seu crescimento: 50% nos últimos dez anos. Além dessa expressiva 
participação no PIB, de acordo com Camargo (1994), “o Setor de Serviços é o que está criando empregos nos 
últimos meses na Grande São Paulo. A pesquisa feita pelo Seade mensalmente constatou, em setembro, a abertura de 
67.000 novas vagas no comércio e em outras atividades do setor de serviços”. 
 
Temos, entretanto, somente uma minoria de empresas de fato fornecendo serviços com qualidade e a cada dia, mais 
clientes estão decidindo fazer negócios com as organizações que realmente satisfazem as suas necessidades – e não 
somente falam sobre elas; e estão se afastando daquelas que não o fazem. 
 
Como afirma Albrecht (1994, p. 247), na “Era dos Serviços, o serviço não é apenas alguma coisa sobre a qual os 
administradores devem pensar de vez em quando; ele é a administração”. 
 
6. CONCLUSÕES 
 
Apesar da crescente importância do Setor de Serviços na economia e das prateleiras das livrarias especializadas em 
negócios estarem abarrotadas de livros (na maioria de procedência estrangeira) que pregam o culto ao Cliente e a 
Qualidade no mundo dos Serviços, raramente encontramos, no Brasil, empresas que forneçam um serviço de 
excelente qualidade e que tenham uma cultura voltada para o cliente. 
 
Com a abertura da economia, o Brasil elevou extraordinariamente os padrões competitivos da indústria, comparado 
às Organizações de Serviços, estas se encontram a anos-luz dos padrões mundiais de eficiência. A dedicação ao 
cliente é a mensagem veiculada nos anúncios de muitas empresas, que expressam algumas variações sobre a eterna 
história do cliente ser “o rei”, “o número-um”, ou a “peça-chave” do sucesso. No entanto, apesar da aparente 
consciência e das belas palavras das gerentes das  empresas, foram feitas as seguintes conclusões: 
• A maioria das organizações nacionais não priorizam o cliente como deveriam, pois “ocasionalmente” dedicam 

seu tempo a ouvi-lo e muitas não possuem nenhum canal de comunicação com os clientes. 
• Em contrapartida há um crescente “senso crítico” por parte dos clientes, que estão mais maduros e conscientes. 

Além de estimulados pelo Código de Defesa do Consumidor, eles estão decidindo fazer negócios com as 
organizações que realmente satisfaçam suas necessidades e não somente falam sobre elas; e estão se afastando 
daquelas que não o fazem. 

• É dada pouca importância a capacitação da Linha de Frente. Uma pequena parcela de empresas brasileiras já 
acordou para a necessidade de treinamento, vital para a saúde de qualquer organização. O Atendimento ao 
Cliente, apesar de importantíssimo, é um item bastante relegado, mesmo por empresas que primam pela 
qualidade. Há pouco investimento em treinamento e a maioria do empresariado nacional não encara a falta de 
capacitação como um obstáculo à qualidade em serviços. O treinamento coletivo e o desenvolvimento pessoal 
são ainda considerados uma extravagância. 

• As poucas empresas que oferecem serviços com Qualidade, como a TAM, o Boticário, a Localiza, etc., são 
sempre citadas, como “ilhas” de excelência, ou casos “isolados”, nos poucos livros nacionais, em palestras e 
artigos. Mas, tais organizações não alcançam a excelência por pura sorte, elas esforçam-se. Colocam em prática 
uma estratégia de Serviços com o cliente como ponto de partida, investem em políticas de pessoal que 
valorizem a linha de Frente e contam com canais abertos de comunicação com os clientes. “Mimam” e excedem 
as expectativas dos clientes, tornando-os cada vez mais leais. 

 
Em suma, diante do desafio da globalização, apresentamo -nos como um país dual. Num pólo há as empresas 
modernas, com perfil de Primeiro Mundo e que mostram que o país sabe oferecer  Serviços com Qualidade. No outro 



pólo, merecemos o título de retaguarda do atraso, onde bom serviço é luxo e conversa fiada. Resta torcer para que 
este pólo se converta ao uso da ferramenta competitiva da década de 1990: A Qualidade em Serviços. 
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