
Muitas empresas me di-

zem que atendem muito 

bem os clientes e que 

mesmo assim muitos cli-

entes acabam deixando a 

empresa por suas concor-

rentes.  

Por que será? 

A grande verdade é que 

hoje não basta “atender 

bem”. É preciso 

“surpreender e encantar” 

cada um de nossos clien-

tes. E surpreender, signifi-

ca fazer o que nosso clien-

te não espera.  

Empresas que atendem 

bem, acabam fazendo o 

que o cliente já esperava. 

Assim, se eu pedir alguma 

coisa a alguém e esse al-

guém me trouxer, apenas 

me atendeu. Não me sur-

preendeu. Surpreender 

significa ir além da expec-

tativa, fazer alguma coisa 

inédita, inusitada, não es-

perada. Isso não significa 

fazer alguma coisa cara ou 

de maior custo.  

Muito pelo contrário. Na 

maioria das vezes algo 

que me surpreende e en-

canta é uma atitude ou  

comportamento simples 

que demonstra o verda-

deiro comprometimento 

da empresa com o meu 

sucesso.  

Assim, não se trata de au-

mentar custos, mas de 

estudar cada cliente, ob-

servar seus comportamen-

tos, fazer lição de casa 

para poder se comprome-

ter com o foco de cada 

cliente e então poder fazer 

o que ele não esperava 

que você fosse capaz de 

fazer.  

Isso o surpreenderá e o 

encantará e o que é mais 

importante, o transforma-

rá em seu vendedor ativo, 

pois ele contará às outras 

pessoas a surpresa que 

teve, pois só contamos 

aos outros as coisas que 

nos surpreendem e nos 

encantam ou as coisas 

que nos desagradam  

profundamente. 

Atender, portanto, não 

basta. Surpreenda! 

Cliente é fiel ao último cafezinho... 

Um cliente compra de você 

há anos e você pensa que 

ele é totalmente fiel a você.  

Mas não se iluda! Se algum 

concorrente seu fizer algu-

ma coisa que ele não espe-

rava ou oferecer um produ-

to ou serviço totalmente 

diferente e que era exata-

mente o que ele precisava e 

nem sequer sabia existir, 

você perderá esse cliente 

que você julgava ser tão fiel 

a você.  

O cliente é fiel enquanto 

você o encantar. Assim, 

nunca deixe de estudar 

seus clientes para              

surpreendê-los.                

Cliente é fiel ao último ca-

fezinho que você deu a ele. 

 

   PENSE NISSO: 

 

• Não pense que  para 

surpreender e encantar 

seus clientes você terá 

que ter muitos recursos 

financeiros. Muitas  

vezes o que realmente 

encanta e surpreende é 

uma atitude simples de 

comprometimento e 

atenção. 
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Este texto pode conter de 150 a 200 pala-

vras. 

Uma das vantagens de usar o boletim 

informativo como ferramenta promocio-

nal é a possibilidade de reutilizar conteú-

do de outros materiais de marketing, co-

mo informações à imprensa, estudos de 

mercado e relatórios. 

Embora a meta principal da distribuição 

de um boletim informativo seja vender 

seu produto ou serviço, o fator essencial 

para o sucesso de um boletim informativo 

é torná-lo útil aos leitores. 

Uma boa maneira de adicionar conteúdo 

útil ao boletim informativo é desenvolver 

e escrever seus próprios artigos ou incluir 

um calendário de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova um novo 

produto. 

Pesquise outros artigos ou inclua artigos 

"complementares", acessando a World 

Wide Web. Você pode escrever sobre 

vários assuntos, mas tente ser conciso em 

seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do boletim 

informativo pode ser utilizada no site. O 

Microsoft Publisher oferece uma maneira 

simples de converter seu boletim informa-

tivo em uma publicação da Web. Quando 

terminar de escrever o boletim informati-

vo, converta-o 

em um site e 

publique-o. 

mitir. Evite escolher imagens fora de con-

texto. 

O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-

art que você poderá escolher 

e importar para o boletim 

informativo. Há também 

várias ferramentas para dese-

nhar formas e símbolos. 

Após escolher uma imagem, 

Este texto pode conter de 75 a 125 pala-

vras. 

A escolha de imagens ou 

elementos gráficos é impor-

tante para adicionar conteúdo 

ao boletim informativo. 

Pense no artigo e verifique se 

a imagem escolhida irá retra-

tar ou aperfeiçoar a mensa-

gem que está tentando trans-

coloque-a próxima ao artigo. Certifique-se 

de inserir uma legenda perto da imagem. 

Título do artigo interno 

Legenda da imagem 
ou do elemento gráfi-
co. 

Título do artigo interno 

as no gerenciamento. Inclua totais de ven-

das ou lucros para mostrar o crescimento 

da empresa. 

Alguns boletins informativos contêm uma 

coluna atualizada a cada edição: uma co-

luna de dicas, crítica literária, uma carta 

do presidente ou um editorial. Você tam-

bém poderá fornecer o perfil de um funci-

onário ou de clientes importantes. 

Este artigo pode conter de 100 a 150 pala-

vras. 

Os temas dos boletins informativos são 

bem variados. Você pode incluir artigos 

sobre novos avanços e descobertas tecno-

lógicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer observações so-

bre as tendências comerciais ou econômi-

cas ou previsões para clientes. 

Se fizer uma distribuição interna, poderá 

analisar novos procedimentos ou melhori-

Título do artigo interno 

“Para chamar a 

atenção do 

leitor, insira uma 

citação ou frase 

interessante do 

texto aqui.” 

Legenda da imagem ou 
do elemento gráfico. 
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Este texto pode conter de 150 a 200 pala-

vras. 

Uma das vantagens de usar o boletim 

informativo como ferramenta promocio-

nal é a possibilidade de reutilizar conteú-

do de outros materiais de marketing, co-

mo informações à imprensa, estudos de 

mercado e relatórios. 

Embora a meta principal da distribuição 

de um boletim informativo seja vender 

seu produto ou serviço, o fator essencial 

para o sucesso de um boletim informativo 

é torná-lo útil aos leitores. 

Uma boa maneira de adicionar conteúdo 

útil ao boletim informativo é desenvolver 

e escrever seus próprios artigos ou incluir 

um calendário de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova um novo 

produto. 

Pesquise outros artigos ou inclua artigos 

"complementares", acessando a World 

Wide Web. Você pode escrever sobre 

vários assuntos, mas tente ser conciso em 

seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do boletim 

informativo pode ser utilizada no site. O 

Microsoft Publisher oferece uma maneira 

simples de converter seu boletim informa-

tivo em uma publicação da Web. Quando 

terminar de escrever o boletim informati-

vo, converta-o em um site e publique-o. 

transmitir. Evite escolher imagens fora de 

contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-

art que você poderá escolher 

e importar para o boletim 

informativo. Há também 

várias ferramentas para dese-

nhar formas e símbolos. 

Após escolher uma imagem, 

Este texto pode conter de 75 a 125 pala-

vras. 

A escolha de imagens ou 

elementos gráficos é impor-

tante para adicionar conteú-

do ao boletim informativo. 

Pense no artigo e verifique 

se a imagem escolhida irá 

retratar ou aperfeiçoar a 

mensagem que está tentando 

coloque-a próxima ao artigo. Certifique-se 

de inserir uma legenda perto da imagem. 

Título do artigo interno 

Legenda da imagem ou 
do elemento gráfico. 

Legenda da imagem 
ou do elemento gráfi-
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as no gerenciamento. Inclua totais de ven-

das ou lucros para mostrar o crescimento 

da empresa. 

Alguns boletins informativos contêm uma 

coluna atualizada a cada edição: uma co-

luna de dicas, crítica literária, uma carta 

do presidente ou um editorial. Você tam-

bém poderá fornecer o perfil de um funci-

onário ou de clientes importantes. 

Este artigo pode conter de 100 a 150 pala-

vras. 

Os temas dos boletins informativos são 

bem variados. Você pode incluir artigos 

sobre novos avanços e descobertas tecno-

lógicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer observações so-

bre as tendências comerciais ou econômi-

cas ou previsões para clientes. 

Se fizer uma distribuição interna, poderá 

analisar novos procedimentos ou melhori-

Título do artigo interno 

“Para chamar a atenção do leitor, insira uma citação ou frase 

interessante do texto aqui.” 
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Insira um pequeno parágrafo sobre sua organização. Ele 

poderá incluir seus objetivos, sua missão, data em que foi 

fundada e um pouco de seu histórico. Você também poderá 

fornecer uma lista dos tipos de produtos, serviços ou progra-

mas oferecidos por sua organização, a região abrangida 

(por exemplo, regiões sul e sudeste do país e uma parte da 

América Latina), e o perfil de seus clientes e membros. 

Informe também um telefone de contato para que seus leito-

res possam requisitar mais informações. 

Organização 

ços mais oferecidos, inclua uma listagem 

dos preços. Informe os leitores como eles 

poderão proceder para obter mais infor-

mações caso desejem. 

Você também pode utilizar este espaço 

para inserir a programação de eventos 

regulares, tais como café da manhã com 

fornecedores toda primeira terça feira do 

mês ou uma ação beneficente bimes-

tral. 

Se houver espaço sobrando, inclua 

uma imagem de clip-art ou um ele-

mento gráfico. 

Este artigo pode conter de 175 a 225 pala-

vras. 

Se o seu boletim informativo for dobrado 

e enviado pelo correio, este artigo será 

exibido na parte de trás. Portanto, é reco-

mendável inserir um texto de fácil leitura. 

Uma sessão de perguntas e respostas tam-

bém é um excelente meio de atrair a aten-

ção de seus leitores. Você também pode 

compilar as últimas respostas recebidas 

desde a última edição ou organizar res-

postas genéricas para perguntas comuns 

sobre sua empresa. 

Inclua uma lista com os nomes e funções 

dos gerentes da empresa para dar um to-

que pessoal ao boletim informativo. Se for 

uma empresa pequena, você também po-

derá mencionar o nome de todos os funci-

onários. 

Se possuir o preço dos produtos ou servi-

Slogan ou Lema da 

Empresa 

Legenda da imagem ou do elemento gráfico. 

Telefone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Email: alguém@example.com 

Endereço Comercial Principal 

Linha de Endereço 2 

Linha de Endereço 3 

Linha de Endereço 4 

Nome da empresa 
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