
Z800 - AMX
TREINAMENTO DE ATENDIMENTO



OBJETIVOS
Melhorar e padronizar a experiência do 
cliente que busca informações sobre o Z800, 
seja de forma online ou através da Central de 
Atendimento, garantindo que todos obtenham 
informações completas.

Proporcionar uma experiência agradável e 
multi sensorial, gerando um impacto positivo, 
alinhado às premissas de neuromarketing e 
neuroarquitetura.

Estipular rotinas e roteiros para facilitar o 
trabalho dos corretores e equipe comercial.



ABORDAGEM
AO CLIENTE

Qual o per�l?

Faça perguntas, entenda o per�l dele:

Por que motivo ele se interessou pelo Z800?
Solteiro? Casado? Divorciado? Viúvo?
Tem �lhos? Tem netos? Que idades? Tem pets?
Com o que trabalha?
Onde trabalha?
Quais seus interesses?
Quais seus hábitos?
O que é importante para ele?
Está procurando um lugar para morar ou investir?



QUER MORAR

Principais atributos

• Obras adiantadas, entrega em 2022.

• Localização privilegiada, com abundante 
  comércio e serviços locais.

• Estrutura de lazer completa, entregue mobiliada.

• Apartamentos com plantas �exíveis.

• Poucas unidades.

• Facilidade de negociação e proximidade com os 
  proprietários da construtora.

• Pactos com a sustentabilidade - 
  Projeto arquitetônico de qualidade e 
  responsabilidade ambiental.

Como demonstrar os atributos

• Levar o cliente à Central de Atendimento, 
mostrar o apartamento decorado e a obra, listar os 
principais comércios e serviços da região.

• Levar o cliente no Sky, para que ele possa ver a 
  qualidade na prática.

• Mostrar o vídeo institucional da construtora.

• Enviar para o cliente o material em PDF com os 
  Pactos com a sustentabilidade.



QUER INVESTIR

Principais atributos

• Alto padrão de verdade (diferenciais 
construtivos), baixa manutenção.

• Localização privilegiada, em bairro nobre e em 
constante valorização.

• Credibilidade da AMX.

Como demonstrar os atributos

• Enviar para o cliente o material em PDF com os 
  atributos de alto padrão.

• Levar o cliente à Central de Atendimento e listar 
  os principais comércios e serviços da região.

• Levar o cliente no Sky, para que ele possa ver a 
  qualidade na prática.

• Mostrar o vídeo institucional da construtora.



O QUE FAZER 
DURANTE O 

ATENDIMENTO

• Ouvir atentamente o cliente e deixar que ele compartilhe todas as 
  informações que se sentir à vontade para fazer.

• Fazer apenas perguntas/comentários que sejam relevantes ao 
  processo de venda do imóvel.

• Tirar todas as dúvidas que surgirem por parte do cliente e, caso não 
   tenha todas as respostas, averiguar junto à construtora antes de fazer 
   uma a�rmação/promessa.

• Oferecer ao cliente todo tipo de material que esteja disponível para 
  ele levar para casa (materiais impressos, digitais, proposta, etc.).

• Manter-se à disposição do cliente após o atendimento, porém respeitar 
  o espaço dele quando ele disser que precisa de um tempo para de�nir.

• Garantir que o cliente visite a Central de Atendimento, o apartamento 
  decorado e, se possível, o Sky, para mostrar um empreendimento pronto



O QUE FAZER 
QUANDO:

• Cliente gostou do apartamento, mas gostaria de 
  metragem maior (geral, do living, dos dormitórios).

Explicar que as plantas do Z800 são otimizadas, não possuem 
corredores de circulação, o que aumenta o espaço útil do imóvel.

• Cliente gostou do empreendimento, mas tem uma
  verba inferior.

Oferecer o Sky, que está pronto para morar e ainda tem 3 
unidades disponíveis.

• Cliente gostou do empreendimento, mas �cou em dúvida 
porque não conhece nenhum empreendimento pronto da AMX.

Mostrar o Sky, que está pronto, porém salientando que se tratam de 

produtos de categorias diferentes, em bairros diferentes e com 

propostas diferentes, porém com a mesma qualidade e credibilidade.



PONTOS DE 
REFERÊNCIA

COMPRAS
Banca do Holandês - 400 m
Casa de Carnes Bela Vista - 600 m
Droga Raia Farmácias - 300 m
Ferragem Bela Vista - 400 m
Mercado Bela Vista - 260 m
Panvel Farmácias - 300 m
Farmácia São João  - 350 m
Tua Casa Ferragem - 220 m
Za�ari - 400 m

SERVIÇOS
Academia Body Tech - 550 m
Academia Smart Fit - 350 m
Clínica Vet. Lieberknecht - 210 m
G10 Boxe Clube Mont Serrat - 500 m
Pet Dreams Clínica Veterinária - 750 

GASTRONOMIA
Bendita Horta - 600 m
Ciao Pizzeria Napolitana - 400 m
Le Bateau Ivre - 7 m
Public Market - 220 m
Sabor de Luna - 600 m
Startt & Brothers Café - 900 m
Um Bar e Cozinha - 700 m
Vila Roubadinhas - 750 m
William & Sons Co�ee Co. - 350 m

PARQUES E PRAÇAS
Parcão - 1,8 km



CENTRAL DE
ATENDIMENTO

Deve ser um local 
de encantamento, 
não apenas de 
atendimento!



CENTRAL DE
ATENDIMENTO

• Música ambiente agradável, de preferência instrumental, 
   em volume adequado

• Vídeos (do empreendimento e institucional) passando na TV no mudo, 
   com a possibilidade de ligar o áudio e tirar o som ambiente

• Café para recepcionar os visitantes

• Ambiente com a fragrância do Z800

• Materiais do Z800 (folders) disponíveis na mesa

•  Tablet para apresentação do empreendimento com o logo da
   AMX Property, para �car de forma �xa no plantão, evitando que cada   
   corretor use seu notebook e evitando a presença de �os no meio da 
   Central de Atendimento

• Criar uma mesa/estação de trabalho, onde o corretor possa colocar 
  seu material de trabalho e as propostas



APARTAMENTO 
DECORADO

• Música ambiente agradável, de preferência instrumental, 
  em volume adequado

• Vídeos (do empreendimento e institucional) passando na TV no mudo,  
  com a possibilidade de ligar o áudio e tirar o som ambiente

• Café e chocolates para recepcionar os visitantes

• Ambientes com a fragrância do Z800

• Sachê com fragrância do Z800 para o visitante levar pra casa

• Materiais do Z800 (folders) na decoração do living

• Quadros decorativos com partes das perspectivas do empreendimento, 
  ao estilo do que �zemos para a Central de Atendimento

• Pequenos QR codes nas paredes, teto, etc. com links para os diferenciais 
  construtivos (ex.: QR code no forro que, ao ler com o celular, leva para um  
  link que fala que o Z800 tem forro em gesso convencional, etc.)

• Roteiro com checklist de pontos que devem ser 
  mencionados/pontuados na visita, incluindo os diferenciais construtivos



MATERIAIS 
DISPONÍVEIS

• Site AMX

• Folder completo do empreendimento

• Folder reduzido do empreendimento

• Vídeo do empreendimento

• Vídeo institucional da construtora

• Brindes (moleskine, caneta)

• Peças digitais para redes sociais

Além dos materiais já prontos, podem ser criados diversos novos 

materiais customizados através do suporte total da Melon 3D, 

agência de comunicação da AMX Property.




