
de	  Atendimento	  
aos	  Clientes.

SHOW

Do	  porteiro	  ao	  presidente	  todo	  mundo	  
vende,	  todo	  mundo	  atende!

Sábado,	  21h45	  (a	  razão	  da	  nossa	  empresa)	  

A	  situação	  ideal…

As	  verdades	  do	  passado! 84.000	  clientes	  
diariamente!



30	  pessoas	  entram	  na	  loja/dia.	  
Destas	  apenas	  7	  compram.	  
23	  não-‐vendas/dia/6	  dias/4	  semanas/	  
12	  meses:	  6.624	  não-‐vendas	  por	  ano.

6.624	  x	  R$	  120,00	  (Tcket	  médio)	  =	  
R$	  794.880,00	  -‐	  faturamento	  perdido/ano.

Acorda!

Culpados: a crise? o mercado? a concorrência?

O	  CLIMA	  TEMPERA	  
A	  EXPERIÊNCIA	  DOS	  

CLIENTES

1

-‐	  O	  cenário	  e	  o	  novo	  modelo	  mental	  dos	  clientes	  -‐

Gente	  Treinada	  
+	  

Clima	  
=	  

Show	  de	  
atendimento	  e	  
de	  experiência!

“loja	  de	  vesTdos	  de	  festas…"

“um	  guarda-‐roupa	  de	  sucupira”



No	  show	  tem	  liderança!

Os	  que	  fazem	  
	  acontecer.

Os	  que	  ficam	  	  
olhando	  acontecer.

Os	  que	  ficam	  	  
perguntando…Fonte:	  Adaptado,	  Kotler

Toda	  empresa	  tem	  3	  Tpos	  	  
de	  pessoas:

AS	  MUDANÇAS	  NOS	  
HÁBITOS	  DOS	  CLIENTES	  	  	  

2

-‐	  Ensine	  seu	  cliente	  a	  comprar	  de	  você	  -‐
-‐	  O	  que	  é	  óbvio	  para	  você	  pode	  não	  ser	  para	  seu	  cliente	  -‐

Tempo	  do	  atendimento	  em	  1991:	  
10	  minutos.	  

“Vamos	  reclamar?”	  

Tempo	  do	  atendimento	  hoje:	  
3	  minutos.	  

“Vamos	  embora	  daqui?”	  	  



NOVOS	  HÁBITOS	  DOS	  CLIENTES	  QUE	  	  
GERAM	  GRANDES	  IMPACTOS!	  

Querem
	  tudo	  	  

pra	  ont
em!	  

(Autono
mia.)	  

Exige	  como	  se	  

fosse	  seu	  chefe.	  

(Seja	  firme.)	  

Dão	  consultoria	  
para	  você.	  
(Aprenda.)	  

EXISTE	  UM	  TSUNAMI	  DE	  
OPORTUNIDADES	  

X	  ESTRATÉGIAS	  ADEQUADAS.	  

3

-‐	  vendedores	  empreendedores	  -‐
-‐	  oferte	  soluções	  em	  momentos	  de	  crise	  -‐	  

SAC/PÓS
canais	  de	  relacionamento canais	  de	  relacionamento

SAC/PÓS



Clientes	  ATvos:	  	  
o	  melhor	  atendimento	  para	  eles!

-‐	  Clientes	  InaTvos:	  
descubra	  os	  moTvos!

-‐	  Clientes	  inadimplentes:	  	  
te	  mandam	  pro	  sorteio?

-‐	  Clientes	  Novos:	  
atraia	  com	  markeTng	  e	  markeTng	  “do	  bom”.

“	  
"

Estratégia	  no	  atendimento.

Restaurante

+	  CON
CENTR

AÇÃO	  

NO	  AT
ENDIM

ENTO!
	  

+	  RESU
LTADO

S!	  



INOVE	  O	  
DIFERENCIAL,	  
REVOLUCIONE	  
A	  EXPERIÊNCIA.

4

-‐	  sem	  inovar	  você	  não	  compeKrá	  -‐	  

Achava	  que	  já	  Tnha	  
visto	  de	  tudo	  em	  atendimento?

O	  DIABO	  	  
MORA	  	  
É	  NO	  	  

DETALHE!

A	  intenção	  é	  
a	  mesma!

O	  que	  muda	  é	  	  
a	  experiência!

Material de treinamento da WCaldas Consultoria e Treinamento Ltda.®

SE	  LÁ	  FORA	  NÃO	  TEM	  “GENTE	  PRONTA”	  

PEQUE	  PELO	  
EXCESSO	  DE	  

TREINAMENTO!	  

5



ATENDIMENTO	  PRECEDE	  A	  VENDA

PROSPECÇÃO	  (PRÉ-‐VENDA)

ABORDAGEM

SONDAGEM

NEGOCIAÇÃO	  

FECHAMENTO	  

PÓS-‐VENDAS	  
Equipe	  sem	  treinamento	  

É	  CRIME!

Atendente	  inseguro	  não	  vende!

Cliente	  inseguro	  não	  compra!

Equipe	  sem	  conhecimento.

Equipe	  insegura.

Equipe	  sem	  argumento.

6

A	  COMUNICAÇÃO	  PODE	  
GERAR	  VENDA	  OU	  
CONCORRÊNCIA!	  

-‐	  aparência	  também	  é	  comunicação	  -‐

-‐	  cuidado	  com	  os	  bonecos	  e	  microfones	  -‐
-‐	  atravesse	  a	  rua	  e	  pergunte-‐se	  -‐

Cuidado	  com	  
a	  forma,	  o	  jeito!

"Não	  foi	  o	  que	  
você	  me	  falou,	  
foi	  como	  você	  

falou"



FACEBUKEI:

Preciso	  contratar	  uma	  faxineira,	  	  
alguém	  pode	  me	  indicar	  uma?	  

GERAR	  CONTEÚDO

7

APOIADO	  NA	  EXCELÊNCIA	  E	  NA	  
ATITUDE.	  

CORRA	  RISCOS	  	  

IDE Quando a gente quer, fazemos até chover!



VOCÊS	  FORAM	  	  	  	  

Deus	  abençoe	  a	  todos.


