
MANUAL PARA AS EMPRESAS DE LIMPEZA

Um guia completo 
para fazer a sua 
empresa crescer
Estratégias de sucesso para maximizar o lucro  
e aceder a novos mercados
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Está a ter dificuldade para manter os lucros no seu 
negócio de limpeza? Não está sozinho. Enquanto o 
mercado de serviços de limpeza contratada cresce, 
as margens de lucro estão a diminuir. 

O segredo da rentabilidade passa por tomar decisões 
estratégicas acerca dos seus clientes, equipamentos 
e operações. Aqui estão 10 práticas recomendadas 
que o vão ajudar não apenas a manter as suas 
margens, como também a aumentar as mesmas.

1. Aumente os seus preços... 
e entregue um valor à altura
Num ambiente onde os prestadores de serviço estão a ser 
pressionados para descer os preços. Num mercado onde 
50% dos clientes mudam de prestador de serviços a cada 
ano*, pode parecer contraditório, mas se oferecer mais 
valor através de melhores serviços, poderá aumentar os 
seus preços e, por sua vez as suas margens de lucro.

2. Escolha os mercados lucrativos
O retalho costumava ser a principal fonte de receita 
para os prestadores de serviço, mas esse segmento 
está a diminuir e a levar consigo os lucros em potencial. 
O relatório da MTW Research determinou que as três 
principais áreas crescimento são o lazer, os escritórios 
e a saúde. A área da saúde pode ser particularmente 
rentável porque as instituições tendem a operar como 
redes: Depois de assinar um contrato com uma casa de 
repouso ou hospital privado, é mais fácil expandir-se 
para toda a rede.

3. Ofereça serviços de limpeza especializados
Este setor, estimado em 39 mil milhões de libras /43,3 mil 
milhões de euros em 2019*, é essencial para o crescimento 
baseado em valor. Todos os prestadores de serviços de 
limpeza se concentram na limpeza do pavimento, mas 
nem todos se concentram no controlo de infeções; na 
limpeza especializada de drenos e condutas de esgoto ou 
na limpeza em nível elevado/de acesso difícil. Ao expandir 
a sua gama de serviços especializados, aumentará as suas 
probabilidades de ganhar mais contratos em vários setores.

4. Faça com que seus colaboradores obtenham 
certificações
Programas de certificação, como os oferecidos pelo  
BICSc, podem aumentar as suas margens de lucro de  
duas maneiras. Primeiro, ao melhorarem a perceção dos 
seus clientes sobre os seus negócios, para que estejam 
dispostos a pagar mais pelos seus serviços. Segundo,  
ao reduzirem os acidentes no trabalho, o absentismo e 
outros problemas que podem afetar os seus resultados.

*MTW Research – Contract Cleaning Market Research & Analysis UK 2019

Como manter  
margens rentáveis
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https://www.bics.org.uk/
https://www.bics.org.uk/
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5. Exceda todos os requisitos de conformidade 
pertinentes
Se estiver a limpar escritórios, é provável que as normas 
de HSE sejam os únicos requisitos de conformidade com 
os quais precisa cumprir, mas para outros ambientes, 
como hospitais e instalações de fabricação alimentar, 
pode haver requisitos adicionais. Antes de fazer uma 
proposta a tais projetos, verifique quais são os requisitos 
e se é capaz de cumprir com os mesmos. Isso irá dar-
lhe vantagem em setores onde os clientes não podem 
assumir nenhum risco.

6. Aumente a produtividade do trabalhador com 
novos equipamentos
Como os custos com a mão-de-obra representam 
até 80% dos contratos de limpeza, uma maneira de 
aumentar as margens é diminuir o tempo que os seus 
trabalhadores dispendem em cada trabalho e manter,  
ao mesmo tempo, um nível elevado de qualidade. Isso  
é possível através da atualização do seu equipamento.  
Por exemplo, pode reduzir o tempo de limpeza, em  
quase 50%, se usar uma lavadora que limpa e seca  
ao mesmo tempo, em vez de precisar fazer duas 
passagens pela mesma área do pavimento.

7. Seja ecológico
Hoje, as empresas têm uma maior precoupação com a 
responsabilidade social corporativa, em parte devido à 
pressão do consumidor, mas também porque é algo com 
o qual se deve cumprir. Ao oferecer métodos de limpeza 
ecológicos, aumentará instantaneamente o valor dos seus 
serviços. Também poupará dinheiro ao reduzir a utilização 
de detergentes e outros produtos químicos de limpeza.

8. Realize o serviço e a manutenção adequados dos 
seus equipamentos
Os equipamentos de limpeza comercial são submetidos à 
utilização intensa quase todos os dias. Sem um serviço e 
manutenção regulares, o desempenho dos equipamentos 
começará a diminuir, assim como a qualidade dos seus 
resultados de limpeza. Para manter as suas máquinas 
a funcionar da maneira mais eficaz e eficiente possível, 
siga sempre o programa de manutenção recomendado. 
Melhor ainda, assine um contrato de serviço e manutenção 
com o seu OEM. Eles construíram a máquina, como tal 
sabem qual a melhor forma de cuidar da mesma.

9. Use dados para otimizar as suas operações
Recolher e analisar os dados relativos aos seus negócios 
diários é a melhor maneira de identificar anomalias que 
afectam negativamente as suas margens de lucro. Uma 
determinada máquina parece estar sempre fora de serviço? 
Um determinado trabalho periódico consome mais tempo  
do que o tempo que reserva a ele? Reconhecer tais 
anomalias é o primeiro passo para as eliminar.

10. Fature pelo valor que oferece e não pelo tempo 
que gasta
E para terminar, voltando ao primeiro ponto,fature com 
base no valor e não no tempo. Implementar outras 
estratégias desta lista vai aumentar o valor percebido  
pelos seus serviços, mesmo que diminuam o tempo 
necessário para executá-los. Não se engane cobrando 
menos do que os seus serviços realmente valem. 

01 Como manter margens rentáveis
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Como recrutar, formar 
e reter colaboradores 
de qualidade
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Com a maioria dos colaboradores do setor a 
trabalhar para receber um salário mínimo – ou  
um valor próximo – a retenção de funcionários  
é um dos principais problemas do mercado de 
limpeza contratada.

A retenção custa muito dinheiro às empresas  
de limpeza. Um estudo feito pelo Center for 
American Progress (CAP) descobriu que, para  
cargos que pagam £24.000 (26.700€) ou menos,  
o custo da rotatividade é quase 16% do salário 
anual do funcionário.

Reduza a sua rotatividade com estas 10 melhores 
práticas para recrutar, formar e reter funcionários  
de qualidade:

1. Pague acima da média do setor
Aumentar os lucros enquanto mantém os salários baixos 
é uma táctica comum, mas também injusta. Ao invés de 
perder uma média de 4.270€ (16% de 26.700€) sempre 
que um funcionário sai, considere reduzir a rotatividade 
ao pagar o salário mínimo real e ao colocar esse dinheiro 
directamente nos bolsos dos funcionários. Isso é especial-
mente importante hoje em dia, onde uma baixa taxa de 
desemprego significa que as pessoas têm maior probabili-
dade de mudar de emprego.

2. Ofereça benefícios de saúde
Cuidar da saúde e do bem-estar dos seus colaboradores 
demonstra que são muito mais do que apenas um 
número. Um plano de saúde corporativo permite que 
os funcionários reivindiquem de volta o dinheiro pago 
com os seus custos de saúde e bem-estar (até um valor 
definido) e proporciona um valor claro: para além de um 
ambiente de trabalho mais feliz, também melhora a sua 
capacidade de recrutar e reter talentos.

3. Desenvolva políticas de trabalho voltadas  
para a família
As políticas de trabalho voltadas para a família podem 
ajudar a reduzir significativamente a rotatividade dos 
funcionários. Um horário de trabalho flexível, uma melhor 
licença parental e uma provisão adicional de cuidados 
infantis podem promover um equilíbrio positivo entre  
a vida profissional e pessoal.

4. Ofereça benefícios criativos
Não é preciso oferecer refeições e massagens gratuitas. 
Pequenos benefícios podem fazer uma grande diferença 
na maneira como os colaboradores se sentem quando 
vão trabalhar todos os dias. Opte por um café melhor 
para a sua sala de convívio, ofereça bolo nos aniversários 
aos seus colaboradores ou patrocine os funcionários que 
participam das atividades 5Ks e outras.

https://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2012/11/CostofTurnover.pdf
https://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2012/11/CostofTurnover.pdf
https://www.livingwage.org.uk/
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
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5. Compre equipamentos de limpeza que sejam 
fáceis de utilizar
Como proprietário de uma empresa, provavelmente 
prioriza a eficiência, a fiabilidade e a durabilidade ao 
comprar equipamentos. Porém, aos seus operadores 
de limpeza que realizam o trabalho, o recurso mais 
importante é a facilidade de utilização. Assegure-se  
de que o equipamento que compra é intuitivo e fácil  
de manobrar, para que os seus funcionários não  
tenham dificuldades em operar com o mesmo.

6. Garanta formações iniciais e contínuas
No setor de limpeza do Reino Unido, 60% de todas as 
empresas organizaram ou financiaram algum tipo de 
formação em 2017. No entanto, esse valor é inferior à 
média do Reino Unido de 66% noutros setores*. Uma 
formação adequada é essencial para manter a segurança 
e a produtividade dos colaboradores, bem como a 
satisfação dos clientes. Os portais de formação on-line, 
como o Nilfisk University, ajudam os colaboradores 
recentes a desenvolverem-se rapidamente e possibilitam 
que os funcionários experientes mantenham ou 
aperfeiçoem as suas habilidades. 

7. Destaque as oportunidades de crescimento
O motivo n°1 pelo qual as pessoas deixam os seus 
empregos é a falta de progressão na carreira ou de 
oportunidades de promoção. Os membros da sua  
equipa de limpeza têm a oportunidade de serem 

transferidos para um cargo de liderança ou gestão? 
Enfatize essas oportunidades durante o processo  
de recrutamento.

8. Implemente um programa de referência
Muitos contratos novos vêm de clientes já existentes. 
Isso também se aplica à contratação de colaboradores. 
As referências são a segunda fonte mais eficaz de novas 
contratações (a primeira são os candidatos internos). As 
empresas com programas de referência também têm 
taxas de retenção mais elevadas do que as empresas  
que contratam funcionários a partir de anúncios de 
emprego online.

9. Cuide da reputação da sua marca
Exatamente como os potenciais clientes, os potenciais 
colaboradores pesquisam informação sobre a sua empre-
sa na internet antes de decidirem candidatar-se a um 
emprego. Neste sentido, é importante a reputação da sua 
marca. Se os atuais colaboradores e os ex-colaboradores 
comentarem aspetos positivos sobre a sua empresa, será 
mais fácil atrair candidatos de qualidade no futuro.

10. Trate os funcionários com dignidade e respeito
Por fim, mas não menos importante, trate bem os seus 
colaboradores. Se os seus colaboradores se sentirem mais 
valorizados, vão trabalhar mais e permanecer mais tempo 
na empresa. Essa é a maneira mais fácil de aumentar a 
satisfação e a retenção dos colaboradores. 

02  Como recrutar, formar e reter 
colaboradores de qualidade

*British Cleaning Council Research Report 2019

http://nilfisku.com/en-us/
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
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Encontrar novas oportunidades no setor da limpeza 
comercial é fácil, porém ganhar contratos já exige 
mais atenção. O mercado de limpeza é altamente 
competitivo, e grande parte dessa competitividade 
baseia-se na vontade das empresas de trabalhar 
pelo preço mais baixo.

No final, a competição por conseguir os preços mais 
baixos não é um modelo de negócios sustentável. 
Isso cria pressão para si, para os seus colaboradores 
e para o seu negócio. Em vez disso, evite esta 
situação com estas 10 práticas recomendadas  
para ganhar novos contratos, sem ter de reduzir  
os seus preços.

1. Obtenha referências dos clientes que já possui
Um grande grupo de pesquisa mostra que os contactos 
de referência estão mais propensos a tornarem-se clientes 
do que os contactos vindos de outras fontes, para além 
de proporcionarem um valor mais elevado da vida útil. 
Para gerar excelentes contactos de referência, pense 
nos seus melhores clientes atuais – o tipo de cliente que 
gostaria de ter – e pergunte-lhes se conhecem alguém 
que poderia beneficiar com os seus serviços.

2. Optimize a sua presença digital
O seu website parece ter sido construído há 20 anos? 
Possui presença ativa nas redes sociais? Como são  
as suas avaliações na internet? Mais de 60% dos 
compradores de B2B iniciam as suas pesquisas online, 
portanto assuma o controlo de sua presença digital e 
garanta que a sua primeira impressão seja positiva.

3. Centre-se no(s) seu(s) mercado(s)-alvo
À medida que as oportunidades de retalho diminuem, 
as empresas de limpeza precisam de procurar outros 
mercados, muitos dos quais possuem requisitos de 
limpeza únicos. Por exemplo, as instalações de saúde 
geralmente precisam realizar a limpeza de materiais com 
risco biológico, a desinfeção das áreas dos pacientes e  
de outros serviços especializados. Depois de decidir qual  
o mercado pretendido, certifique-se de fornecer todos  
os serviços que possam precisar.

4. Concentre-se nos maiores desafios dos seus 
potenciais clientes
Quais os problemas enfrentados pelos seus potenciais 
clientes e quais é que pode ajudar a solucionar? Têm 
problemas de conformidade? Causar uma boa impressão 
é a principal prioridade deles? Utilizaram serviços de 
limpeza no passado, mas não obtiveram bons resultados? 
Pergunte aos seus potenciais clientes quais são os seus 
desafios, ouça as suas respostas e desenvolva um plano 
para ajudá-los a ultrapassar esses contratempos.

Como ganhar 
novos contratos
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http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
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03 Como ganhar novos contratos

5. Comprometa-se a oferecer formação  
e certificação à sua equipa.
Uma equipa de trabalho profissional é o seu maior 
património, não apenas no trabalho, como também 
durante o processo de vendas. Forme bem a sua nova 
equipa, ofereça atividades de formação contínuas e 
obtenha, sempre que possível, certificações do setor.  
Isso aumentará o valor percebido dos seus serviços e  
vai garantir-lhe uma vantagem competitiva.

6. Faça parcerias com um dos melhores  
fabricantes de equipamentos da categoria
A sua capacidade de oferecer um óptimo serviço  
depende, em parte, do equipamento de limpeza  
utilizado. Os seus potenciais clientes também sabem 
disso. Ao fazer uma parceria com um dos melhores 
fabricantes de equipamentos da categoria, demonstra 
aos potenciais clientes que se esforça em fazer o melhor 
trabalho possível. Isso é especialmente importante  
nos setores que exigem elevados padrões de limpeza.

7. Comunique as suas vantagens competitivas
Se fornece serviços especializados, emprega uma 
equipa de formação profissonal e utiliza os melhores 
equipamentos disponíveis, faça com que os seus 
potenciais clientes saibam disso. Coloque essas 
informações na sua página web e inclua-as nas  
suas comunicações com os potenciais clientes.

8. Conheça o cliente.
Uma avaliação do cliente é sem dúvida a parte mais 
importante do processo de elaboração da proposta.  
É a sua oportunidade de conhecer pessoalmente o 
potencial cliente, para que ambos possam avaliar se a  
sua empresa é a mais indicada. Faça perguntas focando-
se nos detalhes, no motivo de estarem a subcontratar as 
operações de limpeza e que objetivos esperam alcançar.

9. Prepare bons contratos. 
Os seus contratos não são atraentes? Todos os contratos 
precisam de conter certos elementos, como o âmbito 
dos serviços e as condições de pagamento, para além 
de muitas outras coisas. O seu contrato deve fazer com 
que os potenciais clientes fiquem entusiasmados por 

trabalharem consigo. Inclua um infográfico sobre o valor 
da limpeza ou inclua algumas opiniões de clientes. Isso 
vai reforçar aos potenciais clientes a ideia de que estão  
a tomar a decisão certa.

10. Dê uma garantia
Por fim, precisa de ser acessível e disponível para que 
os potenciais clientes digam “sim” ao invés de “não”. 
Uma maneira de fazer isso é dar alguma garantia, como 
por exemplo, oferecer-se para refazer um trabalho ou 
reembolsar o dinheiro, caso o cliente não fique satisfeito. 
Isso dará confiança aos seus potenciais clientes e, desde 
que ofereça serviços de limpeza de qualidade , isso não 
terá custos acrescidos para si.
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A maioria dos seus clientes e potenciais clientes 
provavelmente considera a limpeza como uma 
despesa – algo que precisam fazer, e não algo  
que queiram fazer.

Essa perceção não somente é prejudicial às suas 
margens de lucro, como também é totalmente 
errada. A limpeza proporciona uma elevada 
economia direta e indireta de custos, assim  
como também pode gerar lucros substanciais. 
Abaixo estão as 10 melhores práticas para 
comunicar o valor da limpeza.

1. Lembre-se de que o valor é muito mais 
importante do que o preço
Valor não é obter algo pelo menor preço possível. Quali-
dade, serviço, capacidade de reacção, especialização  
– tudo isso afecta o valor dos seus serviços. Não deixe  
de os destacar ao conversar com os clientes, pois vão  
ajudá-lo a ultrapassar a categoria de commodities e  
entrar na categoria de empresa que acrescenta valor.

2. Torne-se um especialista em conformidade
Em muitos setores, como o de saúde e de fabrico alimen-
tar, a limpeza não é uma opção – é uma necessidade.  
O HSE pode emitir grandes multas às instalações onde  
a não conformidade põe em risco a saúde ou a segurança 
do colaborador. A Food Standards Agency pode fechar 
completamente uma instalação de fabrico alimentar  
se o padrão de limpeza representar uma ameaça para  
os consumidores. Estes são apenas dois exemplos de  
muitos. Conheça os requisitos de conformidade dos  
seus potenciais clientes e utilize essas informações nas 
suas comunicações.

3. Destaque o custo elevado do absentismo
O absentismo custa à economia do Reino Unido 
£18 bilhões (€20 mil milhões) por ano. Isso equivale 
a aproximadamente £566 (€630) por colaborador. 
Constipações, gripes e outras doenças facilmente 
transmissíveis contribuem significativamente para  
essas perdas. A limpeza de um edifício pode reduzir  
a exposição dos seus ocupantes a vírus contagiosos  
em até 90%.

4. Destaque os impactos negativos de trabalhar 
enquanto está doente
Os efeitos do presentismo – quando os funcionários  
estão presentes no local de trabalho, mas sem a produti-
vidade esperada -, neste caso devido a doenças, podem 
ser igualmente graves. Os empregadores, em vez de 
ficarem agradecidos pelo fato do funcionário comparecer 
ao trabalho, devem estar cientes do presenteísmo e do 
seu impacto negativo.

Como comunicar  
o valor da limpeza
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https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
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5. Não se esqueça dos acidentes de trabalho
A limpeza ajuda a reduzir escorregadelas, tropeções e 
quedas, que são as principais causas de acidentes no local 
de trabalho. Esse risco está presente em muitos setores; 
em 2017/2018, as escorregadelas e as quedas foram o 
tipo de acidente mais comum no local de trabalho, com 
aproximadamente 31% de todos os incidentes relatados 
nesta categoria.

6. Explicar os riscos da exposição prolongada
O absentismo, o presentismo e os acidentes normalmente 
são de curto prazo. No entanto, muitos colaboradores 
também correm o risco da exposição prolongada a mate-
riais perigosos, como o mofo e o pó de sílica. A limpeza 
com equipamentos desenhados para lidar com esses 
materiais reduz a probabilidade de consequências nocivas 
à saúde a longo prazo.

7. Enfatize a satisfação do cliente
A limpeza tem um papel importantíssimo na satisfação do 
cliente, independentemente do setor. No retalho, 14% dos 
consumidores dizem que deixariam de frequentar uma loja 
caso não estivesse limpa. A limpeza é um dos fatores mais 
importantes nas recomendações de hotéis. Além disso, 
mais de 600 estudos associam o ambiente hospitalar e o 
seu nível de limpeza à satisfação dos pacientes.

8. Foque-se nas primeiras impressões
A satisfação dos clientes está relacionada com a forma 
como se sentem depois de terem contactado com uma 
empresa, mas que tal fazer com que os mesmos se 
envolvam ainda antes. Mais de 50% dos consumidores 
dizem ter evitado uma empresa que parecia suja por  
fora. A limpeza também influencia as perceções dos 
candidatos à vaga de emprego, fornecedores, parceiros  
e qualquer pessoa que visite as suas instalações.

9. Enfatize a sustentabilidade
A responsabilidade social corporativa não é mais uma 
opção; emergiu como um dos principais factores a 
influenciar as compras dos consumidores, as decisões  
de emprego e muito mais. A adoção de métodos 
ecológicos de limpeza é uma maneira fácil e eficaz para 
as empresas melhorarem a sua responsabilidade social 
corporativa, através da utilização eficiente de recursos. 

10. Torne-a algo pessoal
Por fim, nenhuma dessas recomendações funcionará,  
a menos que as pessoas percebam a limpeza como 
algo especificamente valioso para si. É preciso vincular 
esses problemas diretamente aos pontos problemáticos 
de seus potenciais clientes, a fim de determinar o 
verdadeiro valor da limpeza para cada um deles.

04 Como comunicar o valor da limpeza

http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.retailcustomerexperience.com/articles/report-consumers-influenced-by-a-retailers-physical-appearance/
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Todos os anos, até 50% dos clientes mudam de 
prestador de serviços de limpeza devido à baixa 
qualidade do serviço. Este é um número elevado  
e dispendioso. A aquisição de um novo cliente  
custa até 25x a mais do que manter um cliente  
já existente.

A melhor maneira de aumentar os rendimentos, 
quer imediatos quer em longo prazo, é manter 
os clientes que já possui. Conheça as 10 melhores 
práticas para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

1. Pergunte aos seus clientes o porquê de 
permanecerem clientes ou de irem embora
Reserve um tempo para fazer algumas análises.  
Caso tenha perdido clientes no último ano e não 
sabe o motivo, contacte-os e pergunte o motivo. 
Por outro lado, pergunte aos clientes atuais por que 
continuam a escolher a sua empresa e o que o poderia 
levá-los a abandonar a mesma. Isso permitirá avaliar 
os seus serviços, identificar quaisquer deficiências e 
possivelmente mitigar os problemas antes que ocorram.

2. Priorize o seu portefólio de clientes
Sim, o objetivo é reter os clientes, mas isso não quer 
dizer que todos sejam igualmente cruciais. Clientes que 
compram pouco, e que criam demasiados problemas  
são os que têm maior probabilidade de ir embora, pelo 
que, em vez de dedicar esforços para ir ao encontro das 
suas necessidades (algo que é muitas vezes impossível  
de garantir ou de manter), deixe-os ir. Foque-se nos 
clientes que acrescentam valor, pois são os que vale  
a pena manter.

3. Certifique-se de cumprir com todos os KPIs  
do cliente
Utilize checklists, inspeções e outros sistemas de controlo 
de qualidade, para garantir que está a proporcionar 
resultados de limpeza com uma qualidade elevada. 
Contate os clientes regularmente e confirme se todos  
os KPIs estão a ser cumpridos.

4. Forneça relatórios regulares
Para além de avaliar a satisfação do cliente, forneça 
relatórios abrangentes sobre as suas atividades e 
resultados. Esses relatórios devem detalhar como está a 
cumprir os KPIs dos seus clientes. Se não cumprir nenhum 
KPI, os relatórios deverão descrever as ações corretivas 
que planeia executar.

Como reter os clientes  
já existentes

05

*MTW Research – Contract Cleaning Market Research & Analysis UK 2019

https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
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05 Como reter os clientes já existentes

5. Dê formação – e retenha – os seus colaboradores
Colaboradores altamente formados apresentam os  
melhores resultados, e colaboradores felizes têm mais 
probabilidade de continuar na empresa. O consultor  
executivo Rodd Wagner resume o estudo realizado sobre  
a satisfação dos colaboradores: “Colaboradores felizes  
= mais tempo na empresa = formação consistente  
= colaboradores competentes = clientes satisfeitos.”  
Dê uma boa formação aos seus funcionários e  
certifique-se de que estão satisfeitos no trabalho. 

6. Mantenha-se atualizado sobre os métodos  
e tecnologias de limpeza mais recentes
A tecnologia de limpeza está em constante evolução,  
no que diz respeito às próprias máquinas e às tecnolo-
gias envolvidas. Tecnologias envolvidas. Por exemplo, os 
equipamentos de limpeza modernos apoiam medidas de 
sustentabilidade, enquanto as tecnologias digitais melho-
ram a eficiência operacional. Ao manter-se atualizado, 
melhora os seus resultados de limpeza  
e a reputação da sua marca.

7. Invista em equipamentos de elevada qualidade
Conforme foi dito no item 6, o investimento em equi-
pamentos de elevada qualidade é um investimento  
na satisfação dos clientes. A sua equipa pode ter os  
melhores colaboradores de limpeza do setor, mas se  
as suas máquinas não funcionarem, não haverá muito 
que eles possam fazer. Certifique-se de que têm as ferra-
mentas necessárias para realizar corretamente todos  
os trabalhos e para alcançar os melhores resultados.

8. Crie novas ideias
Existem áreas em que o âmbito original dos serviços 
não é a solução mais ideal? Vê oportunidades para 
os seus clientes elevarem o nível de seu programa 
de conformidade ou deixar uma primeira impressão 
melhor nos visitantes? Lembre-se de que os seus clientes 
procuram-no pela sua experiência em serviços de limpeza 
– ao criar novas ideias, aumentará a perceção deles sobre 
o seu valor. 

9. Recompense os clientes pela fidelidade
As recompensas são motivadores poderosos. Ofereça 
um pequeno desconto no momento da renovação do 
contrato ou ofereça, de vez em quando, uma limpeza 
extra profunda grátis. Quando receber uma nova 
máquina, leve-a primeiro às instalações do cliente. 

Esses pequenos gestos ajudarão os seus clientes a 
sentiremse bem por terem-no escolhido como o seu 
parceiro de limpeza.

10. Comunique
Por fim, não permita que pequenas insatisfações se 
acumulem até resultarem em problemas de rescisão 
de contrato. Os erros acontecem; os colaboradores 
de limpeza podem não vir trabalhar ou pode ser que 
algumas salas sejam esquecidas. Entretanto, desde 
que peça desculpas e retifique a situação, os seus 
clientes irão compreender. O problema ganha outros 
contornos quando os erros acontecem repetidamente, 
comprometendo as operações do cliente. Comunique 
com os seus clientes para descobrir qualquer motivo  
de insatisfação e tente solucioná-las imediatamente.

https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#1268360b7c6e
https://www.nilfisk.com/en-gb/resource-center/Pages/case-TrackClean%E2%84%A2-case-story.aspx
https://www.nilfisk.com/en-gb/resource-center/Pages/case-TrackClean%E2%84%A2-case-story.aspx
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