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Todos nós somos vendedores e consumidores em determinados momentos de nossa vida. Algumas pessoas vendem produtos, serviços, outras oferecem ideias e projetos.
Independente do que seja ofertado, sempre estamos nos colocando sob
a avaliação e preferências do cliente. Por isso, é importante sabermos
todos os aspectos que estão envolvidos neste processo de atendimento!

Excelência no atendimento ao cliente
O mercado está cada vez mais competitivo, por isso, mais do que oferecer mercadorias é necessário investir nos aspectos técnicos e comportamentais dos vendedores. Dessa forma, será apresentado ao comprador
muito mais do que um produto, será oferecido também valores como:
conforto, comodidade e praticidade, além da cordialidade, simpatia e
presteza no atendimento, sendo esses aspectos que influenciam diretamente na satisfação e fidelidade do cooperado. É nesse momento que
um atendimento de qualidade efetivo influencia nos resultados da empresa e retorno desse cliente.

Perfil do Profissional de Atendimento
Conheça a sua Cooperativa: É fundamental que os colaboradores conheçam a história, as regras, os valores e também a missão da Cocapec.
Dessa forma, você proporcionará um atendimento mais assertivo e dentro dos padrões desejados. Além disso, é importante conhecer os serviços e produtos oferecidos pela cooperativa, pois mesmo que não sejam
de sua área de atuação você poderá orientar aqueles consumidores que
precisarem de ajuda.
Cuide da Imagem da Cocapec: Zele pela imagem da cooperativa, lembre-se que cada um de seus colaboradores é um de seus representantes, por isso é importante cuidar da imagem da instituição e também de
seus membros. Forneça informações verdadeiras e confiáveis. Também
é importante que você cumpra os prazos e seja pontual. Seja sigiloso
com os dados estratégicos, sejam eles de produtos, serviços ou clientes.
Respeite as marcas que você representa, não desvalorize os nossos concorrentes, mas valorize o que é nosso.
Preocupe-se com a sua apresentação pessoal: Seja atencioso com sua
higiene pessoal, cuide da limpeza de roupas e calçados e etc. Anualmente a Cocapec fornece a todos os seus colaboradores o uniforme,
sendo dever dos usuários apresentarem-se com este item devidamente
limpo e passado. Lembre-se que o uso do uniforme e do crachá são itens
obrigatórios e que auxiliam na identificação dos colaboradores durante o expediente. Lembre-se que você é a sua melhor marca, por isso é
importante cuidar de todos os aspectos que envolvem o seu marketing
pessoal!

Comunicação: Ouça o cooperado, conheça as suas demandas. Use uma
linguagem clara e objetiva. É importante que você estabeleça uma relação de confiança e respeito. Atente-se também para o seu tom voz,
vocabulário, postura corporal e expressões faciais. Todos estes itens influenciam na sua imagem pessoal e também na forma como você se
comunica. Lembre-se que mais importante do que falar é saber: o que
falar, para quem falar, como falar e em qual momento devo falar.
Seja respeitoso: É inadmissível qualquer atitude discriminatória. As
pessoas devem ser respeitadas independente de sua orientação sexual,
gênero, crenças religiosas, ideologias políticas, nacionalidade, condição
financeira e etnia. Cada indivíduo deve ser respeitado em sua singularidade.

Gentileza gera gentileza: Receba os cooperados com os cumprimentos
e saudações adequadas. Lembre-se que um sorriso, um olhar atencioso
e uma escuta empática podem fazer toda a diferença durante um atendimento. Se encontrar algum cliente perdido leve-o pessoalmente até o
setor ou colaborador com que ele deseja conversar. Pense em formas
de ser mais gentil com todos os clientes, sejam eles internos ou externos. Valorize as suas relações no ambiente de trabalho, a forma como
as pessoas se conectam influencia diretamente no clima organizacional.
Gestos simples podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas.
Atendimento padronizado: O atendimento pode ocorrer de forma presencial ou por veículos como: telefone, WhatsApp, Site, e-mail e outros.
Mas em todos os casos é importante identificar-se de forma adequada,
informando o nome do atendente e o setor em que trabalha. Toda resposta seja para cooperados, terceiros, fornecedores e demais instituições da qual a cooperativa mantém relacionamento deverá ser formal,
sem o uso de gírias ou palavras de duplo sentido.
Autoresponsabilidade: Falas como: “Isso não é de minha responsabilidade”, “Eu não tenho nada a ver com isso” ou “Isso não faz parte das
minhas obrigações” devem ser evitadas, principalmente na presença
de cooperados e clientes. O indicado é você manejar adequadamente
a situação e fazer tudo que estiver no seu alcance para resolver as demandas. Só passe a situação adiante quanto você tiver certeza de quem
poderá resolver o problema. Às vezes os consumidores podem estar
nervosos e irritados, mas lembre-se que é sua responsabilidade manter
a calma, a cordialidade e o profissionalismo, conduzindo a situação até
a sua resolução.

Guia para escrever e-mail
O contato por e-mail é tão importante quanto o presencial e o telefônico,
por exemplo, e da mesma maneira é preciso seguir algumas etiquetas,
principalmente no uso do endereço eletrônico profissional. Pensando
nisso, foi criado um guia para orientar e padronizar as correspondências
eletrônicas da Cocapec.
Assunto: Seja específico e breve
Conteúdo:
- Saudações: Seja cordial e respeitoso. Utilize: Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite

ou Olá - sempre seguido do nome do destinatário.
- Seja objetivo em suas colocações para que a leitura seja rápida e eficiente.
- Divida o seu texto em blocos para facilitar a leitura.
- Não utilize abreviatura de palavras como: VC (Você), TBM (Também), etc.
- Não use caixa alta (letras maiúsculas) em locais onde não é preciso.
- Em caso de um ou mais destinatários em cópia, informe sempre o fato ao
destinatário principal.
- Destaque palavras ou termos apenas quando for realmente necessário.
- Utilize sempre o corretor ortográfico, mas não confie apenas nele.
- Caso tenha um anexo mencione no texto para orientar o leitor.
- Deixe sempre um canal aberto para comunicação: “Em caso de dúvidas estou
à disposição”, “Aguardo o seu retorno”.
Encerramento:
Finalize sempre com uma das seguintes saudações:
- Atenciosamente
- Grato / Grata
- Cordialmente
Evite escrever Abraços (ABS) e Beijos, mesmo se conhecer o destinatário.

Exemplos:
Exemplo 1: Solicitando orçamento
Boa tarde, Nome destinatário
Gostaria de solicitar o orçamento do produto/serviço XXX
Unidades: XX
Prazo de entrega: XX
Formas e prazos de pagamento.
Em caso de dúvidas estou à disposição.
Atenciosamente,
Assinatura de e-mail
Exemplo 2:
Olá, nome do destinatário
A sua solicitação já foi encaminhada ao departamento responsável, e
o colaborador XX, que nos lê em cópia irá dar prosseguimento a sua
demanda.
Em anexo, segue o arquivo para acompanhamento.
Em caso de dúvidas estou à disposição.
Grato,
Assinatura de e-mail

Guia para atendimento telefônico
Ao realizar o atendimento telefônico deve-se identificar a empresa, em
seguida acrescenta-se o nome do colaborador e por último é realizada
a saudação.
Exemplos:

Exemplo 1
Ao atender o telefone diga:
Cocapec, Pedro, boa tarde!
Ouça atentamente tudo que o cliente precisa dizer!
Observação: Se precisar transferir a ligação informe a quem está outro lado da
linha.

Após o atendimento, foi veriﬁcado que a demanda é de outro setor.
Exemplo 2

Cocapec, Maria, boa tarde!
Só um momento, vou transferir o senhor com o XXX, ele é responsável por XXX.

Informe brevemente o assunto a pessoa que receberá a ligação, para
que o cliente não tenha que repetir tudo.
Certifique-se de quem possa ajudar efetivamente o cliente antes de
transferir a ligação, assim você reduzirá o tempo de espera de quem
está ligando e evita que o problema seja exposto várias vezes.

Aproveite as dicas e
consulte este manual
sempre que necessário

