
ATENDIMENTO

AO CLIENTE



Conheça Seu Cliente Profundamente

• Seja Empático E Mostre-se Proativo
• Invista em Estratégias para Melhorar a

Experiência do Cliente
• Preocupe-se Com O Sucesso Do Cliente
• Esteja Presente Quando O Cliente Precisar
• Ouça Feedbacks E Crie Soluções Rapidamente
• Apresente Resultados
• Quais meios se comunicar com o cliente

ENCANTAMENTO DO CLIENTE



CONHEÇA SEU 
CLIENTE 

PROFUNDAMENTE

Essa é uma dica essencial 
de como encantar o cliente 
no primeiro atendimento e 
também para manter esse 

encantamento aceso com o 
passar do tempo e com o 

amadurecimento da 
relação



Para conhecer seus clientes, crie personas da
sua empresa e construa uma estratégia de
vendas centrada no cliente.

Encantar clientes não é só sobre

mandar presentes e mimá-los. É sobre

dividir suas angústias e ajudá-los a

resolvê-las.



SEJA EMPÁTICO E MOSTRE-SE 
PROATIVO

Ser empático é se colocar no lugar do
cliente. Essa é uma forma simples de
entender quais são suas dificuldades e
problemas. Você deve fazer isso de
maneira individual, para cada cliente.

Esteja disposto a ouvir o cliente, mesmo –
e principalmente – enquanto ele ainda é
um prospecta.



Veja durante uma tentativa de venda ou durante
um atendimento de suporte, ouça com atenção e
faça perguntas para entender mais sobre o cliente.

Depois de ouvir, mostre que você entende o
problema dele e que pode ajudar. Usar histórias
reais de clientes que chegaram até a sua empresa
com problemas similares e os resolveram é uma
forma de fazer isso, enquanto desperta
curiosidade e admiração, bem como gera o
sentimento de “eu quero isso” e “eu preciso
disso”.



INVISTA EM ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

A experiência do cliente é representada por cada 
interação que ele tem com a empresa, com seus 

funcionários, produto ou serviço. Se você terceiriza 
o trabalho de gestão de redes sociais, por 

exemplo, deve saber que esses canais também 
fazem parte da experiência que seu cliente viverá 

com a marca.

Então, como agradar seu cliente e oferecer uma 
experiência excepcional?



INVISTA EM ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

• Ofereça um atendimento de qualidade,
• Resolva o problema do cliente com velocidade e

assertividade,
• Tenha proatividade e iniciativa,
• Integre os canais de comunicação, oferecendo a

mesma experiência em todos eles,
• Use uma ferramenta de atendimento que

permita que você saiba com quem está falando,
permitindo que você acesse o histórico do
cliente e, assim, possa tornar o relacionamento
mais pessoal e mais.



INVISTA EM ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

Preocupe-se com todos os contatos da empresa com o cliente,
desde a venda, no pós-venda e no relacionamento futuro.

Conheça mais sobre criar uma experiência de atendimento de
excelência para o cliente, no vídeo abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=U-EPSNGG0oA

https://www.youtube.com/watch?v=U-EPSNGG0oA


Ao fazer uma venda você mostrou todos os benefícios do produto ou
serviço e listou tudo o que o cliente ganharia ao adotar sua solução. O
cliente acreditou em você e fez o investimento necessário. Ele está tendo
o retorno esperado?

PREOCUPE-SE COM O SUCESSO DO 
CLIENTE

Mesmo que a solução oferecida pela
empresa seja de alta qualidade, nem todo
cliente vai saber como usá-la de maneira
correta para atingir todos os objetivos que
possui.



Se preocupar com isso é importante porque
um cliente que não tem sucesso com a sua
empresa, além de parar de fazer negócios com
ela, pode falar mal da solução, atrapalhando a
sua reputação no mercado.

O setor deve estar sempre à disposição do
cliente, ajudando a criar estratégias e
elaborando melhorias para a empresa. Mas
não confunda esse setor com o setor de
suporte. No customer sucesso os profissionais
devem agir de forma proativa gerando insights
para cada cliente.

PREOCUPE-SE COM 
O SUCESSO DO 

CLIENTE



ESTEJA PRESENTE 
QUANDO O CLIENTE 

PRECISAR

Nada como ser atendido quando você 
precisa de ajuda, sem dificuldades e sem 

tempo de espera.

Estar presente é um dos caminhos mais 
eficazes de como encantar um cliente e 

se destacar da concorrência.

Além disso, ninguém gosta de esperar, e 
receber um atendimento rápido e eficaz 
é a cereja do bolo que vai fazer o usuário 

cair de amores pela empresa.



ENTRE OS CAMINHOS PARA OFERECER ESSE TIPO DE ATENDIMENTO DE 
EXCELÊNCIA ESTÃO:

• Criar canais de autoatendimento,
• Investir em um chatbot com inteligência artificial disponível 24 horas por

dia,
• Introduzir em seu escopo uma plataforma de atendimento omnichannel.

Com essa estrutura você 
está mais perto de 

encantar um cliente do 
que nunca!



OUÇA FEEDBACKS E 
CRIE SOLUÇÕES 
RAPIDAMENTE

Ouvir seus clientes é 
uma forma de 

se concentrar no que é 
realmente importante 

para eles.

Essa é uma dica simples de como 
encantar um cliente, porque além de 
mostrar para sua base de clientes que 

você quer ouvi-los e se preocupa com a 
opinião deles, sua empresa passa 

a concentrar seus esforços em algo que é 
realmente de valor para eles.



A satisfação do cliente é uma métrica que mede quão satisfeito um cliente ficou 
com uma única interação de suporte. Parece algo simples, mas há um número 
surpreendente de fatores que podem afetar o resultado de uma pesquisa de 

satisfação do cliente, definindo, inclusive, se ele fará negócios com você 
novamente.

OUÇA E CRIE 
SOLUÇÕES 

RAPIDAMENTE

Por que tentar adivinhar o que o 
cliente quer, se você pode 

perguntar diretamente para ele?



Apresentações breves e eficientes que mostram mais do que números, mas resultados e

interpretações, vão ajudar a ampliar o valor que sua empresa tem para o cliente e vão

encantá-lo.

Toda empresa quer ver os resultados que um contrato rendeu, por isso deixe isso muito

claro.

Ajude-o a perceber como essa parceria está rendendo frutos.

Quer causar um efeito uau? Envie presentes quando alcançarem metas e torne esse

momento mais especial, marque a memória do cliente positivamente.

APRESENTE 
RESULTADOS

Não espere que o seu cliente veja por ele 
próprio tudo o que vocês alcançaram 

juntos.



CONCLUSÃO

O encantamento de um cliente se relaciona diretamente 
com a percepção que ele tem da marca e do produto ou 

serviço adquirido. É importante lembrar que além de 
oferecer um produto ou serviço de qualidade que 

realmente atenda às necessidades dos seus consumidores, 
para encantá-los é necessário ir além.



Quais são as formas de atendimento ao cliente?

Formas de comunicação com o cliente

De acordo com a pesquisa 2018 State of Global Customer

Service, realizada pela Microsoft, estes são os canais preferidos

dos clientes brasileiros para buscar atendimento:

•Telefone e outros canais por voz (33%)

•Live Chat (21%)

•E-mail (18%)

•Autoatendimento online (15%)

•Mídias sociais (10%)

•SMS/mensagem de texto (2%).
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