
           Lúcia era uma 
das mais valorizadas 
pessoas daquela em-
presa. Todos a respei-
tavam. Ela era chama-
da para participar de 
todas as principais de-
cisões e suas opiniões 
eram respeitadas co-
mo lei. 

           Em outra em-
presa conheci o Mar-
celo. Ele era um ven-
dedor que tinha o me-
lhor conceito que já vi 
sobre um profissional 
de vendas. Além de 
muito querido por to-
dos ele era muito res-
peitado. Suas palavras 
eram ouvidas com a-
tenção. Suas suges-
tões eram logo acata-
das e postas em práti-
ca. 

           Em ambas as 
empresas perguntei 
aos dirigentes, o que 

fazia daquelas pesso-
as, profissionais tão 
respeitados, admira-
dos e queridos por 
chefes, colegas e su-
bordinados.  

           A respos-
ta foi a mesma 
tanto para Lúcia 
como para o 
Marcelo. Ambos  eram 

especialistas no que a 
empresa tem de mais 
importante. Eles eram    

especialistas em     

clientes! 

          Eles “viviam”, 
“respiravam” os clien-
tes da empresa. Eles 
faziam todo o esforço 
para conhecer cada 
detalhe da vida, dos 
gostos, da história de 
cada cliente. Eles sabi-
am exatamente como 
encantar e surpreen-
der os clientes. Eram 

especialistas no que 

mais uma empresa 
precisa conquistar e 
manter: seus clientes! 

          E você? Como 
você é visto pela sua 
empresa e pelos cole-
gas, chefes e subordi-
nados?  

           Você é um es-
pecialista em clientes 
ou somente em produ-
tos e serviços de sua 
empresa. 

 

Pense nisso. 

Boa Semana 

Sucesso! 

Sua especialidade era servir clientes 

Pense nisso: 
 

∗ Procuro conhecer os clien-

tes de minha empresa a 

ponto de ser considerado 

um “especialista em clien-

tes”? 

∗ Sei quais são os principais 

clientes de minha empresa 

e o que eles representam? 

∗ Procuro, constantemente, 

descobrir maneiras de sur-

preender e encantar os cli-

entes? 
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