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TELEATENDIMENTO: UM CANAL DE
COMUNICAÇÃO IMEDIATO, PESSOAL
E INTERATIVO COM O CLIENTE

Estamos num mundo sem fronteiras, no mundo da interação tecnológica, num ambiente em que as barreiras da comunicação foram derrubadas, onde os muros que
impediam o acesso à informação praticamente não existem mais. Esta é a era dos
satélites, das fibras ópticas, do telefone celular, da internet, era na qual as informações
estão disponíveis, de forma ilimitada, em qualquer lugar e a qualquer instante.
Essa avalanche de informações vem produzindo um efeito amplo e profundo nos comportamentos e hábitos de compra dos clientes. Como pertencem a uma sociedade voltada para os contatos indiretos através de e-mails e ordens de
compra automática, os contatos diretos passam a ser cada vez mais raros, e exatamente por isso é que se tornam mais
importantes e determinantes para a manutenção do cliente, ou seja, o contato com o cliente pelo telefone torna-se um
importante caminho para desenvolver um excelente relacionamento e mantê-lo fiel à nossa empresa.
O teleatendimento pode ser definido como uma atividade de comunicação interativa entre empresas e clientes de forma profissional, planejada e controlada através de recursos de telecomunicação: telefone e internet.
Algumas das aplicações do teleatendimento são:
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A importância da voz no teleatendimento
Afinal, o que é a voz no teleatendimento? É você! A empresa falante, responsável pela venda dos produtos e serviços. É
a confiança
do ouvinte,
credibilidade
seu produto.
voz.
Pense
em aum
cantordoque
você gosta. Com certeza ele transmite alguma

emoção quando canta, não é verdade? Pois bem, é assim que precisamos nos
comportar quando falamos ao telefone, como se estivéssemos cantando para o
cliente, transmitindo emoção. O tom de voz é cinco vezes mais potente do que as
palavras para transmitir uma mensagem.
Sua voz é a voz da empresa!
A voz tem o poder de transmitir ao cliente inúmeras sensações positivas e
negativas, expressando características ligadas a personalidade, nível cultural,
sexo, idade e estado emocional. É esse conjunto de fatores que vai representar a
empresa junto ao seu cliente.
Uma comunicação por telefone requer bem mais planejamento do que um simples script. Aprenda a usar corretamente
o tom, a inﬂexão e a construção de frases. O princípio básico é: pessoas gostam de falar com pessoas, não com máquiUm
excelente
exercício
para
treinar
entonação
nas. Sendo
assim, precisamos
aprender
como
transmitiraemoção
através da voz. Pense em um cantor que você gosta.
Com certeza ele transmite alguma emoção quando canta, não é verdade? Pois bem, é assim que precisamos nos comportar quando falamos ao telefone, como se estivéssemos cantando para o cliente, transmitindo emoção. O tom de voz
é cinco vezes mais potente do que as palavras para transmitir uma mensagem.

Selecione um texto ou um artigo não muito extenso. Leia-o procurando articular
A voz tem
poder de transmiti
r ao cliente inúmeras
sensações
positivas eformas
negativas, de
expressando
características ligadas
bem
asopalavras
e utilizando-se
de três
diferentes
entonação:
a personalidade, nível cultural, sexo, idade e estado emocional. É esse conjunto de fatores que vai representar a empresa
junto ao seu cliente.

Um excelente exercício para treinar a entonação
Selecione um texto ou um artigo não muito extenso. Leia-o procurando articular bem as palavras e utilizando-se de três
diferentes formas de entonação:
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Se possível, grave e depois escute, verificando as diferentes formas de entonação
de seu discurso. É exatamente isso que dá entusiasmo durante sua comunicação.
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Se possível, grave e depois escute, verificando as diferentes formas de entonação de seu discurso. É exatamente isso que
dá entusiasmo durante sua comunicação.
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