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Fuga de clientes

• Pesquisas revelam que 68% dos clientes das
empresas fogem por problemas relacionados
à postura de atendimento;

• Fonte: National Retail Merchants Association.
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Serviço e postura de atendimento

• As empresas, as marcas podem atrair ou repelir fluxos de clientes,
a criação de vínculos ou afastamento;

• Na empresa temos:

1. O serviço em si (propósito);

2. A postura de atendimento;
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• Visão: como quer ser visto no futuro, alinha propósitos do empreendedor e
empresa, precisa ser clara, ser a visualização de uma paixão, objetivos,
detalhes especificados, deve ser registrada;

• Valores: estão embutidos os propósitos, o que deve ser feito, o que não
pode ser feito dentro do escopo de atuação;

• Missão: para quem? qual a contribuição (como ajuda)? qual o diferencial?
Importante ser realista, atualiza constantemente;

O serviço

5



6

Fuga de 
clientes

Serviço e 
Postura de 

atendimento

O profissional 
de 

atendimento

Postura de 
atendimento

Gafes no 
atendimento

Impressões 
finais do 
cliente

Aspectos 
psicológicos 

do atendente

Os desafios do 
profissional de 
atendimento

Encantando o 
cliente



• 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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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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Um dos pontos mais
importantes durante o
atendimento ao cliente é
saber se comunicar, o que
vai além de usar o
Português corretamente.
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COMUNICAÇÃO



• A uniformização, além de oferecer
boa comunicação e identificação,
também traz outros benefícios:

• segurança em situações de risco,

• conforto,

• autoestima dos funcionários,

• boa impressão do público externo
em relação à imagem da empresa.
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APRESENTAÇÃO PESSOAL
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Imagem pessoal é a marca
que você deixa nas pessoas, é
como será lembrado – positiva
ou negativamente.
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• Podemos dividi-las em duas partes, que são:

• Postura Inadequada

• Uso de Chavões
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• fazer críticas a outros setores, pessoas, produtos ou serviços na frente do
cliente;

• desmerecer ou criticar o fabricante do produto que vende, o parceiro da
empresa, denegrindo a sua imagem para o cliente;

• falar mau das pessoas na sua ausência e na presença do cliente;
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• usar o cliente como desabafo dos problemas pessoais;

• reclamar na frente do cliente;

• lamentar;

• “lavar a roupa suja” na frente do cliente.
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• o senhor como cliente TEM QUE ENTENDER;

• o senhor DEVERIA AGRADECER O QUE A EMPRESA FAZ PELO SENHOR;

• CLIENTE É UM CHATO QUE SEMPRE QUER MAIS

• AÍ VEM ELE DE NOVO
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• Estas frases geram um bloqueio mental, dificultando a liberação do lado
bom da pessoa que atende o cliente.

• Aqui, podemos ter o efeito bumerangue, que torna um círculo vicioso na
postura inadequada, pois, o atendente usa os chavões (pensa dessa forma
em relação ao cliente e a situação de atendimento), o cliente se aborrece e
descarrega no atendente, ou simplesmente não volta mais.
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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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Tirinha: ARMANDINHO (Por Alexandre Beck)

Portanto, EMPATIA é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro,
procurando sempre entender as suas necessidades, os seus anseios, os
seus sentimentos.



• PERCEPÇÃO é a capacidade que temos de
compreender e captar as situações, o que
exige sintonia e é fundamental no processo
de atendimento ao público.
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• Ainda falando em PERCEPÇÃO, devemos ter cuidado com a PERCEPÇÃO
SELETIVA, que é uma distorção de percepção, na qual vemos, escutamos e
sentimos apenas aquilo que nos interessa.

• Esta seleção age como um filtro, que deixa passar apenas o que convém.
Esta filtragem está diretamente relacionada com a nossa condição física-
psíquica emocional.
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• Dessa forma, o estado interior está ligado aos pensamentos e sentimentos
cultivados pelo atendente. E estes, dão suporte as atitudes frente ao
cliente.

26



27

Fuga de 
clientes

Serviço e 
Postura de 

atendimento

O profissional 
de 

atendimento

Postura de 
atendimento

Gafes no 
atendimento

Impressões 
finais do 
cliente

Aspectos 
psicológicos 

do atendente

Os desafios do 
profissional de 
atendimento

Encantando o 
cliente



28

Cliente 
Decido

Ciente 
Indeciso

Cliente 
Apressado

Cliente sem 
pressa

Cliente 
comunicativo

Cliente não 
comunicativo

Cliente 
atento

Cliente 
desatento

Cliente 
estrela

Cliente 
negociador



Estudo dirigido

1. Diante do exposto conseguimos observar que a máxima “o cliente tem
sempre razão” perde sua essência. Comente como devemos ter cuidado
em seguir essa máxima.

2. Comente as melhores formas de tratar com “cliente nervoso”.

3. Para encantar os clientes muitas empresas buscam fazer algo “novo”,
muitas vezes inesperado, para o cliente. Cite exemplos de como podemos
encantar os clientes durante a venda.
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• O segredo da sustentabilidade de seu
negócio está intrinsecamente ligado ao
número de pessoas que seu
produto ou serviço irá beneficiar.

• Aquela máxima de que o cliente tem
sempre razão, não deixa dúvida, que
ele deve ser o ponto mais respeitado
em um empreendimento, certo?
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Algumas características são fundamentais para tratar com este cliente:

1. deixar que ele fale tudo, sem interromper. Isto é uma espécie de catarse,
que significa esvaziar, livrar-se do problema;
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2. jamais confrontá-lo, pois isso levaria a uma discussão cuja dimensão
poderia ser incalculável;

3. anotar as causas da sua insatisfação, como forma de respeito ao problema
e credibilidade no assunto;
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4. dar encaminhamento e 
seguimento ao assunto, 
evitando o dissabor do 
problema ficar maior por 
falta de solução ou descaso; 

5. ser cortês, assumindo 
uma postura natural.
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atenda o cliente com cordialidade e espontaneidade;

escute com total atenção, sem interrompê-lo, o que ele 
tem a dizer; 

anote todas as suas reclamações; 

diga-lhe que vai analisar todos os dados para lhe dar 
uma resposta; 

marque um prazo para contatá-lo, trazendo a solução 
para o seu problema; 

cumpra o prazo estabelecido; 

jamais justifique; 

exponha ao cliente o resultado da sua análise com fatos e
dados, pois desta forma, o diálogo não será emocional.
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• Fazer apenas o que está definido pela
empresa como sendo o seu padrão de
atendimento, pode até satisfazer as
necessidades do cliente, mas talvez
não ultrapasse o normal.

• Encantar o cliente é exatamente
aquele algo mais que faz a grande
diferença no atendimento.
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• A ATUAÇÃO EXTRA é uma forma de encantar o cliente que se caracteriza
por atitudes ou ações do atendente, não estabelecidas nos procedimentos
de trabalho.

• É produzir um serviço acima da expectativa do cliente.
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• Para o cliente, a autonomia traduz a ideia de agilidade, desburocratização,
respeito , compromisso , organização.

• Com ela, o cliente não é jogado de um lado para o outro , não precisa
passear pela empresa, ouvindo dos atendentes: “Esse assunto eu não
resolvo; é só com o fulano; procure outro setor...”

• A autonomia na ponta, na linha de frente, demonstra que a empresa está
totalmente voltada para o cliente, pois todo o sistema funciona para
atendê-lo integralmente.
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