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Um fantástico atendimento ou como fazer seu lucro crescer 
 
São 18h30. Geisa, executiva de uma multinacional, sai do expediente com um pensamento 
só. Qual o melhor local nesta cidade onde eu possa comprar uma roupa para usar amanhã? 
Vou a algum shopping? Qual deles? Vou a uma loja de rua? Onde? E se a roupa precisar de 
um ajuste? Eles fazem rápido? Centenas de perguntas passavam por sua cabeça. 
No dia seguinte haveria uma importante reunião com um cliente de grande potencial, ela 
precisava estar muito bem produzida.. Geisa, acabara de chegar à cidade, transferida da 
matriz. Tinha um novo desafio: acabara de assumir o cargo de Gerente de Marketing; 
estavam previstos passar pelo menos uns três anos nesta cidade, que ainda não conhecia 
direito. Agora tinha que conhecer bem os locais onde faria o supermercado, compraria 
roupas, etc., etc. Afinal, mudar de cidade é sempre um recomeço. Sua primeira demanda 
era: comprar roupas. Onde? 
Geisa  dirigiu-se a um shopping, estacionou.  Entre várias lojas no caminho, escolheu uma e 
entrou: um MILAGRE aconteceu no meio de dezenas de alternativas, ela entrou em uma 
determinada loja.  
Esta história, ou alguma muito parecida, possivelmente, repete-se milhares de vezes pelo 
País afora. Quando um consumidor, precisa de algum produto ou serviço, normalmente, ele 
dispõe de dezenas de alternativas. Por isso, quando ele escolhe uma determinada loja, um 
milagre acontece. O que o faz escolher e permanecer com um ou outro fornecedor? 
Nos últimos cinqüenta anos, evoluímos muito no quesito “atração” do cliente. O histórico 4Ps 
do marketing confirma isto (Ponto, Produto, Preço, Promoção). Dentro do contexto 
“promoção”, encontra-se a propaganda. Tudo isso é, e continuará sendo importante. Loja 
bonita, bem localizada, em local de grande circulação, fácil acesso, estacionamento, 
segurança, etc., são requisitos para o sucesso no comércio. Entretanto, isso só, não é 
suficiente. Não basta mais só atrair, é preciso fazer com que o cliente volte sempre, e traga 
outros com ele, para tanto é preciso encantá-lo! Aqui entra a excelência do ATENDIMENTO 
como questão estratégica. 
Voltando ao caso da executiva Geisa.... seguramente, os aspectos de atração (aqui incluem-
se os 4Ps) foram determinantes para que ela se dirigisse até aquela determinada loja. E aí? 
Ela vai comprar? Vai voltar para comprar mais? Vai comprar sempre? Vai indicar esta loja 
para outras pessoas? De uma resposta satisfatória a estas questões, vai depender de como 
a cliente é bem atendida  na loja. 
Como Geisa foi recebida? Com um sorriso sincero? Foi prontamente recepcionada? Sentiu-
se à vontade, sem ser pressionada? Os (as) vendedores (as) são bem preparados (as)? 
Prestativos (as)? Se interessam verdadeiramente pelo Cliente?  Praticam a “empurrologia”? 
Conhecem bem o produto? Conhecem moda ? Suas tendências? (No caso de uma loja de 
moda feminina, é claro!) Todos nas lojas são gentis? A caixa olha nos olhos da Cliente? 
Sorri para a Cliente? A embalagem é perfeita? A Cliente é levada até a porta? Recebe um 
caloroso “obrigado”, “estamos sempre a sua disposição”. Da qualidade destes e de outras 
dezenas de Momentos da Verdade que o Cliente tem na loja é que vai depender o seu 
futuro nos negócios. 
Um ano depois, Geisa recebe uma  colega, recém-chegada na cidade, que vai fazer parte 
de sua equipe. Levando-a de carona para casa, Taina indaga: 
- Geisa, você me indicaria aqui na cidade uma boa loja de moda feminina? 
Geisa, de forma entusiasmada, responde: 
- Loja “Perfect”. Eles são perfeitos, você vai adorar. Desde que cheguei aqui compro lá. 
Tentei em outras lojas, antes de conhecê-los.... eles são fantásticos. Nem procure em outro 
lugar. 
Definitivamente, Cliente encantado é o melhor vendedor do mundo. Invista neste 
conceito....seus lucros vão jorrar. Acredite, pratique! 
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