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ATENDIMENTO VOLTE SEMPRE
O projeto ATENDIMENTO VOLTE SEMPRE tem como foco capacitar os colaboradores 

de estabelecimentos comerciais para a potencialização dos negócios, o enriquecimento 

da qualidade dos processos e a obtenção de resultados. O atendimento ao cliente é 

considerado como a porta de entrada para a construção do relacionamento entre 

empresa e consumidores. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial oferece 

esta capacitação como forma de contribuir para a evolução e reciclagem profissional 

dos colaboradores das empresas da comunidade. Esta atividade é um braço do programa

 intitulado COMUNICA GESTÃO.

O programa COMUNICA GESTÃO é norteado pelo desejo de aproximar os cursos de 

Gestão do Cesusc Online com o mercado, de forma a proporcionar integração do âmbito 

teórico com a prática. Disseminar as ferramentas estudadas para fomentar o 

desenvolvimento da região é a perspectiva traçada e requerida.  

Sob esta premissa, neste curso inicial se abordará a questão relativa ao tratamento e a 

técnica a ser empregada para diagnosticar as necessidades e os desejos do consumidor. 

O entendimento acerca do comportamento do cliente favorece o atendimento mais 

assertivo e pautado no que realmente se constitui valor para quem deseja consumir o 

produto ou o serviço. 

OBJETIVOS

A capacitação ATENDIMENTO VOLTE SEMPRE tem como objetivo geral desenvolver 

comercialmente os colaboradores de distintos segmentos, de forma a tornar as empresas 

da comunidade mais competitivas e representativas economicamente.

Para fomentar e respaldar o alcance do objetivo geral são dimensionados como objetivos 

específicos: capacitar os profissionais para o entendimento sobre o comportamento do 

consumidor e sobre o que realmente é valor para este; desenvolver no aluno perspectivas 

criativas para aplicar ações de vendas mais assertivas; promover a compreensão acerca do 

relacionamento como propulsor de faturamento.

PÚBLICO-ALVO
O projeto se destina aos profissionais que atuam nas empresas da comunidade e necessitam de 

desenvolvimento na área comercial, de atendimento e de administração do relacionamento com o 

cliente. O relacionamento construído com bases sólidas e pautado no atendimento de excelência é 

o que promove e reforça a fidelização da carteira de clientes com uma determinada marca.

 A geração do valor almejado pelo cliente só ocorre quando a empresa efetivamente conhece o 

comportamento de compra e os hábitos de consumo do seu público. Entender o cliente, saber o que 

oferecer como valor é o passo definitivo para a diferenciação e é dessa forma que a frase 

“volte sempre” passa a fazer sentido.



CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A capacitação ATENDIMENTO VOLTE SEMPRE será realizada em um único encontro com 

duração de 2h30min, com a seguinte racionalização do tempo:

.:Trinta minutos iniciais: Apresentação dos participantes e da professora;

Explicação da metodologia e dos objetivos da capacitação;

Exposição do problema a ser resolvido.

.:De 30 min a 1h: Relatos das práticas atuais dos participantes;

Elaboração de sugestões de cunho empírico. 

.:De 1h a 1h15: Coffee break do patrocinador do evento.

.:De 1h15 a 2h: Exposição da teoria pela professora e pelo(s) aluno(s) de Gestão Comercial 

convidados;

Intervenção dos participantes e discussão sobre as perspectivas teóricas.

.:De 2h a 2h30: Sugestões de soluções pautadas nas referências empíricas e teóricas;

Construção do código de conduta para a equipe de vendas.

MODALIDADE

Presencial.

DOCENTE

Kelly Cristina de Oliveira Costa



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

Gratuito
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