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Conferência para 
Desenvolvedores 
FileMaker 
A Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker (DevCon, Developer 
Conference) é uma conferência anual 
de desenvolvedores que inclui sessões 
de aprofundamento, reuniões para 
discutir assuntos específicos, consultas 
presenciais e oportunidades para 
interagir com a equipe da FileMaker, 
Inc. e outros desenvolvedores 
experientes da plataforma FileMaker.  
A DevCon é a reunião mais importante 
dos mais de 1.500 profissionais da 
FileMaker de todo o mundo.
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Bem-vindo(a)
 
Este ebook é baseado na 
apresentação de Scott Howard na 
Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker 2017, “Beyond Damage 
Control. Reversing Bad Client 
Experiences” (Além do controle de 
danos. Como reverter experiências 
ruins de clientes).  

Scott é proprietário da Scott Howard 
Consulting e utiliza a plataforma 
FileMaker como desenvolvedor por 
mais de 20 anos.  

A Scott Howard Consulting é membro 
FBA Platinum e desenvolveu um app 
de gerenciamento de casos de 
mercados verticais para gabinetes de 
procuradores públicos. A empresa 
possui clientes de diversos setores nos 
Estados Unidos.

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


Por que se preocupar?
Como desenvolvedores, todos nós 
estamos nos negócios de 
atendimento ao cliente. 
Independentemente de desenvolver 
para um “cliente externo” ou 
trabalhar com um “cliente interno”, 
como usuários finais ou supervisores, 
é fundamental os clientes terem uma 
experiência positiva para que os 
negócios continuem a crescer e a 
prosperar.

Algumas informações para você sempre 
considerar:
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A probabilidade de os clientes compartilharem as 
experiências de atendimento negativas é duas 
vezes maior do que falarem sobre uma experiência 
positiva;

A probabilidade de um cliente comprar um produto 
da concorrência caso se depare com um problema 
relacionado ao atendimento é quatro vezes maior do 
que se o problema for relacionado ao preço ou ao 
produto;

São necessárias 12 experiências positivas do 
cliente para compensar uma negativa.

Fonte: salesforce blog

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html


5

Cinco etapas para 
se recuperar de 
experiências ruins 
de clientes

01
Todos os homens procuram ser felizes: não 
há exceção. Os meios empregados podem 
ser diferentes, mas todos tendem a esse 
fim. O que leva um homem a lançar-se à 
guerra e outros a evitá-la é o mesmo 
desejo, revestido de visões diferentes. A 
vontade não dá nunca o menor passo 
senão para esse objetivo. Esse é o motivo 
de todas as ações de todos os homens, 
até mesmo dos que vão enforcar-se.

— Blaise Pascal, 
Pensées, VII.2 (tradução livre)

“
“
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Etapa 1: 
responda rapidamente
Há uma métrica no serviço de 
atendimento ao cliente, chamada 
tempo médio para resolver (MTTR, 
meantime to resolve), que representa 
o tempo decorrido a partir do momento 
em que você toma conhecimento do 
problema até o momento em que 
encontra uma solução.  

Há também uma correlação direta 
entre o intervalo de tempo que você 
leva para entrar em contato com o 
cliente e a satisfação dele com o 
resultado. Quanto mais tempo você 
leva para lidar com um problema, 
menores são as chances de deixar o 
seu cliente feliz.

O seu tempo de resposta influencia 
diretamente na satisfação do cliente:
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http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf


7

Corte o mal pela raiz!
Ligue para a principal parte 
interessada o quanto antes a fim de 
informar que você quer entender e 
encontrar uma solução para o 
problema.  

Se ela não estiver, não deixe uma 
longa explicação na mensagem de 
voz. Em vez disso, deixe uma 
pequena mensagem e envie um 
email avisando que você está 
averiguando o assunto ou a 
reclamação.

Como se preparar para agir com antecipação

Respire; 

Faça a sua pesquisa; 

Fale com a equipe; 

Considere as opções; 

Ligue ou marque um encontro com o cliente.
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Quando for responder 
aos clientes, é melhor ser 
rápido do que eficaz
Em uma pesquisa, os entrevistados 
disseram que a chance de recomendar 
uma marca que ofereceu uma resposta 
rápida, porém ineficaz, ao problema é 
maior do que recomendar uma marca 
que ofereceu uma solução demorada, 
porém eficaz. 

Curiosamente, não receber respostas 
foi melhor do que uma resposta 
demorada e eficaz. 

Intenção de os clientes recomendarem uma 
empresa após uma experiência ruim:

33%  
17%   
19%  

Fonte: Harvard Business Review - Turn Customer Care into 
“Social Care” to Break Away from the Competition (Análise de 
negócios de Harvard -Transformar o “atendimento ao cliente” 
em “assistência social” para se libertar da concorrência).

se receberam uma resposta 
rápida, porém ineficaz.

se receberam uma resposta 
demorada, porém eficaz.

se não receberam resposta.

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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Etapa 2: 
ouça com atenção
Um estudo do MIT de 2012, sobre a 
capacitação por meio de ser ouvido, 
estudou organizações que 
estabeleceram programas de resolução 
de conflitos ao reunir grupos divergentes 
para promover uma compreensão 
maior do grupo conflitante. 

Foi constatado que o grupo fragilizado 
acreditava que as suas preocupações 
não estavam sendo ouvidas e essa era 
a maior barreira para a reconciliação.

O primeiro conselho que eu posso dar é: 
ouça. O segundo também e o terceiro, o 
quarto... 

— Studs Terkel, 
     autor, historiador,  
     ator e radialista norte-americano

“ “
Fonte: Doutora Paula J. Caplan, “The 
Astonishing Power of Listening: How 
respectful listening helps without 
pathologizing” (O surpreendente poder 
de ouvir: como ouvir com respeito pode 
evitar doenças), Psychology Today 
Online, 1º de abril de 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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Ouvir é uma das formas 
mais fáceis de fazer uma 
pessoa se sentir 
importante.
Ao permitir que o seu cliente fale 
sem interrupções, você o acalmará e 
enfatizará o seu intento de buscar 
uma solução. É importante reservar 
um tempo para compreender 
totalmente os problemas e reagir 
com perguntas e respostas 
relevantes.

Reserve um tempo para ouvir e começar a 
buscar uma solução. 

Não fale. 

Foque com paciência. 

Faça perguntas. 

Mostre preocupação.
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Etapa 3:
assuma suas 
responsabilidades
Durante um conflito, um lado tende a 
culpar o outro pelo erro. O resultado 
é entrar no modo de ataque e 
defesa; as divergências aumentam 
ou o assunto é encerrado e os dois 
lados desistem de tentar encontrar 
uma solução. A melhor maneira de 
evitar essa armadilha é assumir as 
suas responsabilidades perante o 
problema. 

Aceite a culpa quando você merecê-la.

Assuma os seus erros 

Não culpe os outros 

Mesmo que sejam erros de um grupo, assuma a sua parte 

Seja honesto, transparente e sincero
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O poder de um pedido de 
desculpas 
Pesquisadores da Escola de economia de 
Universidade de Nottingham, Inglaterra, 
acompanharam mais de 600 reclamações 
brandas ou negativas, publicadas por 
clientes no site de um atacadista alemão 
que vende mercadorias no eBay.   

Para a metade das reclamações, a 
empresa fez um breve pedido de desculpas 
e solicitou a remoção da queixa.   

Para a outra metade, a empresa 
ofereceu um pequeno reembolso em 
dinheiro em troca da remoção da 
queixa. Cerca de 45% dos clientes que 
receberam um pedido de desculpas 
removeram as queixas, enquanto 
apenas 21% dos que receberam a 
oferta de reembolso o fizeram.

Clientes que removeram as reclamações ou 
avaliações negativas:

45%  
21%    

após receberem um 
pedido de desculpas.

após receberem uma 
compensação.

Fonte: The Conglomerate, “The Power of an Apology” (O poder de um pedido de desculpas)

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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Até onde você está disposto a ir?
Seu nível de comprometimento: Pontos a considerar:

Como podemos fazer o que é certo?
A reclamação é plausível? 
Você pode fazer o que é certo? 
Quais são as opções?

Até onde estou disposto a ir  
para resolver o problema?

Trabalho não remunerado 
Reembolso dos encargos 
Produto ou serviços gratuitos

Caso precise pesquisar opções, 
planeje um rápido acompanhamento. Há uma abordagem diferente?  

Você pode transferir o problema para uma etapa posterior?

E se você não conseguir resolver  
o problema?

Reputação prejudicada  
Perda de receita 
Possível ação judicial

Etapa 4:
dedique-se a um plano
Você precisa estabelecer que as 
duas partes estão dispostas a se 
comprometer a um plano para 
resolver o problema. Sem esse 
comprometimento, as negociações 
podem falhar assim que o conflito 
surgir.
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Etapa 5:
coloque o plano em 
prática
Após agir rapidamente, ouvir com 
atenção, identificar o problema e se 
comprometer a trabalhar com o 
cliente para encontrar uma solução, 
você precisará elaborar um plano 
bem-documentado e colocá-lo em 
prática. 

Seja honesto com você e garanta 
que poderá cumprir o plano 
estabelecido. 

Como colocar o plano em prática

Defina claramente as próximas etapas com o cliente; 

Estabeleça etapas e prazos viáveis; 

Faça o que for preciso para cumprir suas promessas;  
 
 

Comunique-se, comunique-se e comunique-se;

- Defina várias notificações para desenvolvimento e reuniões; 
- Bloqueie o tempo para trabalhar na resolução; 
- Organize pessoas e recursos necessários.



15

Acompanhamento
O acompanhamento é outra forma de 
mostrar que você está ouvindo e 
afirmar que o cliente e o processo 
são igualmente importantes.  

Mesmo após fazer um bom trabalho, 
se não realizar o acompanhamento, 
os seus clientes poderão pensar que 
você não se importa. 

O acompanhamento mostra que você 
se importa

70%   dos clientes deixaram uma empresa, 
pois sentiram que ela não se 
importava com eles
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Quando dispensar 
um cliente

02

Seis motivos para dispensar um cliente  
Quando os seus negócios estiverem no começo, provavelmente você estará 
disposto a trabalhar com qualquer tipo de cliente que aparecer. No entanto, 
nem todos são bons clientes. O esgotamento emocional, físico e mental 
causado por um relacionamento ruim com clientes pode impedir você de 
aproveitar o seu trabalho e influenciar negativamente nos serviços que você 
presta para outros clientes. Às vezes, a melhor forma de expandir seus 
negócios é abandonar esses clientes que o estagnam.

1. Eles fazem exigências descabidas;

2. Eles querem tudo, em troca de nada;

3. Eles sempre demoram para pagar;

4. Eles não escutam o que você fala;

5. Eles não respondem às suas perguntas;

6. Eles mostram uma pequena falta de respeito.

Fonte: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client” (Seis motivos para dispensar um cliente)

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Clientes que geram mais 
estresse do que retorno
Esses clientes podem pagar bem, 
mas há pouca satisfação no trabalho, 
uma vez que é praticamente impossível 
você se orgulhar de um projeto 
concluído que contraria a sua 
orientação e o seu conhecimento.  
Se você se encontrar preso em uma 
situação como essa, expresse a sua 
opinião de forma respeitosa, conclua 
o trabalho de acordo com a preferência 
do cliente e, depois, seja esperto o 
bastante para seguir em frente.

O que fazer quando for o momento de 
seguir adiante: 

Seja profissional; 

Seja educado, porém direto; 

Documente, documente, documente; 

Planeje a saída para que todos saibam quando e como o 
relacionamento irá terminar; 

Cobre pelo seu tempo, inclusive por reuniões canceladas, 
para enfatizar que o seu tempo é precioso.

Fonte: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client” (Seis motivos para dispensar um cliente)

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Advertência 1: 
documentar, documentar,
documentar  

A importância da documentação no 
desenvolvimento de software é 
crucial. Durante a resolução de 
conflitos, a presença da 
documentação auxilia no controle de 
todos os aspectos de um projeto e 
pode ajudar você a encontrar uma 
solução.  

Embora os principais objetivos da 
documentação sejam o 
desenvolvimento, a manutenção e a 
transferência de conhecimento, ela 
também pode ser usada para 
acompanhar as mudanças e as 
promessas feitas para o cliente no 
decorrer do processo.

Pontos a serem considerados durante o 
processo de documentação:

Expectativas estabelecidas; 

Promessas feitas durante reuniões; 

Documente com imagens, se possível; 

Dê exemplos; 

Não presuma para assumir, mantenha o 
discurso simples para todos os públicos.



19

Advertência 2: 
aprender com os erros e 
com as falhas

Erros são valiosos. No entanto, para 
que eles sejam válidos, você 
primeiro precisa vê-los como uma 
parte útil e fundamental da sua 
carreira que não pode ser evitada. 
Você precisa aceitá-los com o 
coração e a mente abertos.  

Os seus maiores erros podem se 
transformar nas suas maiores 
vitórias, desde que você esteja 
aberto a aprender e a crescer com a 
experiência.

Você cresce quando falha. Use o fracasso 
como um trampolim. Feche a porta para o 
passado. Não tente esquecer os erros, 
mas não fique preso a eles. Não deixe que 
roubem sua energia, o seu tempo ou 
qualquer espaço que seja seu.

— Johnny Cash

“ “
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Planejar
Seus primeiros passos no 
desenvolvimento do app 

personalizado

Criar
Hora de começar a 

desenvolver seu app 
personalizado

Implantar
Compartilhe o app 

personalizado com sua 
equipe

Planeje seu projeto, crie seu app personalizado e o implante 
para a sua equipe com a ajuda destes guias:

Assista à apresentação completa do Scott Howard na DevCon:

Próximos passos

03 Beyond Damage Control. Reversing 
Bad Client Experiences (Além do 
controle de danos. Como reverter 

experiências ruins de clientes)

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
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O site de aprendizagem FileMaker.com conecta você a uma série de treinamento, 
webinars, debates, vídeos e tutoriais da Escola de App personalizado: 
filemaker.com/br/learning/

A Comunidade do FileMaker oficial conecta você a outros usuários e especialistas em 
FileMaker. Obtenha respostas às suas perguntas, assista a vídeos, acesse informativos 
técnicos, artigos de instruções, whitepapers e muito mais. 
community.filemaker.com/

O site de suporte do FileMaker.com fornece documentação de produtos, artigos de base 
de conhecimento, ajuda com decisões de compra e guias de instalação: 
filemaker.com/br/support/

Aprendizagem, treinamento e comunidade onlineExplore  
recursos
Acesse estes ótimos recursos para 
obter ajuda no processo de 
desenvolvimento de um app 
personalizado usando a plataforma 
FileMaker.

http://www.filemaker.com/br/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/br/support/

