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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 ESPÍRITOPOSITIVO
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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



A POSTURA pode ser entendida como a junção de todos os aspectos
relacionados com a nossa expressão corporal na sua totalidade e
nossa condição emocional.
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POSTURA



Podemos destacar 03 pontos necessários para falarmos de POSTURA:

1. POSTURA DE ABERTURA

2. SINTONIA ENTRE FALA E EXPRESSÃO CORPORAL

3. EXPRESSÕES FACIAIS
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POSTURA



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.

Os melhores atividades serão premiadas.
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Inserir os vídeos dos alunos –
5 vídeos (os vídeos serão enviados até 

o dia 19.03.2019)



• Compreender a diferença entre Abordagem no Raio de Ação e
Invasão de Território;

• Identificar as principais Estratégias para ouvir os clientes
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OBJETIVOS



A APROXIMAÇÃO do cliente esta relacionada ao conceito de RAIO
DE AÇÃO, que significa interagir com o publico independente de
ser cliente ou não.
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APROXIMAÇÃO



Esta interação ocorre dentro de um espaço físico de 3 metros de
distância do público e de um tempo imediato, ou seja, prontamente.

Além do mais, deve ocorrer independentemente do funcionário estar
ou não na sua área de trabalho. Estes requisitos para a interação, a
tornam mais eficaz.
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APROXIMAÇÃO
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APROXIMAÇÃO



Esta interação pode se caracterizar por um cumprimento verbal, uma
saudação, um aceno de cabeça ou apenas por um aceno de mão.

O objetivo com isso, é fazer o cliente sentir-se acolhido e certo de estar
recebendo toda a atenção necessária para satisfazer os seus anseios.
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APROXIMAÇÃO
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APROXIMAÇÃO



“Clientes bem atendidos e satisfeitos voltam a comprar, demonstram
lealdade e ajudam a empresa a prosperar. Não há outra forma de
atender bem a clientes que não seja por meio do conhecimento do
seu comportamento, desejos e necessidades.” (Welch e Rechelmann,
2006)
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APROXIMAÇÃO



Interagir no Raio de Ação

≠ 

Invasão de Território
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INVASÃO



Todo ser humano sente necessidade de definir um TERRITÓRIO, que é um
certo espaço entre si e os estranhos.

Este território não se configura apenas em um espaço físico demarcado, mas
principalmente num espaço pessoal e social, o que podemos traduzir como
a necessidade de privacidade, de respeito, de manter uma distância ideal
entre si e os outros de acordo com cada situação.

17

INVASÃO



Quando estes territórios são invadidos, ocorrem cortes na privacidade, o que
normalmente traz consequências negativas.

Podemos exemplificar estas invasões com algumas situações corriqueiras:

• uma piada muito picante contada na presença de pessoas estranhas a um grupo
social;

• ficar muito próximo do outro, quase se encostando nele; dar um tapinha nas
costas...
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INVASÃO



Nas situações de atendimento, são bastante comuns as invasões
de território pelos atendentes.

Estas, na sua maioria, causam mal-estar aos clientes, pois são
traduzidas por eles como atitudes grosseiras e poucos sensíveis.

19

INVASÃO



Alguns são os exemplos destas atitudes e situações mais comuns:

1. insistência para o cliente levar um item ou adquirir um bem;

2. seguir o cliente por toda a loja;

3. o motorista de taxi que não pára de falar com o cliente passageiro;

4. o garçom que fica de pé ao lado da mesa sugerindo pratos sem ser
solicitado;

5. o funcionário que cumprimenta o cliente com dois beijinhos e tapinhas
nas costas;

6. o funcionário que transfere a ligação ou desliga o telefone sem avisar.
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INVASÃO



“Clientes bem atendidos e satisfeitos voltam a comprar,
demonstram lealdade e ajudam a empresa a prosperar. Não há
outra forma de atender bem a clientes que não seja por meio do
conhecimento do seu comportamento, desejos e necessidades.”
(Welch e Rechelmann, 2006)
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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)

APROXIMAÇÃO



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



26

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



• 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

28



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.

29


