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Na aula de hoje, estudaremos sobre a importância da comunicação

com o cliente e como o técnico em secretariado no uso de suas

habilidades pode contribuir para o sucesso deste relacionamento.
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• No mundo globalizado onde a redução de custos, o menor tempo de
entrega e a maior qualidade dos produtos aumentam a competitividade
entre as organizações, percebe-se que no passado, demorava-se anos até
que uma empresa lançasse um novo produto ou um produto similar no
mercado.

• Hoje em dia não é o que acontece, pois, se uma empresa lança uma
novidade, logo outra concorrente lança algo similar. Por isso, ter seu
produto registrado é uma necessidade, pois, a novidade logo pode ser
tornar comum e fazer a empresa perder recursos. Antigamente, não havia
muitas opções, os clientes tinham de comprar o que havia disponível no
mercado e com o preço que se era cobrado. Se o produto era necessário,
ele acabava pagando pelo preço.
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• Quando precisei comprar uma linha telefônica, pois trabalhava como secretária
executiva na cidade industrial de Curitiba, saía de casa muito cedo e passava o
dia inteiro fora, como minha filha era pequena e ficava apenas com a babá, a
linha telefônica para mim era uma necessidade de suma importância para que
eu pudesse estar em contato com ela. Mas as linhas não eram disponíveis,
tínhamos de esperar a expansão no bairro onde morava.

• Além disso, o preço era muito alto e necessitava de financiar em três a cinco
anos, sendo que o valor mensal era igual ao da prestação de um carro nos dias
de hoje. Mas na época não havendo outra opção tive que me sujeitar. Anos
depois, a linha telefônica passou a ser somente uma prestação de serviços,
onde se solicita e em alguns dias o mesmo é instalado em sua casa, com o
pagamento de somente uma taxa mensal e devido a concorrência, algumas
companhias não mais cobram essa taxa mensal.
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• O que isto significa? Que a concorrência deixou a empresa nas mãos do
cliente. Nos dias atuais é o cliente quem decide o preço e o serviço que vai
adquirir, o poder está em suas mãos. Você indiretamente pode demitir ou
contratar pessoas, pois é através do seu consumo que a empresa pode
prosperar, crescer ou fechar.

• O atendimento está diretamente ligado aos negócios que uma organização
pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. O atendimento
estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o atendente, a
organização e o cliente. (CARVALHO, 1999).
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1. Clientes externos: São as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos
ou serviços.

2. Clientes Internos: São setores que necessitam de serviços, informações ou
dos produtos do setor onde você atua.

3. Atendentes: São os funcionários da empresa que têm contato com clientes,
pessoalmente no balcão, mesa, guichê, telefonistas, recepcionistas, secretárias,
ascensoristas, motoristas, segurança, gerente e diretores.

4. Normas e Regulamentos: São leis, decretos, normas, regulamentos que
norteiam o setor onde atua, ofertas de serviços e produtos.
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5. Procedimentos Internos: Manuais de produtos e serviços, ordens e rotinas,
práticas habituais para orientar a oferta de produtos e serviços.

6. Elementos de consulta: Catálogos, cadastros, arquivos, sites, listagens e
manuais para efetivação do atendimento.

7. Instalações: aspectos físicos da empresa, espaço, ambientação e sinalização.
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• Conhecer suas funções, metas, visão da empresa, normas, procedimentos,
produtos e serviços;

• Falar de modo claro e objetivo, nem muito alto, nem muito baixo, mas com
um tom de voz profissional;

• Ouvir com atenção se colocando no lugar do cliente;

• Perceber o cliente na sua amplitude, seus gestos, expressões, posturas, tom
de voz.
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• O atendimento ideal ao cliente necessita de condições diversas, tais como:
ambiente adequado, profissional qualificado e atitude adequada.

• Segundo Gonçalves (2003, apud Oliveira & Bond, 2008), as empresas
precisam ficar atentas aos sinais que facilitam ou dificultam a comunicação
como cliente, denominados sinais verdes e sinais vermelhos
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• Os Fatores Fundamentais: Cortesia, Simpatia, Educação, Cumprimento de
promessas, Desburocratização.

• Satisfação a ser passada ao cliente: Ele é sempre bem vindo. Seus problemas serão
tratados por seres humanos. Não está sendo alvo de argumentação falsa.

• O profissional de Atendimento: Deve agir como empresa e pensar como cliente,
Deve conhecer a empresa, produtos e serviços, conhecer técnicas de
relacionamento interpessoal, tratar o cliente como gostaria de ser tratado.

• O ambiente de Atendimento: Limpo, bem decorado e bem sinalizado, funcional,
automatizado, atendentes bem selecionados e treinados, um ambiente confortável
para clientes e atendentes.
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• Vermelhos - Falta de consideração, desperdício de tempo, indiscrição,
intimidade, prepotência, demora, preconceito, agressividade,
desconfiança.

• Verdes - Cordialidade, educação, boa apresentação pessoal,
agradecimento, oferecer ajuda, respeito, discrição, saber falar e ouvir,
consideração, empatia.
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• Conforme podemos observar, as empresas precisam evitar os sinais
vermelhos no atendimento ao cliente e somente com treinamento
adequado os funcionários irão adquirir os sinais verdes, bem como a
capacidade de permanecerem assim.
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O atendimento ideal é de fundamental importância, pois, o cliente é a
pessoa mais importante da empresa. O técnico em secretariado deve se
lembrar de seu principal cliente, ou seja, quem o contratou! Muitas vezes o
secretário presta um bom atendimento ao cliente externo e um mau
atendimento ao cliente interno.

Mas como definir o que seria um bom atendimento a este cliente? Através
do domínio das técnicas de atendimento ao cliente, com a sugestão de
criação de manuais, normas e orientações, implantação de uniforme e
apresentação pessoal adequada, com uma linguagem correta e uma
comunicação verbal eficaz.
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