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Introdução

Este livro será útil para qualquer leitor interessado em oferecer um
atendimento de alto nível ao cliente, especialmente se ele estiver:
n pretendendo elaborar e conduzir um programa de treinamento
voltado ao atendimento ao cliente;
n prestes a participar ou tiver participado recentemente de um
programa de atendimento ao cliente;
n estudando para receber um certificado em atendimento ao cliente.
Atendimento ao cliente oferece uma introdução às principais
questões referentes à assistência ao cliente, além da oportunidade de
rever a qualidade do atendimento que você, sua equipe e empresa
proporcionam atualmente. Ele mostra alguns passos simples que
você pode dar e ferramentas que pode usar a fim de desenvolver e
melhorar continuamente o atendimento que você e sua empresa
oferecem ao cliente. Ele se baseia na filosofia de que a excelência em
atendimento ao cliente depende de quatro princípios fundamentais,
que são:

Ê a empresa está totalmente comprometida em proporcionar um
excelente atendimento e o cliente é o principal centro de atenção em
toda a empresa;
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Ë todos os funcionários estão cientes e comprometidos com a visão
de excelência no atendimento ao cliente;
Ì todos os funcionários são treinados para proporcionar o mais
elevado nível de atendimento ao cliente; e
Í sistemas e procedimentos são desenhados para dar impulso ao
atendimento ao cliente.
A definição de cliente usada neste livro abrange desde o
consumidor final dos produtos e serviços de uma empresa (muitas
vezes chamado de “cliente externo”) até todos aqueles que, na
própria empresa, são os “clientes internos” dos serviços e produtos
de outros setores da mesma. Iremos mostrar que a qualidade do
atendimento ao cliente oferecido a “clientes internos” é tão vital quanto
a do proporcionado a clientes externos, e que em empresas bem-sucedidas
todos agem como se cada colega fosse um estimado e importante cliente.
O Capítulo 1 analisa por que o atendimento ao cliente é
importante para você e sua empresa. O Capítulo 2 examina o
significado da excelência em atendimento ao cliente, trabalha o
conceito desse atendimento do ponto de vista da empresa e, em
seguida, o que ele significa para você. Ele o ajudará a definir e a
concentrar-se em quem são seus clientes e quais produtos e serviços
você oferece. Esse capítulo indicará também como começar a avaliar
a qualidade do atendimento que você proporciona ao cliente. O
Capítulo 3 trata das habilidades de comunicação com os clientes e
de como desenvolver relacionamentos profissionais positivos — se
você sabe ouvir os seus clientes e se está fazendo as perguntas
adequadas. Ele se detém nos modos de se expressar na comunicação
direta, por telefone e por escrito.
O Capítulo 4 orienta como descobrir quais são as necessidades
de seus clientes — que aspectos-chave do atendimento são realmente
importantes para eles — e examina em detalhes a importante questão
de como lidar com queixas e problemas. O Capítulo 5 analisa os tipos
de sistemas e procedimentos úteis para se proporcionar um atendimento de qualidade e como eles funcionam. Finalmente, o Capítulo
6 concentra-se no conceito de aperfeiçoamento contínuo no
atendimento ao cliente. O que você, sua equipe e sua empresa podem
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fazer para melhorar o atendimento ao cliente e como avaliar seu
progresso.
O livro propõe um método organizado de analisar e rever a
qualidade do atendimento que você proporciona ao cliente, de como
desenvolvê-lo e aperfeiçoá-lo. Ele inclui exercícios de auto-avaliação — é importante sua honestidade ao fazê-los, pois somente assim
você terá clareza dos seus pontos fracos e fortes. São vários exercícios
desse tipo, sendo que na maioria dos casos podem ser realizados em
cerca de quinze minutos. Procure encontrar tempo para fazê-los,
pois são importantes componentes no processo de compreensão e
análise de seu atendimento ao cliente. A estrutura proporcionada
pelo livro e pelos exercícios pode também ser facilmente adaptada
à criação de um programa de treinamento. Acima de tudo, esperamos
que você ache o livro estimulante e que ele o ajude a atingir sua meta
de oferecer um excelente atendimento ao cliente.
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