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Conferindo qualidade à venda na óptica

O profissional de óptica
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curso essilor de vendas

so inclui as ópticas - mostram que o cliente se importa
mais com quem faz o atendimento do que com aspectos como vitrine, preço, marca ou qualquer coisa que
você possa pensar. É como se esse mesmo cliente colocasse lentes que o impedissem de ver outra coisa se
não o profissional de vendas pelos primeiros cinco minutos. Esse é o segredo: se você tiver uma boa aparência, o cliente vai até você.
Boa aparência não quer disser que você tem de ser um
Reynaldo Gianecchini ou uma Luana Piovani. Boa aparência não é ser bonito, mas é estar bem. Boa aparência é estar com o cabelo cortado e penteado, de banho tomado e com as unhas
aparadas. É estar com a barba feita
para os homens ou com uma maquiagem adequada para as mulheres. Dá até para ouvir a
sua mãe falando todas essas
coisas, não é? Então, vai
duvidar do que uma mãe
sempre diz?
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vende. Esse 1% sem os outros 99% não é nae você procurar no dicionário vai encontrar, entre ouda, mas os 99% sem ele também nunca vão
tras definições, que a palavra qualidade significa "(...)
chegar aos 100%.
a essência ou a natureza de um ser ou coisa". Se esJá que o assunto aparência pessoal já foi abortiver animado e for um pouco mais fundo na busca
dado e qualquer dúvida que restar é só dar uma
pela qualidade e procurar por "essência", descobrirá
ligadinha para a mamãe, que tal falar um pouco
que é "(...) aquilo que é o mais básico, o mais censobre versatilidade?
tral, a mais importante característica de um ser".
Portanto, dá para perceber daí que qualidade é o que
Pense rápido, aja rápido
todo mundo espera do outro, já que todo mundo
Uma jovem senhora de aproximadamente 70
quer pelo menos o tal do "mais básico".
anos acaba de entrar na sua óptica. O que você
Faça o seguinte exercício: quais as características básipode fazer por ela? Puxar uma cadeira confortácas que alguém tem de ter para que vovel para que se sente enquanto aguarda o atendimento é uma
cê o considere gente boa? Ou melhor,
clara demonstração de cordialidade. Se quando for atendida,
pense em alguém que você conhece e
ela brincar dizendo que você vai precisar ter mais paciência
que seja de fato gente boa. Como essa
com ela do que com os jovens da sua idade e você deixar clapessoa é? Você deve ter pensado que
ro que ela tem todo o tempo de que precisar, isso vai ressalpara ser verdadeiramente gente boa, detar a sua empatia. E se, ao final, essa jovem senhora deixar
ve ser bem-humorada, educada, prestaticair a sacola com a caixa dos óculos de sol que acabou de
va, boa ouvinte, confiável, simpática,
comprar e você se abaixar e devolver-lhe a sacola, isso prova
amigável e por aí vai. Está certo?
a sua educação e a sua presteza.
Ser prestativo é saber usar todas as qualidades que você tem
Qualidades do atendente
quando elas são necessárias. Uma pessoa prestativa de verdaAgora, adivinhe quais são as qualidade não fica dizendo "isso não é minha função" ou "ninguém
des que um atendente de óptica deve
me disse que eu tinha de fazer isso". As pessoas prestativas
ter? Se você disse que ele tem de ser
usam todas as qualidades que têm todo o tempo.
bem-humorado, educado, prestativo
Indivíduos prestativos se destacam dos outros por uma granetc. e todas as características de alde diferença: eles não são meros empregados, são empregáguém verdadeiramente gente boa, a
veis. Ter um emprego significa que se você o perder, estará
resposta está 99% correta.
em apuros. Já ser empregável significa estar naquele emprePara completar os 100%, basta adiciogo, que, além de precisar, você quer e gosta de estar ali.
nar uma boa aparência pessoal, versatiPode ter certeza, as melhores ópticas precisam de pessoas
lidade no trato com o cliente e um sóliprestativas assim como você.
do conhecimento dos produtos que

