
PROFESSOR: ASSIS 
GUALTER
CONTEÚDO: APROXIMAÇÃO 
DOS CLIENTES
DATA: 28/03/2019



• Verdadeiro 
Papel

• Empatia

• Espirito Positivo

Profissional de 
Atendimento 

• Abertura

• Expressões Faciais e 
Corporais

• Sorriso

• Olhar

Postura de 
Atendimento

• Campo de ação

• Invasão de 
território

Aproximação
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• OS TRÊS PASSOS DO VERDADEIRO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO

1. Entender o seu VERDADEIRO PAPEL

2. Entender o lado HUMANO

3. Entender a necessidade de manter um ESTADO DE ESPÍRITO POSITIVO
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O profissional de atendimento
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O profissional de atendimento



Para trabalhar com atendimento ao público, alguns requisitos são
essenciais ao atendimento. São eles:

• Postura;

• Olhar;

• Sorriso;

• Cordialidade;

• Educação
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OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
DESTE PROFISSIONAL



1. Em grupo criem uma situação em uma empresa que exemplifiquem a má e a
boa postura de atendimento. Gravem um vídeo de 3 a 5 minutos com a
dramatização dessa situação.

Esse vídeo deve contemplar:
• Postura de abertura;
• Olhar (interesse e desinteresse);
• Sorriso

Lembrem de ressaltar o que a empresa vende, quem é o público alvo (missão).

O vídeo poderá ser gravado com a câmera do celular, e devem ser enviadas ao Canal
Educação entre os dias 15 e 19 de março.

As melhores atividades serão premiadas.
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APROXIMAÇÃO

Ouvir os clientes para obter deles informações-chave na difícil tarefa de
fidelizá-los passa a ser fator crítico de sucesso.

Entretanto, não se pode ouvir o cliente de qualquer maneira, isso deve ser
feito utilizando-se de um método, um processo estratégico para não criar viés
nas informações.
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Definir os 
Objetivos 

da 
pesquisa

Criar 
estratégias 
pra ouvir

Coletar as 
informações

Analisar as 
informações

Alinhar-se 
coma voz 
do cliente

Fonte: Kotler (2000)
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APROXIMAÇÃO



1. Um dos principais motivos para a fuga dos clientes é a má postura do
atendimento, seguida pela não atendimento das reclamações (Fonte: National
Retail Merchants Association).

Os empreendimentos devem buscar mecanismos de comunicação com cliente,
executados pelo profissional de atendimento. Esses mecanismos, muitas vezes, podem
ser difíceis. Para solucionar deve ser feito utilizando-se de um método, um processo
estratégico.

Considerando as propostas de estratégia para ouvir os clientes (Grupo de Foco, SAC,
Visita de Clientes e Malling), escolha uma proposta de aproximação dos clientes e
justifique quais as vantagens dessa proposta para as empresas criadas por vocês nas
ultimas atividades.
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FERRAMENTAS PARA OUVIR OS CLIENTES:
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Grupo de 
Foco

Visita aos 
Clientes

SAC Malling

APROXIMAÇÃO



• DESCRIÇÃO:

Reunião única de grupo de clientes (c/ moderador)
para opinar sobre produtos/serviços

• PRÓS:

Técnica simples e eficaz para obtenção de opiniões
francas

• CONTRAS:

Amostra de mercado não válida
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GRUPO DE FOCO
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VISITA AOS CLIENTES

• DESCRIÇÃO:

Campo do cliente. Opiniões francas e diretas

• PRÓS:

Solidez e objetividade das informações

• CONTRAS:

Exige preparação sistemática do cliente
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SAC

• DESCRIÇÃO:

Campo do cliente. Opiniões francas e
diretas

• PRÓS:

Solidez e objetividade das informações

• CONTRAS:

Exige preparação sistemática do cliente
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MAILLING

• DESCRIÇÃO:

Menu fixo de perguntas fechadas p/ muitas pessoas

• PRÓS:

Podem obter informações cientificamente válidas

• CONTRAS:

Informações restritas ao rol de perguntas



1. Postura de Atendimento:

• Ir ao encontro do Cliente

• Apresentação pessoal
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OBJETIVOS



IR AO ENCONTRO DO CLIENTE é um forte sinal de compromisso no
atendimento, por parte do atendente.
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• Este item traduz a importância dada ao cliente no momento de
atendimento, na qual o atendente faz tudo o que é possível para atender
as suas necessidades, pois ele compreende que satisfazê-las é
fundamental;

• Indo ao encontro do cliente, o atendente demonstra o seu interesse para
com ele.

18



•A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA?
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o que vê
55%

O que ouve
7%

Tom de voz
38%

PARA PROCESSAR A INFORMAÇÃO
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30 segundos



• No mínimo seremos obrigados a dizer que será difícil a empresa ter uma
segunda chance para tentar mudar a impressão inicial, se esta foi negativa,
pois dificilmente o cliente irá voltar.

• É muito mais difícil e também mais caro, trazer de volta o cliente perdido,
aquele que foi mal atendido ou que não teve os seus desejos satisfeitos.
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• Estes clientes perdem a confiança na empresa e normalmente os custos
para resgatá-la, são altos.

• Alguns mecanismos que as empresas adotam são os contatos via:
• Telemarketing;

• Mala-direta;

• Visitas

• mas nem sempre são eficazes.
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• A maioria das empresas não têm noção da quantidade de clientes perdidos
durante a sua existência, pois elas não adotam mecanismos de
identificação de reclamações e/ou insatisfações destes clientes.

• Assim, elas deixam escapar as armas que teriam para reforçar os seus
processos internos e o seu sistema de trabalho.
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• Quando as organizações atentam para essa importância, elas passam a
aplicar instrumentos de medição.

• Mas, estes coletores de dados nem sempre traduzem a realidade, pois
muitas vezes trazem perguntas vagas, subjetivas ou pedem a opinião
aberta sobre o assunto.

• Dessa forma, fica difícil mensurar e acaba-se por não colher as
informações reais.
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• RESUMO
• Postura de atendimento;

• Diferença entre Raio de Ação e Invasão de
Território;

• Como ir ao encontro do cliente;

• Relação da postura de atendimento com
aproximação do cliente;

• Boa impressão do atendimento
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• Nas ultimas aulas compreendemos importância da boa postura de
atendimento para evitar a fuga de clientes.

• Apreendemos, ainda, que algumas posturas fazem parte do verdadeiro
profissional de atendimento (como entender seu verdadeiro papel, ser
humano nas relações e ser positivo).

• Em grupo trace posturas no atendimento que configurem ao cliente uma
boa impressão. (procure relacionar com conteúdos ir ao encontro do
cliente e invasão de território).
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