Curso: Acolhimento e Fidelização de Públicos
Almada 19 de fevereiro de 2018

Há pormenores que muitas vezes escapam quando nos referimos ou tratamos do
acolhimento ao público. Se pensarmos nas nossas próprias experiências, não só como
espectadores, visitantes de museus e instituições, mas sim como clientes e
consumidores, rapidamente percebemos que a simpatia, o bem receber e atender não
têm preço. Sentir que somos bem-vindos e que quem nos recebe faz um esforço para
que a nossa visita seja uma experiencia positiva, muitas vezes, tem um maior impacto
do que o espetáculo, exposição ou espaço que visitamos. É comum referimos que o
conteúdo pode até nem ter sido o melhor, mas que o conjunto compensou a visita e o
mesmo se aplica inversamente. Há também as vezes que apreciamos os conteúdos, mas
a visita orientada, por exemplo, é tão insatisfatória que causa uma certa relutância em
voltar ao mesmo espaço, mesmo que os conteúdos se alterem. Para além da nossa falta
de vontade de regressar, menor é a probabilidade de recomendarmos ou darmos nota
positiva a um espaço que não nos saiba acolher.
Com este curso, para além de aprender alguns conceitos novos, reforcei muitas das
ideias que já tinha, e conhecimentos adquiridos noutras formações e debates da Acesso
Cultura.
É importante relembrar às pessoas a importância de saber receber, acolher e acarinhar.
Saber que há uma preocupação com o nosso bem-estar e com a qualidade da nossa
“estadia” em determinado espaço, para além de apaziguador, é uma grande
condicionante para o possível regresso e para a recomendação a outros.
Com toda a “concorrência” que existe nos dias de hoje, seja ela com as mesmas
características ou completamente diferentes, mas que fazem com que as pessoas
tenham de repartir a sua atenção e tempo é preciso ter bem presente o que é necessário
para colmatar as falhas que nos possam ser apresentadas. Melhor que solucionar os

erros é antecipa-los. Pormo-nos no lugar do outro e fazer esse exercício de reflexão pode
ser uma excelente estratégia de atuação.
Este curso, tal como já foi referido, para além de reforçar ideias, que deveriam ser óbvias
para os profissionais da área, veio mostrar novas abordagens e formas de acolher e
fidelizar públicos. Muitas delas simples e de fácil implementação.
Uma vez mais, obrigado Acesso Cultura por mais esta oportunidade de formação e troca
de ideias.
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