
Como fazer o 
barco andar 

mais depressa?

Guia de melhores práticas para 
"tornar o barco mais rápido"
Enghouse Interactive e medalhista olímpico compartilham melhores 
práticas para melhorar o desempenho do atendimento ao cliente



Rumo ao Ouro
Um guia de serviço ao cliente para "fazer o barco andar mais rápido"

Como empresa, você busca continuamente se 
destacar, agregar valor aos seus clientes, gerar 
vantagem competitiva e oferecer maior 
lucratividade. A cada ano, você escolhe e 
considera quais estratégias você pode colocar 
em prática para alcançar suas metas. Muitas 
vezes, a chave para o sucesso será focar na 
melhoria do desempenho para obter resultados. 
Este foi um dos temas-chave que exploramos em 
um recente evento da Enghouse Interactive com 
a lenda do esporte e a estrela olímpica Ben 
Hunt-Davis.

Hunt-Davis explicou inicialmente que a GB Men's 
Eight, na qual competiu durante a maior parte de 
uma década, não tinha ganho a Medalha de Ouro 
Olímpica de Remo desde 1912. A equipa esteve 
sempre entre o sexto e o oitavo lugar nas 
principais competições do período 1991-98. 
Porém, nos dois anos que antecederam as 

Olimpíadas de Sydney 2000, tudo mudou, graças 
a um novo foco no desempenho e "tornar o barco 
mais rápido".

Depois da decepção de terminar em oitavo lugar 
no Campeonato do Mundo de 1998 em Colônia, 
Hunt-Davis e o resto da seleção britânica 
perceberam que sua tática e estratégia 
precisavam ser revistas. Antes de 1998, nunca 
tinha havido uma mudança fundamental na 
abordagem da equipa, por isso foi 
essencialmente "se fizeres o que sempre fizeste, 
vais ter o que sempre tiveste". Depois de Colónia, 
havia um sentimento coletivo de que algo tinha de 
mudar. A equipa decidiu procurar uma nova 
forma de tornar o seu barco mais rápido.

Adotaram três princípios fundamentais

Foco no que é importante, não 
no que é esperado

Encontre seus objetivos loucos e 
concretos e o que faz seu barco 
flutuar

Concentrarse en el desempeño 
para obtener resultados

Concentre toda sua atenção na 
melhoria do desempenho. Pergunte a si 
mesmo, você está fazendo a coisa 
certa? Como você pode melhorar seu 
desempenho todos os dias? Se o 

desempenho for bom, o resto 
também virá.

Trabalhar eficazmente com outras 
pessoas para alcançar seus 
objetivos.

Descubra a quem ouvir e que atitudes 
evitar. Ninguém o faz sozinho.

A estratégia valeu a pena em 24 de setembro de 
2000 no Penrith Lake de Sydney, quando a GB 

Rowing Eight ganhou a medalha de ouro olímpica. O 
resultado foi sensacional, mas o fator determinante 

foi o trabalho realizado para chegar à final, não o que 
aconteceu no mesmo dia. O mesmo princípio se 

aplica às empresas. As empresas devem se 
concentrar no desempenho que impulsiona os 

resultados e não só nos próprios resultados.
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Os Oito reconheceram que uma mudança 
fundamental no foco e compromisso com a nova 
filosofia seria necessária para passar de um 
desempenho sólido em 1991-98 para a medalha 
de ouro em Sydney. Nos dois anos que 
antecederam Sydney, o que mudou para a 
equipe foi um acordo de que o objetivo era 
primordial, e neste caso era ganhar a medalha de 
ouro.

Quando a equipe estava na linha de partida da 
final olímpica, eles sabiam o quanto haviam 
mudado, o quão longe tinham chegado e isso 
lhes deu a força para vencer. Mas enquanto a 
preparação intensiva, que sem dúvida deu aos 
Oito o potencial para ganhar o ouro, também foi 
vital que a tripulação tivesse uma estratégia clara 
para a corrida: "remar os primeiros 500 metros 
com força e velocidade; mas não use todo o seu 
tempo de trabalho, energia, etc.". - e foram 
capazes de executar a estratégia 
completamente. Foi uma abordagem que 
funcionou perfeitamente, pois acabaram por ser 
os vencedores da corrida e da medalha de ouro. 
O sucesso foi alcançado através de um 
compromisso total com os três princípios 
fundamentais: foco no que é importante; foco no 
desempenho para obter resultados; e 
trabalho efetivo com outros para alcançar 
esses objetivos.

Cada conversa, cada decisão, cada ação se 
centrou nos Oito trabalhando para alcançar esse 
objetivo. A equipe sabia que o sucesso só seria 
alcançado se eles fizeram isso acontecer e 
constantemente procurou oportunidades para 
avançar em direção ao seu objetivo. Em linha 
com isso, cada exercício e rotina de treinamento 
foi analisado para perguntar: como fizemos, o 
que correu bem, o que não correu tão bem e o 
que podemos aprender com ele para ter certeza 
de que faremos melhor da próxima vez? Se 
tratava de criar uma cultura de aprendizagem e 
melhoria.

O plano exigia honestidade total de todos os 
membros da tripulação. Todos tinham de estar 
preparados para desafiar continuamente essa 
abordagem. A estratégia foi executada sem 
piedade ao longo dos dois anos. Foi tomada uma 
decisão sobre como proceder e, em seguida, 
todos os membros da equipe se envolveram 
plenamente e apoiaram essa decisão.

O caminho para o sucesso

"Hoje vai ser um bom 
dia porque vou fazer 
com que seja um bom 
dia."

Equipe GB



Aplicando conceitos esportivos 
ao mundo do atendimento do 
cliente

Foco no que importa

A boa notícia é que todas as lições para "fazer o 
barco andar mais rápido" no esporte de elite 
podem ser transpostas e demonstradas para 
trabalhar no mundo do atendimento do cliente. 
Estas são as nossas principais dicas sobre como 
as empresas podem "ganhar o ouro", 
melhorando a forma como gerenciam e 
interagem com seus clientes.

Garantir que quando suas equipes de 
atendimento do cliente aparecerem para 
trabalhar, elas tenham objetivos claros para 
aqueles para quem estão trabalhando. Nas 
grandes organizações, a complexidade é 
muitas vezes usada como desculpa para a 
falta de clareza.

Independentemente da dimensão da 
companhia, as pessoas precisam de trabalhar 
no que é importante e não apenas no que têm 
de fazer.

Para trabalharem eficazmente, devem ter 
objetivos específicos e claros. 

No período que antecedeu os Jogos de 
Sydney, a equipa da Grã-Bretanha se tornou 
cada vez mais competente em "se concentrar 
nas coisas que fariam a diferença e não no 
que estava à nossa frente".

É importante que as equipes de vendas e 
serviços também tenham objetivos claros: 
olhar para o que a concorrência está fazendo 
e sua empresa não está fazendo.

A Enghouse Interactive e seus parceiros 
podem ajudar, compreendendo o negócio, a 

estratégia de engajamento do cliente e 
apoiando você continuamente. Analisando a 

jornada e a experiência do cliente e determinar 
onde as melhorias podem ser feitas e, 

finalmente, procurando maneiras de trabalhar 
para atingir as metas.



O desempenho pode 
significar muito no 

atendimento do cliente, 
nem tudo tem a ver com 

métricas.

Foco no desempenho para conseguir resultados
Tal como no contexto desportivo, os jogadores entrevistados se concentrar na forma 
como se comportam e no que fizeram para obter o resultado. Os empresários 
também precisam de se concentrar no desempenho que conduziu ao resultado 
e não no próprio resultado.

É sempre muito importante que nos concentremos na execução correta.

Conseguir um cliente e teste sua viagem em todos os canais. 



Trabalhar eficazmente com os 
outros para alcançar os objetivos 

As organizações podem 
adotar o conceito de "negócio 

conectado", colocando em prática 
as tecnologias e processos corretos para 

garantir que todos os departamentos 
podem trabalhar juntos para alcançar 

os mesmos objetivos.

Os dois princípios destacados são 
relativamente óbvios em teoria, mas difíceis de 
implementar bem na prática, especialmente 
quando trabalhados isoladamente

As dificuldades práticas inerentes ao sucesso 
dos dois primeiros princípios ajudam a explicar 
a importância do terceiro.

É importante obter ajuda sempre que possível 
para alcançar os principais objetivos.

No caso dos Oito, era fundamental que eles 
pudessem contar com o apoio de muitas 
pessoas que não estavam realmente no barco 
durante a final.

O maior grupo de treinamento foi de 16 
pessoas. Mais de 30 pessoas no total 
compuseram esse grupo no período que 
antecedeu os Jogos.

Havia também uma grande equipa de 
treinadores técnicos, equipas médicas, 
psicólogos desportivos, pessoal de logística, 
etc. à sua disposição. Muitos não seriam 
pagos, muito menos dada a chance de ganhar 
uma medalha, mas todos queriam participar 
da equipe.

Era importante promover a compreensão 
mútua em todos os níveis da equipa e garantir 
que todos estavam a trabalhar para o objetivo 
comum.

Mais uma vez, este princípio desportivo 
fundamental se aplica igualmente ao mundo 
dos negócios.



Fazer a conexão
Os três princípios fundamentais: concentração 
no que é importante; foco no desempenho para 
obter resultados; e trabalho efetivo com outros 
para alcançar os objetivos são transferidos de 
forma transparente do mundo do esporte de elite 
para o mundo do atendimento do cliente 
orientado a resultados.

Naturalmente, as lições oferecidas por Ben 
Hunt-Davis se aplicam tanto aos próprios 
representantes do serviço ao cliente como às 
empresas em que trabalham. Os melhores 

agentes no mundo da comunicação focam 
sua atenção em "fazer a diferença para o 

cliente". Como os oito homens de 
Sydney, se levantam todos os dias e 

certificar que o barco vai mais 
rápido.

I

mporta igualmente que o próprio "pote" será 
diferente em cada caso. Para os CEOs, é o 
próprio negócio; para os gerentes de contact 
center, se trata de aumentar o desempenho geral 
de suas equipes enquanto cumprem os 
orçamentos; e para os agentes, se trata de 
aumentar suas vendas ou a qualidade do 
atendimento do cliente oferecido. Em todos os 
casos, o foco individual no desempenho pessoal 
ajuda a impulsionar o sucesso do negócio como 
um todo.

Tanto no desporto de elite como nos negócios, 
esse sucesso também envolve frequentemente a 
confiança, honestidade e, por vezes, 
dificuldades, mas também conversas vitais e, 
acima de tudo, objetivos partilhados. Um 
compromisso partilhado para melhorar o 
desempenho e uma vontade de trabalhar em 
conjunto para "tornar o barco mais rápido".
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