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•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

• Fala

•Vestimenta

•Cumprimento

Apresentação 
Pessoal

•Tom de Voz

• Saber escutar

•Agilidade

Saber 
Escutar
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• CRIANDO COM LIMITES

• Criem uma propaganda em grupo sobre os seguintes temas: sabonete e 
pasta dental

• A única regra é que para construção dessa propaganda não deverão conter 
as seguintes palavras
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SABONETE

 Saúde

 Higiene

 Sabonete

 Limpeza

 Banho

PASTA DENTAL

 Dentes

 Hálito

 Pasta

 Cáries

 Escova



(SABONETE)

• Você acredita que sua pele pode ficar mais macia e confortável e ainda
garantir 90% de remoção das bactérias e germes no primeiro uso?

Conheça nossa nova linha, que já encontra-se disponível com os perfumes:
aquamarine, rosas e coco
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(PASTA DENTAL)

• Se busca um sabor refrescante e mais brilho para boca, Kolynos é a 
solução
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• Compreender a importância do Momento da Verdade:

• Entender como usar o Momento da Verdade para melhorar o
atendimento através do;

• Ciclo de Serviço;

• Critérios de qualidade de serviço (SERVQUAL);

• Domínio do Momento da Verdade.

• Compreender a importância da Teleimagem
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• Toda a postura e comportamento do atendente vai levar o cliente a criar
uma impressão sobre o atendimento e, consequentemente, sobre a
empresa.

• Duas são as formas de impressões finais mais comuns do cliente:

1) MOMENTO DA VERDADE: através do contato direto (pessoal) e/ou
telefônico com o atendente;

2) TELEIMAGEM: através do contato telefônico. Vamos conhecê-las
com mais detalhes.
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• Momento da Verdade, ou hora da verdade, é qualquer episódio no qual o
cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização e obtém
uma impressão da qualidade do seu serviço.

• O funcionário tem poucos minutos para fixar na mente do cliente a
imagem da empresa e do próprio serviço prestado. Este é o momento que
separa o grande profissional dos demais.
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• Uma das figuras muito utilizadas para
representar o Momento da Verdade é a do
Toureiro encarando o touro, que reporta a
interação existente no palco.
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Enquanto o palco representa as 
expectativas dos clientes, os 
bastidores representam as 

percepções gerenciais sobre essas 
expectativas
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• Antes da experimentação do serviço, o cliente tem em mente um
sentimento chamado expectativa.

• E expectativa está ligada à imaginação, ou seja, aquilo que se imagina que
poderá acontecer e, necessariamente, não acontece.

• Portanto, é de responsabilidade do gestor de, no mínimo, atender as
expectativas do cliente ao final do ciclo.
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• Um instrumento para mensurar a qualidade de serviço é o SERVQUAL,
proposto por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990).

• Esse, estabelece cinco dimensões da qualidade do Serviço:

• Aspectos Tangíveis;

• Confiabilidade;

• Prontidão;

• Segurança;

• Empatia
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Dentro das situações, em qual o 
atendimento será mais crítico, isto é, uma 

jornada mais longa havendo mais 
Momentos da Verdade?
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Atendimento na farmácia Atendimento no Salão de 
Beleza

Atendimento na Agência de Viagens



ASPECTOS 
TANGÍVEIS

• Aparência física 
de facilidades;

• Equipamentos;

• Pessoas;

• E materiais de 
comunicação

CONFIANÇA

• Habilidade de 
executar o 
serviço de modo 
fidedigno e 
preciso

PRONTIDÃO

• Disposição em 
ajudar o cliente;

• Prestar o serviço 
em tempo 
adequado

SEGURANÇA

• Conhecimento

• Cortesia dos 
prestadores de 
serviço

EMPATIA

• Atenção 
individualizada

16



• Ao serem estabelecidos os Momentos da Verdade, com seu
sequenciamento num ciclo de serviço e o detalhamento dos atributos,
estamos realizando o planejamento do serviço;

• Esse planejamento trás alguns benefícios:

• Facilita a comunicação ao cliente sobre os serviços propostos;

• Permite o controle do serviço a partir de sua avaliação de
conformidade com os atributos estabelecidos
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• O verdadeiro profissional de atendimento trabalha em cada momento da
verdade, considerando - o único e fundamental para definir a satisfação do
cliente.

• Ele se fundamenta na chamada TRÍADE DO ATENDIMENTO OU TRIÂNGULO DO
ATENDIMENTO, que é composto de elementos básicos do processo de interação,
que são:

1) A pessoa;
2) A Hora;
3) A Tarefa;
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• A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. Então, podemos
entender que a pessoa mais importante é o cliente que está na frente e
precisa de atenção.

• No Momento da Verdade, o atendente se relaciona diretamente com o
cliente, tentando atender a todas as suas necessidades. Não existe outra
forma de atender, a não ser pelo contato direto e, portanto, a pessoa
fundamental neste momento é o cliente.
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• A hora mais importante das nossas vidas é o agora, o presente, pois
somente nele podemos atuar.

• O passado ficou para atrás, não podendo ser mudado e o futuro não nos
cabe conhecer. Então, só nos resta o presente como fonte de atuação.
Nele, podemos agir e transformar. O aqui e agora são os únicos momentos
nos quais podemos interagir e precisamos fazer isto da melhor forma.
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• A nossa tarefa mais importante diante desta pessoa mais importante para
nós, na hora mais importante que é o aqui e o agora, é FAZER O CLIENTE
FELIZ, atendendo as suas necessidades.

• Esta tríade se configura no fundamento dos Momentos da Verdade e, para
que estes sejam plenos, é necessário que os funcionários de linha de
frente, ou seja, que atendem os clientes, tenham poder de decisão. É
necessário que os chefes concedam autonomia aos seus subordinados
para atuarem com precisão nos Momentos da Verdade.
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• Desta forma, para você dominar os momentos da verdade, e fazer
atendimentos cada vez melhores, cativantes e que ajude a transformar os
clientes em fãs da sua empresa e do seu atendimento, é necessários
desenvolver três hábitos importantes.

• Nunca parar de aprender;

• Perguntar para os clientes;

• Perguntar para a empresa
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Cada cliente tem uma 
necessidade e uma forma de 
pensar e de reagir diferente, 
por isso, é fundamental que 

você conheça os seus diversos 
tipos de clientes.

24



• A única forma que você tem para identificar os momentos da verdade
individuais e específicos dos clientes, é conversando com os mesmos para
que eles os descrevam.
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• Verifiquem internamente os resultados de pesquisas de opinião feitas com
os clientes para saberem com mais precisão o que fazer para prestar um
atendimento melhor e com mais qualidade, afinal, pesquisas são feitas com
o intuito de ajudar, sendo assim, não podem ser esquecidas.



• Toda a postura e comportamento do atendente vai levar o cliente a criar
uma impressão sobre o atendimento e, consequentemente, sobre a
empresa.

• Duas são as formas de impressões finais mais comuns do cliente:

1) MOMENTO DA VERDADE: através do contato direto (pessoal) e/ou
telefônico com o atendente;

2) TELEIMAGEM: através do contato telefônico. Vamos conhecê-las
com mais detalhes.
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• Através do telefone, o atendente transmite a TELEIMAGEM da empresa e
dele mesmo.

• TELEIMAGEM, então, é a imagem que o cliente forma na sua mente
(imagem mental) sobre quem o está atendendo e, consequentemente,
sobre a empresa (que é representada por este atendente).
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• Quando a TELEIMAGEM é positiva, a facilidade do cliente encaminhar os
seus negócios é maior, pois ele supõe que a empresa é comprometida com
o cliente.

• No entanto, se a imagem é negativa, vemos normalmente o cliente fugindo
da empresa.
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• Como no atendimento telefônico, o único meio de interação com o cliente,
é através da palavra e sendo a palavra o instrumento, faz-se necessário usá-
la de forma adequada para satisfazer as exigências do cliente.
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• Dessa forma, classificamos 03 elementos básicos ligados a palavra e as
atitudes, como fundamentais na formação da TELEIMAGEM. São eles:

• O tom de voz;

• O uso de palavras adequadas;

• As atitudes corretas
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• O TOM DE VOZ: é através dele que transmitimos interesse e atenção ao
cliente.

• Ao usarmos um tom frio e distante, passamos ao cliente, a ideia de
desatenção e desinteresse.

• Ao contrário, se falamos com entusiasmo, de forma decidida e
atenciosamente, satisfazemos as necessidades do cliente de sentir-se
assistido, valorizado, respeitado, importante
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• o uso de PALAVRAS ADEQUADAS: pois com elas o atendente passa a ideia
de respeito pelo cliente. Aqui fica expressamente PROIBIDO o uso de
termos como:

• amor,

• bem,

• benzinho,

• chuchu,

• mulherzinha,

• queridinha,

• colega
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• as ATITUDES CORRETAS dão ao cliente a impressão de educação e
respeito.

• São INCORRETAS as atitudes de:
• transferir a ligação antes do cliente concluir o que iniciou a falar;
• passar a ligação para a pessoa ou ramal errado ( mostrando com

isso que não ouviu o que ele disse );
• desligar sem cumprimento ou saudação;
• dividir a atenção com outras conversas;
• deixar o telefone tocar muitas vezes sem atender;
• dar risadas no telefone.
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Estudo Dirigido

1. Diante do exposto em que ocasião do ciclo de serviço se observa o
momento da verdade?

2. Quais os principais benefícios ao estabelecer os critérios de qualidade de
serviço?

3. Em que se fundamenta a Tríade do Atendimento?

4. Que elementos ajudam a formar a imagem final do cliente sobre a
empresa durante o atendimento via telefone?
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