
O relacionamento 
nasce pequeno.

E precisa 
ser regado 
constante

mente.



Empresas, profissionais liberais e 

autônomos estão sempre com esta 

questão em mente: como relacionar-se 

com os clientes de forma a cativá-los e 

torná-los dispostos a pagar um preço 

justo por um produto ou serviço. Mas, 

como fazer que estes clientes, ainda que 

ocasionais, indiquem a empresa ou 

profissional para outros clientes?

Como Relacionar-se?



O que as empresas precisam entender é 

que o relacionamento é a única moeda de 

troca para fazer os negócios acontecerem.

Aquela frase de transformar passantes em 

entrantes, entrantes em compradores e 

fidelizar, tão famosa no varejo, só pode ser 

concluída com relacionamento, mas, todos 

os dias, muitas empresas se esquecem 

disso, e só lembram do relacionamento 

depois da venda.

Moeda de troca



Muito se fala sobre a importância do 

relacionamento no pós-venda, mas muita 

gente esquece que é o relacionamento o 

elemento mais importante na prospecção.

Relaciona
mento no 
ciclo de 
vendas

O relacionamento precisa evoluir 

conforme as relações entre empresa e 

cliente. Sim. O relacionamento inicia-se 

junto com as etapas da venda, quer você 

queira, quer não! Porque querer iniciar o 

relacionamento depois de um atendimento 

frustrado é quase impossível.



7 passos para criar um 
relacionamento



01

Se você fosse o cliente, gostaria 

de ser tratado da maneira com 

que a sua empresa o trata? É 

preciso atender e se relacionar 

com o cliente, pensando no 

cliente, e não apenas pensando 

em como a sua empresa é 

maravilhosa e seria ótimo para 

o cliente fazer negócios com 

você. 

Atendimento empático

Sente-se na cadeira do cliente e veja se o 

seu discurso está focado na sua empresa, 

como um folheto falante, ou se está focado 

na real necessidade em servir o cliente.

Não pressione o cliente durante o 

atendimento.



02

Relacionamento é sempre algo de longo 

prazo. Se, no primeiro atendimento, a sua 

empresa tentar empurrar algo para o cliente, 

certamente ele irá assustar. As empresas não 

podem sair empurrando um produto ou 

serviço para o cliente, sem ter a certeza de 

que é isso que ele precisa. Muito menos sem 

a certeza de que o produto que ela tem, fará 

uma diferença positiva na vida dele.

Foco no longo prazo



03 Tudo se resume, ou se prolonga, por conta do atendimento

O atendimento pode ser um 

atalho ou um vínculo 

permanente. É possível perder 

clientes e continuar com bom 

relacionamento, da mesma 

maneira que é possível ter um 

cliente por muito tempo te 

odiando.

O atendimento é a porta de entrada 

em uma empresa. É através dele que 

negócios podem ser encurtados ou 

prolongados. Portanto, o 

atendimento, o serviço ao cliente e a 

cultura da empresa são as grandes 

ferramentas no dia-a-dia dos 

negócios.



04
Deixe que o cliente saiba o 
que estão fazendo para ele

Geralmente, explora-se muito 

essa dica na parte de vendas. 

Um bom vendedor sempre 

mostra os pontos que o seu 

produto tem em vantagem à 

concorrência e também qual o 

valor que isso vai gerar para o 

cliente. Porém, como vimos, o 

relacionamento com o cliente 

vai além da venda. 

É sempre bom e aconselhável 

demonstrar para o cliente que, mesmo 

após a entrega, você continua buscando 

novas maneiras de entregar-lhe valor. 

Retomar um cliente antigo para 

perguntar-lhe sobre um produto novo 

que estão desenvolvendo para resolver 

outro problema dele sempre cria a 

imagem de fidelidade e competência.



05 Compartilhe conteúdo

Caso saiba que seu cliente possui 

certo interesse em um determinado 

assunto, sempre mande-lhe 

conteúdos sobre isso. Podem ser 

livros, artigos interessantes, vídeos, 

etc. Isso faz com que você tenha 

uma porta aberta em seu cliente 

através de assuntos que ele mais se 

interessa.



06
Mantenha contato sempre, 
da forma mais 
personalizada possível.
Emocione o seu cliente

Quem é visto sempre é 

lembrado. Sempre busque 

saber quais são as novidades 

com seus clientes e também 

informar as suas novidades. 

Newsletters são boas 

ferramentas para contar as 

novidades, mas devem ser 

utilizadas com cuidado para 

que não se tornem spam. 

Para perguntar quais as novidades, nada 

melhor do que escrever um atencioso e-

mail, um a um, citando os nomes e 

parte do relacionamento passado. 

Estamos conversando com seres 

humanos, e não com robôs.



07 Dedique-se

Esta é talvez a dica mais importante. 

Devemos nos esforçar ao máximo para 

entregar serviços para os nossos clientes 

com a melhor qualidade possível. Não 

adianta termos um bom relacionamento 

com nossos clientes se traímos sua 

confiança com produtos e serviços de má 

qualidade. Nossos esforços neste sentido 

são não apenas percebidos pelos clientes, 

mas fundamentais para um bom 

relacionamento com o cliente.




