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Telefone e balcão decidem a venda
Motivação, eficiência e clareza na comunicação não são difíceis de praticar

C liente interessado em serviços e
produtos e que não quer se deslocar

de casa à toa utiliza o telefone para obter
informações rápidas e precisas. Em lojas
de fotografia, muitas vezes, o balconista
tem que atender pessoas, cobrar, preparar
impressões e ainda atender ao telefone.

Pesquisas do Sebrae afirmam que 90%
dos clientes insatisfeitos não voltam e ain-
da fazem campanha negativa para dez a 17
pessoas pelo menos; a qualidade de um ser-
viço é pelo menos 8% mais importante do

que o preço; 80% das ino-
vações tecnológicas sur-

giram a partir das opi-
niões e desejos

de clientes.
Diante des-
te quadro
c o m o
você ava-
lia a sua
loja?

NÃO DEMORE EM ATENDER - Se o telefone toca
mais de três vezes sem ser atendido, parece
descaso ou que a loja está fechada. O mes-
mo vale no balcão. Se a loja está cheia e
você está sozinho, faça que seu cliente sai-
ba que você já o viu e irá atendê-lo.

BOM PORTUGUÊS - Ler, escrever e falar cor-
retamente. Parece óbvio, mas não é. Não
tenha vergonha, nem preguiça, de con-
sultar dicionário, gramática. A língua por-
tuguesa é difícil e cheia de armadilhas.
Capriche na pronúncia. Articule.

MOTIVAÇÃO - Se a equipe de colegas é
pouco motivada, lute contra esse quadro.
Seu esforço, com certeza, fará ondinhas
naquele lago e provocará mudanças po-
sitivas. Fale de maneira natural e com en-
tusiasmo para que o cliente retenha as
informações.

HONESTIDADE - Seja honesto com prazos e
informações. Não prometa ao cliente o que
não pode cumprir, principalmente se outras
pessoas estiverem envolvidas no processo e
você não tenha domínio sobre o trabalho
delas. Lembre-se de que por mais leigo que
o cliente seja no assunto, ele pensa.

CONHECIMENTO - Saiba todos os produtos e
serviços da loja, e seus preços respectivos.
Assim o cliente não esperará para ter respos-
tas básicas e corriqueiras. Atualize-se sem-
pre. Leia revistas do ramo, participe de se-
minários, etc. Conhecer é um bem infinito.

PERSISTÊNCIA NA MEDIDA CERTA - Não desista
na primeira dificuldade mas saiba a hora
de parar. Se atingiu o seu objetivo (vender
uma câmera fotográfica, por exemplo), não
continue oferecendo a loja toda. Se o clien-
te quiser comprar mais, ele pedirá.

OFEREÇA SEMPRE MAIS - Se um cliente ligar pe-
dindo o preço da saída 10 por 15 cm e receber
apenas a resposta que pediu, ele sempre opta-
rá pela loja com o preço mais barato. Além de
passar o preço, tente descobrir o que mais ele
precisa e tente traze-lo até a loja, ainda que
seja para tomar café. Além do produto, ofereça
no mínimo a qualidade do serviço.

E-MAIL - Não é sempre a melhor opção. Não
peça ao cliente reunir todas as dúvidas em
um e-mail para que possa checar as respos-
tas. Caso seja necessário tempo maior para
pesquisar, anote as dúvidas e retorne a li-
gação o mais rápido possível.
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