
 

 

 

 

O que faz com que os clientes continuem na NET? É, sem dúvida, a Qualidade dos produtos e 

Serviços que oferecemos (fazer da primeira vez) e, principalmente, o tratamento dado aos clientes 

por parte dos nossos colaboradores e parceiros. 

Contudo, como podemos vislumbrar no mercado atual, os fatores preço e Qualidade do produto 

deixaram de ser um diferencial para tornar-se uma obrigação e para que as empresas consigam 

sobreviver nesta nova era, a Qualidade no Atendimento se tornou este diferencial.  

Nos dias atuais, a Qualidade no Atendimento é FUNDAMENTAL para a NET, pois oferecer Serviços 

de Qualidade é uma OBRIGAÇÃO básica nossa! 

Qualidade: satisfazer o cliente, atendendo todas as suas necessidades”. 

Satisfação: Suprir as necessidades do cliente.  

Fidelização: Tornar o cliente fiel ao seu produto/marca. 

Encantamento: Alcançar um alto grau de satisfação do cliente a chegar ao ponto de transformá-lo 

no maior meio disseminador de nossa marca no mercado. 
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 Qualidade no Atendimento Técnico “Regras de Ouro” – Parte 1 

Nosso Cliente 

Para garantirmos Qualidade em nosso Atendimento Técnico e o Encantamento dos nossos 

Clientes, apresentamos as Regras de Ouro! 

Regras de Ouro 

 Passo a Passo para um Excelente Atendimento: 

 NUNCA DEVEMOS criticar a empresa (NET ou Parceira) ou nossos 

companheiros de trabalho. Também não devemos criticar qualquer 

outra empresa pois além de ser antiético, geram desconforto, e 

desconfiança ao cliente. Se tiver de corrigir ou repreender alguém, 

faça-o em particular. 

 Nunca prometa algo que não possa cumprir.  

 Respeite a privacidade do nosso cliente, não mexa em documentos, 

fotos, entre outros que estejam ao seu alcance. 

 Cuidado com dinheiro espalhado pela casa/apartamento dos 

Clientes.  

Ética  

Planejamento 
antes da 

visita 

 Se programar com relação à rota e se planejar para atender o 

cliente. 

 Prepare os equipamentos. 

 Tenha SEMPRE o kit de ferramentas completo. A falta das 

ferramentas irá causar problemas na execução das tarefas com 

Qualidade. 

 Cumprir o agendamento e ser pontual. 

 Consequentemente o cliente fica Insatisfeito, gerando ligação na 

Central de Atendimento e gerando nova visita, prejudicando assim o 

indicador X5. 



 

 

 Qualidade no Atendimento Técnico “Regras de Ouro” – Parte 2 

Regras de Ouro 

Treinamento 1 Ponto nº 88/2013 

Apresentação 
Pessoal 

 É OBRIGATÓRIO a Utilização do uniforme padrão fornecido pela 

empresa. Esse uniforme deve estar sempre em boas condições. 

Assim irá facilitará o seu contato e identificação com o Cliente. 

 Devemos SEMPRE utilizar a camiseta por dentro da calça e manter 

a bota engraxada. 

 NUNCA use boné, chinelo, óculos de sol, bermuda, calça de 

moletom, camisa sem manga ou de clubes, brincos e etc. Use seu 

uniforme que facilitará seu contato e identificação. 

 Boa educação, cordialidade, alguma formalidade (Srº/Srª) e clareza 

sempre ajudam no estabelecimento de um bom diálogo e 

demonstram o quanto você é prestativo.  

 Identifique-se sempre ao cliente informando o seu nome e o serviço 

que será executado. 

 Seu uniforme (camiseta, calça e sapato) e o carro também fazem 

parte de sua imagem, por isso cuide bem deles. Para o nosso 

cliente você é a própria NET, física e emocionalmente! 

 Seu crachá é o maior comprovante de que você está a serviço da 

NET. SEMPRE utilize-o em local visível (na altura do peito) e ao 

apresentar-se ao Cliente deverá ser mostrado. 

 Cuidado com a sua higiene pessoal, cabelo bem cortado e  barba 

aparada. 

 Devemos SEMPRE manter LIMPO e ORGANIZADO o nosso carro, 

pois ele também faz parte da nossa apresentação pessoal. 

 Deixe SEMPRE a mala de ferramenta organizada, dessa forma você 

terá  mais facilidade para encontrar ferramentas, componentes e 

agilidade na realização do serviço. Sua organização será bem vista 

pelo cliente. 

 É OBRIGATÓRIO o uso do Pró-pé em qualquer visita ao cliente 

(Instalação, Assistência Técnica e Serviços). Com o Pró-pé 

proporcionamos ao nosso Cliente um Atendimento Diferenciado 

e Satisfatório. 

 Informe ao cliente o motivo pelo qual estará utilizando o pró-pé. 

Ex: Sr/Sra é procedimento da empresa utilizarmos essa proteção 

no calçado para evitar qualquer tipo de sujeira ou marcas no piso 

que eventualmente nosso calçado possa ocasionar. O Sr/Sra 

autoriza a utilização dessa proteção em sua residência? 

 A escolha do toque do seu celular é essencial, por isso não utilize 

volume alto e não utilize toques ou músicas com frases ou palavras 

desagradáveis.  

 Use o seu celular de forma objetiva e racional, não fique 

conversando assuntos corriqueiros dentro da residência do Cliente  

e evite falar alto em uma ligação. 
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Regras de Ouro 

Entender, 
Planejar e 
Executar o 

Serviço 

 Atenda o cliente como se ele fosse o único. 

 Seja positivo e sincero  -  preste atenção nos detalhes. 

 Explique o que fará antes de executar qualquer atividade, esta 

explicação fará com que nosso cliente sinta-se mais seguro e 

perceba seu compromisso em atendê-lo.  

 Observe se suas mãos e equipamentos não estão sujando nenhuma 

parede ou móvel da residência do nosso cliente. Seus equipamentos 

e ferramentas também devem ser observados. 

 Evite utilizar o banheiro do cliente, se for necessário peça licença e 

procure um banheiro nas redondezas. A privacidade do cliente é 

valiosa. 

 Escute o Cliente com atenção, às vezes é ele que sabe informar o 

melhor caminho para passar o cabeamento ou informar por onde 

está passando a instalação atual. 

 Confirme as informações da ordem de serviço, ouvir e entender o 

cliente, prestar atenção nos detalhes e deixar o cliente conduzir os 

testes. 

 No caso de manutenção, “cerque” o defeito, diagnosticando por 

partes e eliminando os trechos com problema. 
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Teste os 
produtos 

 Devemos agir preventivamente, testando os produtos do Cliente, 

validar o retorno dos pontos HD, medir o nível e qualidade do sinal e 

sempre equalizar o sinal do prédio (quando desligar o sinal, avisar o 

porteiro/zelador e abrir outage no Cop Rede). 

 Teste e valide todos os pontos junto ao Cliente, caso a Operação 

disponha do produto NOW, demonstre o seu funcionamento, 

adquirindo um evento grátis. 

Encerrar 
Atendimento 

 O local deve ser limpo durante e após a execução do serviço. 

 Explicar ao cliente tudo o que foi executado na residência sem 

utilizar termos técnicos, de forma clara e objetiva. 

 Verificar se todas as dúvidas foram sanadas e preencher todos os 

campos da Ordem de serviço.  

 É OBRIGATÓRIO o preenchimento da Ordem de Serviço, pois com 

ela temos a garantia que o técnico realmente esteve na residência 

do Cliente. O não preenchimento da O.S. ofende o indicador técnico. 

 Despedir-se do cliente com uma saudação final. 

Para atingir esse alvo planeje-se, seja organizado e mantenha o foco, assim você será bem 

sucedido! 

Versão  6 – 24/04/2013 
Operações: Todas, inclusive HFC 
Público: Técnicos Próprios e Parceiros 


