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ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - COM PNL 

 

                         "O melhor presente que você pode dar a uma   

                                                                      Pessoa é a qualidade da sua atenção... "         

              

Como disse Simon Sinek, "100% dos clientes, são pessoas. 100% dos empregados, são 

pessoas... se não entendemos de pessoas, não entendemos de negócios..." 

 

Entender e atender as expectativas do cliente, são propostas primordiais desse curso 

de Atendimento Especializado - com PNL (Programação Neurolinguística). 

Ao compreender como as pessoas se comunicam, entendendo o seu “Mapa” de  mundo, você 

será capaz de entrar em empatia e se conectar com o cliente indo além da lógica do “bom 

relacionamento e bom atendimento”.  

 

                          "Boas intenções somente serão "boas" se produzirem                   

                             Clientes satisfeitos que contam para os outros...” 

 

A ideia é que todos os comunicadores – atendentes, vendedores, estejam preparados para 

superar as expectativas do outro, oferecendo algo além do pedido. Perceber sua necessidade, 

entregando assim, uma experiência positiva. 

 

Através dessas poderosas técnicas, você desenvolve capacidades para atender com excelência, 

melhorando sua comunicação, aperfeiçoando técnicas de persuasão, percebendo as reais 

necessidades do cliente e gerando empatia. 

 

Este curso proporciona aos participantes as ferramentas necessárias para a melhoria contínua, 

construindo estratégias de comunicação, e quebrando barreiras psicológicas e emocionais 

entre eles e o cliente. 
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A PNL vem sendo utilizada por diversas empresas no mundo para melhorar a qualidade dos 

relacionamentos. Um profissional capaz de reconhecer as reais necessidades do cliente, cria 

um clima emocional positivo, estando apto a proporcionar um excelente atendimento. 

 

Benefícios:  

 

 Conhecer e experimentar avançadas técnicas de atendimento orientadas pela PNL, o 

que possibilita uma fidelização com cada pessoa que busca realmente ser bem 

recebida e vista como alguém que necessita de atenção de qualidade.  

 Mudança na forma de olhar o outro - Percebendo-o como parceiro de crescimento nos 

negócios da empresa, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos e obtendo a 

satisfação do parceiro, cliente e ou indivíduo. 

 Transformar a experiência do cliente em algo memorável, tornando-o um 

disseminador do seu negócio com naturalidade e verdade. 

 Desenvolver o autoconhecimento para lidar com questões pessoais e profissionais. 

 

 

Um dos pilares da PNL-Programação Neurolinguistica é VOCÊ: seu estado emocional e nível 

de habilidades. Quanto mais congruente você for, mais sucesso terá. Congruência nesta 

questão é quando suas metas, crenças e valores se alinham com suas ações e palavras. Quando 

você  "faz o que diz e diz o que faz". 

 

Ampliar suas habilidades de comunicação e interação, traz a excelência de si mesmo e 

proporciona um desenvolvimento profissional, familiar e pessoal.  

 

 

“A alma está nas pessoas, não nos produtos” 
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Temas abordados: 

 

 Introdução a Programação Neurolinguística (PNL) 

 Modelo Mental - Entender como a mente processa informações, ações e 

comportamentos. 

 Sistema Representacional 

 Acuidade de Percepção - Conhecimento das necessidades do Cliente 

 Inteligência Emocional 

 Escuta Ativa 

 Pressupostos da PNL - Como se relacionar - positivamente 

 Rapport - o ato de confiar e levar confiança, desenvolvendo a Empatia. 

 Posições Perceptivas  

 Autoconhecimento 

 

 

Público Alvo 

 

Equipe de Atendimento ao Cliente, Recepcionistas, Secretárias, Telefonistas, Profissionais de 

Vendas, Gerentes, Diretores, Coordenadores, etc. Indicado para todos que tenham contato 

com pessoas e clientes, independente do cargo.  

 

*** 

Especificações 

 

Treinamento:  ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- com PNL 

Carga Horária: 16 horas 

 

Com Certificação *  

 


