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Ivson da Silva Pereira
• Licenciatura em Psicologia pela Unesp/Assis.

• Formação de Psicólogo pela Unesp/Assis.

• Aperfeiçoamento em Ludoterapia.

• Especialista Profissional em Psicologia Escolar/Educacional.

• Especialista Profissional em Psicologia Clínica.

• Especialização em Comunicação Empresarial.

• Psicólogo Clínico.

• Psicólogo Escolar (COEBB e Tyto Alba).

• Psicólogo do Apoio Psicopedagógico da FGT.

• Professor dos Cursos de Administração, Contabilidade e Logística 
da ETEC Comendador João Rays.

• Professor do curso de Pedagogia da FGT.

• Proprietário da Ivson Pereira Consultoria de Desenvolvimento 
Humano e Educação Corporativa.



Foco no Cliente



O mercado não está 

cheio apenas de 

concorrentes, mas 

tem muitos 

consumidores 

exigentes que querem 

tudo de graça e para 

ontem.



Círculo Virtuoso

do Atendimento





Focalize o valor





Valor é subjetivo e variável

Pode ser definido apenas 
pelo cliente. Varia de 

cliente para cliente, de 
situação para situação e de 
momento para momento.



Os consumidores concluem que obtem valor

quando consideram que os benefícios que tiram 

de seus produtos ou serviços superam os 

custos que pagam.





Evite cair na armadilha do 
PREÇO



Competindo em valor, 

não em preço



Valor extraordinário como 
diferenciação

Entender o relacionamento entre benefícios que 
os produtos ou serviços contêm e os custos que 
estão envolvidos, bem como, a percepção do 
cliente deste processo.



•Esteja no ponto mais baixo da gama de
preços.

•Reduza os custos não financeiros que o cliente
paga.

•Dê ao cliente “algo a mais”.

+ preço



O primeiro passo de uma estratégia 

baseada em valor é aprender a ver 

pelos olhos dos consumidores.



Veja através dos olhos 

do consumidor



Devemos aprender a 

olhar através dos 

olhos do 

consumidor...

S O L U Ç Ã O





Os clientes percebem da equipe...



Meça a satisfação do cliente



Faça seus clientes 

terem sucesso



5 passos

para se ter um

excelente serviço

ao consumidor



Contrate certo



Entenda o mundo do cliente



A porta do sucesso

se abre poucas

vezes na vida,

mas a questão é:

Você está

preparado quando

isto acontecer ?

Treinar e motivar



Reconhecimento



Cultura do entusiasmo



Reduza custos



30

Valor e custo 
é a mesma 
coisa ?????



Dê a eles algo a mais







Tornando-se o número 1

1. Focalize o valor
Negócios são a arte de criar valor, TODOS devem entender o conceito e 
direcioná-lo ao consumidor.

2. Competir quanto ao valor, não quanto ao preço
Resista a tentação de competir apenas na base dos preços e busque o SEU valor.

3. Olhe com os olhos dos consumidores
O valor existe apenas nos olhos dos consumidores e devemos entender este olhar.



Tornando-se o número 1

4. Faça seus consumidores terem sucesso
O valor existe apenas nos olhos dos consumidores e devemos entender este olhar.

5. Reduza os custos
Para ser um fornecedor de baixo custo, dentro do valor proposto.

6. Dê algo extra aos consumidores
Aumentar os benefícios aos consumidores, sem necessariamente aumentar o 
custo. Encante-os.





c o n s u l t o r i v s o n p e r e i r a @ h o t m a i l . c o m

Até a próxima!


