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ENCANTAR O ENCANTAR O 
CLIENTECLIENTE



Atender é muito mais do que tratar. Atender é muito mais do que tratar. Tratar é o essencial e básicoTratar é o essencial e básico..
Atender Atender é superar expectativas, é superar expectativas, é surpreender o clienteé surpreender o cliente..



IDENTIFICANDO IDENTIFICANDO 
NECESSIDADESNECESSIDADES

• Produtos de 
Qualidade;

• Poder de escolha;

Vendemos os mesmos 
produtos, o que 
temos de diferente da 
concorrência?



Mais importante do que atender bem é o 
outro(o cliente) se sentir bem atendido.



MOMENTO DA VERDADE

Os Momentos da Verdade são experimentados pelos 
clientes a cada contato com a empresa. Ao longo de um 
ciclo, o cliente compara o serviço prestado às suas 
expectativas iniciais e julga a qualidade do serviço 
conforme os seus critérios de avaliação.



A Qualidade no atendimento está associada ás A Qualidade no atendimento está associada ás 
expectativas dos clientes. Superar essas expectativas dos clientes. Superar essas 

expectativas, com excelência, determina a expectativas, com excelência, determina a 
qualidade que deve estar presente nas ações qualidade que deve estar presente nas ações 

de todas as pessoas que matem contato direto de todas as pessoas que matem contato direto 
ou indireto com os clientes.ou indireto com os clientes.



CLIENTECLIENTE
• Quem é o cliente?

• Qual motivo o leva a 
comprar, ignorar ou 
recusar um determinado recusar um determinado 
produto ou serviço?

• Quais são seus desejos e 
as suas necessidades?

Cliente é toda pessoa ou organização que estabelece 
contato com um fornecedor em busca de um produto 

ou serviço



ERA DO CLIENTEERA DO CLIENTE

Perfil- Cuidadoso nas compras, 
selecionando as mercadorias e 

serviços, baseando-se em diversos 
fatores com preço, qualidade, 

necessidade e design.necessidade e design.

1.1. Quais são as reais necessidades e desejos Quais são as reais necessidades e desejos 
dos clientes?dos clientes?

2.2. Como e quando eles se relacionam?Como e quando eles se relacionam?

3.3. Quais os produtos e serviços que Quais os produtos e serviços que 
compram para satisfazer suas compram para satisfazer suas 
necessidades e desejos?necessidades e desejos?



Conhecer as necessidades do 
cliente é como abrir uma 

janela de novas 
oportunidades. Quanto, mais 
conhecemos seus desejos e 
interesses (do cliente), mais interesses (do cliente), mais 

poderemos usar essas 
informações a nosso favor, 
criando, assim, maior valor 
para a empresa e fazendo 
com que nossos serviços 
sejam percebidos como 

diferenciados.



HABILIDADES ESSENCIAIS DO 
PROFISSIONAL DE

ATENDIMENTO

7 – Manter o profissionalismo: apresentar-
se bem, bem como manter uma 
atitude profissional em relação ao 
cliente.

8 – Resolver problemas: ser capaz de 
resolver uma gama variada de 
problemas dos clientes, coletando e 
analisando informações para discutir 
soluções e chegar à mais adequada 

1 – Desenvolver a confiança e a fidelidade 
dos clientes: atender às necessidades 
dos clientes e preservar os interesses 
destes.

2 – Colocar-se no lugar dos clientes: 
preocupar-se genuinamente com os 
mesmos, demonstrando respeito.

3 – Prestar atenção: não apenas ouvir os 
clientes, mas esforçar-se para soluções e chegar à mais adequada 

delas.
9 – Aplicar conhecimentos e habilidades 

técnicas: saber usar equipamentos de
tecnologia, ferramentas e quaisquer 

outros recursos disponíveis que 
facilitem a oferta de um serviço mais 
rápido e eficaz.

10 – Organizar as atividades de trabalho: 
ter um método eficiente e ordenado de

cumprir as tarefas.
11 – Ter conhecimento do produto e do 

mercado: É fundamental o atendente 
conhecer o produto para poder 
transmitir segurança e qualificar o 
atendimento. 

clientes, mas esforçar-se para 
entender o real significado do que 
dizem.

4 – Demonstrar empenho pessoal: ser 
atencioso e prestativo. 

5 – Dominar a tensão: ser organizado, 
calmo e construtivo. Demonstrar 
tolerância, paciência e controlar as 
emoções.

6 – Trabalhar em equipe: cooperar com os 
outros colegas e manter 
relacionamentos positivos e produtivos 
com outros funcionários, sejam estes 
do mesmo grupo ou de diferentes 
áreas da empresa.



RELAÇÃO DE CONFIANÇA

A Satisfação do Cliente 
é uma relação entre o 
que ele recebeu de que ele recebeu de 
fato (percepção)

e o que ele esperava 
receber (expectativa).



Para se tornar especial, apresente-se de 
maneira única e relevante. Sirva bem  a 
todo e qualquer cliente e tenha as 
pessoas certas a seu lado para receber o 
cliente de maneira respeitosa e 
agradável.

Cative e encante seus clientes através Cative e encante seus clientes através 
de diferenciais, como bom de diferenciais, como bom 
atendimento, pósatendimento, pós--venda, prazo e venda, prazo e 
dedicação. dedicação. 



ATENDER AO CLIENTEATENDER AO CLIENTE
Resulta em satisfação e retorno do cliente a 

nossa empresa.

“Há apenas um chefe. Se a pessoa lustra sapatos para viver ou se 
dirige a maior corporação do mundo, o chefe permanece o mesmo. dirige a maior corporação do mundo, o chefe permanece o mesmo. 
É o cliente ! O cliente é a pessoa que para o salário de cada um e é 
quem decide se uma empresa  será bem-sucedida ou se falhará. 
De fato, o cliente pode demitir qualquer um numa empresa, desde 
o presidente até as funções mais simples, e ele pode 
simplesmente gastar seu dinheiro noutro lugar. Literalmente, tudo 
o que nós fazemos, cada conceito percebido, cada tecnologia 
desenvolvida e cada funcionário, é dirigido com este único e claro 
objetivo em mente: SATISFAZER O CLIENTE.

Sam Walton-Dono do Walmart





É fundamental para 
profissionais que 

trabalham em contato 
com clientes ter toda a com clientes ter toda a 
informação necessária 
sobre o produto ou 
serviço oferecido.



VISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPEVISÃO MÍOPE

��Descreve Descreve Descreve Descreve Descreve Descreve Descreve Descreve 

características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;características;

��Fala sobre Fala sobre Fala sobre Fala sobre Fala sobre Fala sobre Fala sobre Fala sobre 

serviços;serviços;serviços;serviços;serviços;serviços;serviços;serviços;



VISÃO AMPLAVISÃO AMPLAVISÃO AMPLAVISÃO AMPLAVISÃO AMPLAVISÃO AMPLAVISÃO AMPLA

•Falar de 

vantagens;vantagens;

•Falar de 

benefícios;



Características:Características:
Vantagens:Vantagens:

Demonstra como 

Benefícios:Benefícios:

Mostra, de fato, 
como o produto, 

Descreve as 
particularidades de um 

produto ou serviço.

Demonstra como 
o produto ou suas 

características 
podem ajudar o 

comprador

como o produto, 
com suas 
características e 
vantagens, satisfaz 
uma necessidade 
explícita 
manifestada pelo 
consumidor

≠≠ ≠≠



O que o cliente valoriza?

1. Consistência- Prestar serviço sempre da mesma forma.

2. Velocidade de atendimento- Vale para entrega 
como a disposição em servir(tempo).

3. Competência- Venda consultiva/técnica.3. Competência- Venda consultiva/técnica.

4. Custo – Valor/tempo de espera/negociação/desgaste.

5. Credibilidade- Confiança que o cliente tem no 
fornecimento.

6. Acesso- Facilidade de entrar em contato com a empresa.



EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA

1. Entregue antes do prometido;
2. Dê retorno rápido;
3. Antecipe-se aos problemas
4. Solucione o problema do cliente;4. Solucione o problema do cliente;
5. Entregue mais que o esperado;
6. Responda com otimismo;
7. Pratique o pós-venda;



ADMINISTRANDO O ADMINISTRANDO O 
TEMPO TEMPO ––cliente potencialcliente potencial

1°- FASE- Analisar produto a ser oferecido.
Perguntas Inteligentes
• Para que serve?/Como funciona?Quais as vantagens em relação a um 

simular?/Quais são os benefícios?......

2°FASE – Perfil do cliente (PJ/PF)
Perguntas InteligentesPerguntas Inteligentes
• Ramo de atividade/tamanho/condições financeira/profissão/faixa etária/renda....

3°FASE – Ciclagem de cliente
Perguntas Inteligentes

• Estação do ano;
• Anúncio;
• Promoções especiais;
• Eventos especiais;
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