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 MÓDULO 1: PERFIL DE RECEPCIONISTA 

Profissionais que trabalham em recepções são o cartão de visitas de uma 

empresa. São elas que irão interagir com diversos clientes, lidar com 

problemas e organizar toda a rotina do local. 

Uma postura inadequada, linguagem grosseira ou rispidez são apenas alguns 

dos elementos que podem prejudicar de vez a imagem dessa empresa. Por 

isso, determinadas qualidades de uma recepcionista são essenciais para a 

realização de um bom trabalho. 

A seguir, as seis principais: 

Proatividade 

Uma característica fundamental para qualquer profissional e uma das 

qualidades mais importantes em uma recepcionista é a sua proatividade. 

Além de serem o primeiro contato de clientes com uma empresa, são elas 

quem cuidam de todo o funcionamento das suas atividades e da sua rotina. 

Uma recepcionista precisa saber todas as informações sobre o local, estar à 

disposição em casos de dúvida, além de estar apta a resolver eventuais 

problemas que possam surgir. 
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Cordialidade 

Um dos desafios do trabalho de uma recepcionista é conseguir lidar com 

pessoas de diversos perfis, sempre de forma amável, principalmente na área 

laboratorial, em que os pacientes estão mais sensíveis ou fracos por longos 

períodos de jejum. 

É essencial para essa profissional saber contornar situações dramáticas de 

forma cordial e ser uma referência positiva do nome da empresa que 

representa. 

Discrição 

Uma recepcionista precisa lidar com diferentes pessoas, diariamente. Classe 

social, aparência ou etnia não devem ser requisitos para julgar um paciente 

ou privar alguém de um atendimento. 

Manter a discrição é fundamental para o bom trabalho de uma profissional, 

seja na forma de se relacionar com os clientes, nas conversas com outros 

colaboradores e, até mesmo, em relação à sua aparência. 

Roupas e unhas discretas, maquiagem leve e poucos acessórios são 

importantes para manter o foco no que é importante no ambiente de 

trabalho, que é a prestação de um serviço de qualidade. 

 

 



 

4 | P á g i n a  

 

Boa Comunicação 

Se comunicar bem deve ser uma das qualidades de uma recepcionista, que 

lida com o atendimento de clientes e outros profissionais de uma empresa. 

Uma linguagem clara e objetiva é essencial na área de saúde, para que não 

reste dúvidas aos pacientes sobre qualquer procedimento, na hora de marcar 

consultas ou fazer com que se sintam mais confortáveis na realização de 

exames. 

Alguém que lida com pessoas diferentes, de faixas etárias, condições sociais 

ou cidades de origem distintas, precisa evitar gírias ou palavras muito 

rebuscadas e, sob hipótese alguma, falar palavrões. 

É muito importante ter cuidado também com a linguagem escrita. Erros de 

ortografia podem passar uma imagem de incompetência, não apenas para 

a profissional, como para a empresa. 

Organização 

Para conseguir lidar com todas as demandas, exames, telefonemas, consultas, 

solicitações e atendimentos ao cliente, é preciso se organizar. Ter uma 

agenda com datas e horários das atividades permite direcionar o tempo para 

atender bem aos clientes. 

Um local em que as coisas estejam sempre à mão e possam ser encontradas 

facilmente facilita a rotina, agiliza a prestação dos serviços e melhora a 

qualidade do trabalho de qualquer profissional. 
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Dedicação 

Pessoas que trabalham na recepção são as principais representantes da 

imagem de uma empresa. Por isso, é importante “vestir a camisa” desse local 

e se tornar uma referência de confiança para a gestão e para a qualidade 

de atendimento. 

Manter o sigilo das informações, trabalhar bem em equipe e assumir 

responsabilidades são as melhores demonstrações de dedicação profissional. 

E os clientes reconhecem e apreciam esse esforço. 

MÓDULO 2: ETIQUETA SOCIAL 

O mercado de trabalho altamente competitivo exige cada vez mais de um 

profissional, tanto em aspectos técnicos como atitudes corretas. Pesquisas 

revelam que a maioria das empresas demitem profissionais com excelente 

formação acadêmica por motivo de má conduta e vários entrevistados do 

Guia da Carreira já falaram a frase: “Cada vez mais as empresas contratam 

pela experiência e habilidade e demitem por comportamento”. 

A habilidade comportamental de um profissional pode determinar não só a 

sua permanência na empresa, mas até garantir uma promoção. E seguir 

algumas regras de etiqueta profissional auxilia no convívio com os colegas, 

superiores, subordinados e clientes. São cuidados com a postura, o vestuário, 

o comportamento e a comunicação que devem ser tomados por todos 

dentro de uma empresa. 
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A seguir 10 dicas de etiqueta profissional para começar a colocar em prática: 

1 – Pontualidade – Seja pontual em seus compromissos e respeite os horários. 

Organize-se para chegar sempre cedo no trabalho e em reuniões. Se precisar 

sair antes do fim de uma reunião, procure avisar com antecedência a quem 

está presidindo o encontro e saia discretamente. 

Esteja atento aos prazos de entrega de trabalhos e relatórios e cumpra-os à 

risca. Se não for possível atender o prazo combinado, avise as pessoas 

envolvidas com o máximo de antecedência, explique as razões do atraso e, 

se possível, combine novo horário ou data. 

2 – Apresentação pessoal – Mantenha uma boa imagem pessoal 

A primeira leitura que alguém fará de você será baseada em sua aparência: 

suas roupas; cabelo e higiene pessoal. Cuidar desses aspectos mostra respeito 

e comprometimento com a empresa. 

Vista-se de forma discreta, evite modismos, decotes reveladores e excesso de 

acessórios. Evite “mostrar pele” demais, use blusas com mangas ao invés de 

regatas, cuide com o comprimento de saias e prefira calças à bermudas. 

Cada ambiente de trabalho exigirá um tipo de vestimenta, fique atento ao 

grau de formalidade de sua empresa. 

Esteja sempre alinhado, com as roupas limpas e bem passadas e sapatos 

engraxados. 
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A higiene pessoal é outro fator importante. Procure sempre manter  seus 

cabelos limpos, penteados e bem cortados, a barba bem feita ou cortada, 

unhas limpas e sem esmalte descascando, dentes escovados e bom hálito. 

A pele também deve ser bem cuidada. Use produtos adequados para reduzir 

a oleosidade, disfarce espinhas ou manchas e use maquiagem discreta. 

3 – Postura – Use a linguagem corporal a seu favor 

Com postura e movimentos corretos você pode influenciar positivamente as 

pessoas ao seu redor. 

Mantenha a postura ereta ao ficar de pé: ombros para trás e cabeça erguida 

demonstram confiança. 

Ao conversar com as pessoas, mantenha sempre contato visual. Evite cruzar 

os braços ou apoiá-los na cintura, pois isso pode transmitir passividade e 

desinteresse na conversa. 

Gesticular um pouco ao falar pode dar mais confiabilidade ao que está 

sendo dito, além de ajudar a formar pensamentos mais claros. 

Quando estiver sentado, procure manter a coluna ereta. 
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4 – Tom de voz –Controle o tom e o volume de sua voz 

Procure manter um tom de voz neutro, controlando suas emoções para não 

demonstrar sentimentos negativos como agressividade, deboche e 

irritabilidade, entre outros. 

Se estiver descontente com algo, evite falar naquele momento. Respire fundo, 

tente se acalmar e colocar os pensamentos em ordem. É mais difícil controlar 

o tom de voz quando dizemos a primeira coisa que nos vem a cabeça, 

portanto reflita sempre antes de falar. 

O volume de sua voz também é importante, evite falar alto demais. Em certos 

ambientes é necessário falar um pouco baixo, mas certifique-se de que a 

outra pessoa possa ouvi-lo. Cuidado com as risadas também, gargalhadas 

altas são inadequadas. 

5 – Bom humor sem exageros – Evite Piadas e Brincadeiras 

Todos desejam trabalhar em um ambiente com atmosfera agradável, alegre 

e descontraído, mas há limite para o humor. 

Expresse seu bom humor sendo simpático, sorrindo e fazendo comentários 

leves e agradáveis. 

Lembre-se da diversidade existente em um ambiente de trabalho, com 

pessoas de diferentes culturas e crenças convivendo juntas. Portanto, evite as 

brincadeiras e piadas, pois elas podem facilmente deixar alguém 

desconfortável, ou até mesmo ofender. 
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Cuide também de como trata as pessoas. Não é recomendável criar apelidos, 

ou chamar os outros por uma versão mais curta de seu nome, sobretudo em 

ambientes mais formais. Para evitar deslizes, procure chamar as pessoas pelo 

nome com que elas se apresentam. 

6 – Ao entrar – Peça licença ao entrar e cumprimente a todos 

Sempre peça licença ao entrar em um ambiente, mesmo que a porta esteja 

aberta. Cumprimente todas as pessoas que estão ali. Bastam um sorriso e um 

“bom dia” ou “boa tarde”, não é preciso chegar dando beijinhos nos 

integrantes da reunião. 

Ao entrar na sala ou escritório de alguém, espere receber um convite para 

depois sentar. 

7 – Caixa postal em dia – Não deixe nenhum e-mail sem resposta. 

Procure acessar com frequência o e-mail corporativo e enviar respostas 

rápidas de forma clara e objetiva. Quem envia um e-mail espera por uma 

resposta. Caso você não consiga responder a uma solicitação no mesmo dia, 

mande uma mensagem curta dizendo que recebeu o e-mail e irá tratar da 

resposta o mais rápido possível. 

Não utilize o e-mail da empresa para assuntos pessoais ou para enviar 

mensagens com assuntos não profissionais. Para isso, use sua conta de e-mail 

pessoal e preferivelmente fora do horário de expediente. 

8 – Respeite o horário de intervalo – Não coma em sua mesa de trabalho ou 

fique conversando com colegas que estão trabalhando 
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O intervalo  de trabalho é o momento em que você pode resolver questões 

pessoais, dar telefonemas e conversar sobre amenidades com seus colegas. 

Evite falar sobre questões de trabalho, ou tentar resolver pendências durante 

um almoço informal com os colegas. Se almoçou rapidamente e voltou à sua 

mesa antes da hora, evite interromper os que estão em horário de expediente. 

Não coma lanches em sua mesa de trabalho. Além de ser deselegante, você 

corre o risco de derramar alguma coisa no computador ou em algum 

documento importante. 

9 – Conversas de corredor  – Fique longe das fofocas 

Embora as pessoas geralmente passem mais tempo no trabalho do que em 

casa, isso não as dá o direito de serem invasivas. Evite fazer perguntas pessoais 

aos seus colegas, ouça mais do que fale e espere a outra pessoa ter a 

iniciativa de contar algo pessoal. 

Evite expor sua vida privada e não participe de fofocas. Existe uma linha tênue 

entre comentários e fofocas. Na dúvida, evite expor sua opinião sobre alguém. 

O ideal é que esta pessoa esteja presente ao se falar dela ou de seu trabalho. 

É aquela velha e sempre importante regrinha de ouro: elogie em público, 

critique em privado. 

10 – Imagem Profissional – Não fale mal da empresa em que trabalha 

Além de antiético, falar mal da empresa onde se trabalha pode difamar sua 

imagem profissional. 
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Preste atenção ao tipo de comentário que você fará sobre a empresa, outros 

colegas e chefe para as pessoas de fora do trabalho e, principalmente para 

seus clientes e colegas. 

Isto também vale para a empresa em que você não trabalha mais. 

 

MÓDULO 3:ÉTICA PROFISSIONAL 

A secretária deve desempenhar sua profissão com honra, livre de qualquer 

comportamento que cause descrédito. 

Deve agir com integridade, lealdade, honradez e boa fé, além de cumprir 

rigorosamente o princípio de confidencialidade das informações a que tiver 

acesso. 

O sigilo profissional é uma obrigação e um direito, portanto exigem leis que o 

protege 

Manter discrição quanto as confidências e informações pessoais do seu 

superior, os fatos de conhecimento limitado, que possam afetar seus 

superiores ou qualquer membro da empresa. 

Evitar fazer cópias de informações confidenciais e mantê-las em arquivos que 

nãos sejam seguros. 
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A secretária deve corresponder à confiança do seu superior, por isso deve 

comunicá-lo se houver algo que possa prejudicar ou beneficiar a ele ou a a 

empresa, sempre considerando os limites da lealdade e postura profissional 

que lhe competem ao cargo. 

A discrição é um elemento essencial e está diretamente ligado ao 

comportamento de uma secretária, que tem por obrigação oferecer a sua 

colaboração a todos os seus colegas e manter em ordem o trabalho coletivo. 

Deve conhecer os objetivos, a política interna da empresa e estar sempre 

disposta a oferecer apoio e cooperação. 

Não aceitar nenhuma remuneração ou outras compensações em troca de 

informações privilegiadas, nem aceitar sugestões que evitem o cumprimento 

íntegro de seu trabalho. 

Deve demonstrar esforço, superação, produtividade, buscar sempre o 

aprimoramento do trabalho e atualização dos conhecimentos, ignorando 

qualquer prática que prejudique sua reputação. 

Nunca se aproveitar da influência aos superiores para conquistar promoções 

e salários que não são merecidos e que pessoas despreparadas ocupem 

cargos aos quais não estão aptas. 

Deve apoiar o Código Deontológico da sua profissão, divulgá-lo e afirmar seus 

valores. 
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1.      PRINCÍPIOS DE CARÁCTER GERAL 

    Dignidade: O(a) secretário(a) deve-se abster de qualquer comportamento 

que pressuponha infracção ou descrédito e desempenhar o exercício da sua 

profissão com honra e dignidade. 

    Integridade: Deve agir com honradez, lealdade e boa fé. 

    Sigilo profissional: Deve observar rigorosamente o princípio de 

confidencialidade nos factos e notícias que conhecer por razões ligadas ao 

exercício da sua profissão. 

 

2.      OBRIGAÇÕES PROFISSIONAIS ESPECÍFICAS 

  Do sigilo profissional 

v     Além de um dever, observar o sigilo profissional é um direito que apoia o 

exercício da profissão de secretário(a), sem esquecer que existem leis que o 

protegem. O direito e a obrigação do sigilo profissional compreendem: 

¨    As confidências e informação pessoal da parte do seu superior a que puder 

ter acesso no âmbito do exercício da sua profissão; 

¨    Os factos de conhecimento limitado que afetem os seus superiores, colegas 

ou quaisquer membros do coletivo em que o(a) secretário(a) realize o seu 

trabalho. Por exemplo: dossiers pessoais, profissionais ou médicos; 
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¨    A informação cujo conteúdo tenha um valor específico para um leitor 

autorizado; ou qualquer outra informação que esteja classificada como 

confidencial, reservada ou com uma distribuição a pessoas específicas. 

v     O(a) secretário(a) evitará fazer cópias de informação confidencial e 

conservá-la fora dos arquivos oficiais sem conhecimento do seu superior. 

v     O sigilo profissional não deve entrar em conflito com a lealdade à 

entidade para a qual trabalha o(a) secretário(a), que deve corresponder à 

confiança que o seu superior deposita nele(a) ao confiar-lhe e partilhar com 

ele(a) informação confidencial. Por isso, deve comunicar ao seu superior 

qualquer informação que possa prejudicá-lo ou beneficiá-lo a ele próprio ou 

à entidade para a qual trabalha. Os limites desta divulgação são marcados 

pelo sentido de lealdade e pela integridade que conformam o perfil pessoal 

do(a) secretário(a). 

    Relações com os colegas 

v     O(a) secretário(a) deve abster-se de qualquer concorrência desleal em 

relação aos seus colegas. A discrição é um elemento específico nas relações 

externas do(a) secretário(a) é o fundamento essencial da sua capacidade 

de salvaguarda do sigilo profissional. O(a) secretário(a) deve ter consciência 

de que a discrição é de uma importância fundamental. O que para outros 

membros do coletivo podem ser leves faltas de respeito ou problemas de 

convivência (comentários de desprezo para com colegas, comentários 

ofensivos, jocosos ou em tom de brincadeira; ou duvidar publicamente da 

qualidade técnica de um superior), para o(a) secretário(a) é algo que está 

vinculado ao seu comportamento profissional. 

v     É obrigação de qualquer secretário(a) oferecer a sua colaboração a 

todos os seus colegas, quando a sua intervenção for necessária, para que 

não se produzam atrasos no trabalho e não se prejudique o funcionamento 

normal da entidade onde presta os seus serviços. 
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    Relações com a empresa 

v     O(a) secretário(a) deve estar sempre pronto(a) a oferecer apoio e 

cooperação à sua empresa e deve conhecer, igualmente, os objetivos e a 

política interna da mesma. 

v     O(a) secretário(a) não aceitará uma remuneração profissional que não 

corresponda ao seu salário, nem incentivos e bónus que a sua empresa 

destine para tal fim. É-lhe proibido aceitar gratificações económicas ou 

outras compensações que estejam diretamente relacionadas com a 

transmissão de informação. 

v     O(a) secretário(a) tem o dever de contribuir para a celeridade do trabalho, 

não devendo aceitar sugestões nem coações que vão no sentido de evitar o 

seu cumprimento. 

  Relativamente à sua profissão 

v     O(a) secretário(a) deve cultivar as suas capacidades e atualizar os seus 

conhecimentos, a fim de que o seu trabalho seja feito com o mais alto nível 

de rendimento. Demonstrará permanentemente um esforço de superação e 

de produtividade, tanto no plano pessoal como na sua contribuição para 

com a empresa. 

v     O(a) secretário(a) deve abster-se de realizar qualquer prática que possa 

prejudicar a reputação da sua profissão. 

v     Nenhuma secretária se deve valer da sua influência sobre os seus 

superiores, nem apelar a vínculos de amizade ou a recomendações para 

obter: 



 

16 | P á g i n a  

 

¨      Promoções imerecidas e, como consequência, uma remuneração maior 

do que a que lhe é devida pelo trabalho que desempenha, impedindo a 

promoção de outras pessoas que, pela sua experiência, os seus 

conhecimentos e anos de serviço, as merecem mais. 

¨      conseguir que pessoas que não estão preparadas para o exercício do 

secretariado executem as tarefas próprias desta profissão. 

v     Deve ter consciência de que representa um coletivo que tem obrigação 

de defender e de enaltecer. 

v     Deve fazer com que se respeite o Código Deontológico da sua profissão. 

Neste sentido, é conveniente que seja instrumento de divulgação deste 

documento, tanto para afirmar os valores contidos no código como para se 

apoiar no mesmo. 

MÓDULO 4:ORGANIZAÇÃO 

Atualmente, onde as mudanças ocorrem a cada instante, o fluxo intenso de 

informações e a competição são características que influenciam 

decisivamente na vida das empresas. Sendo assim, a profissionalização 

(treinamentos, palestras) das recepcionistas torna-se uma ferramenta eficaz 

para a sobrevivência da empresa dentro do mercado. A qualificação da 

recepcionista é o ponto de partida de todas as organizações, pois, no 

momento da recepção, a empresa demonstra do que ela é capaz. 

“A recepcionista é uma prestadora de serviços, que exerce papel estratégico 

dentro da empresa. Reconhecer sua importância e responsabilidade, no 

processo, possibilita demonstrar ao cliente a qualidade e a excelência da 

empresa”, afirma a professora Ana Paula Barbosa, do curso Treinamento de 

Recepcionista, elaborado pelo CPT – Centro de Produções Técnicas. 
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Habilidades de Relacionamento 

As pessoas difíceis possuem as mais diversas características. Podem ser 

colegas de trabalho, parentes, vizinhos, clientes, fornecedores, independente 

de quem sejam, são irritantes, dão trabalho e você não gosta de tratar com 

elas. Cabe à recepcionista saber lidar com todos eles e é fundamental que 

conheça algumas regras básicas sobre como conseguir sair bem das 

situações embaraçosas. 

- Ouça com atenção; 

- Não se irrite! Mantenha controle da situação; 

- Seja objetivo. Concentre-se nos fatos; 

- Fique calado e deixe que a pessoa descarregue sua ira; 

- Durante a explosão de alguém, não a ignore, mostre que está atento, o 

tempo todo; 

- Se você estiver errado, admita, peça desculpas e diga o que vai fazer para 

corrigir o erro; 

- Tente mostrar ao interlocutor que você entende o que ele está sentindo; 

- Tenha atitude firme! Coloque suas ideias e opiniões; 
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- Faça com que o interlocutor participe da busca de uma solução para o 

problema; 

- Faça uma autoavaliação e promova o seu crescimento profissional. 

Verifique o seu comportamento profissional sempre. 

Comunicação sem barreiras 

Existem algumas estratégias, que devemos observar em nossa comunicação, 

para que os relacionamentos pessoais e profissionais alcancem resultado 

positivo. Por isso procure sempre desenvolver suas habilidades de 

comunicação, estando atento aos seguintes fatores: 

- Clareza: Comunique-se de maneira límpida, fácil de se compreender; 

- Objetividade: Seja fiel ao assunto, evite misturá-lo com suas opiniões 

pessoais; 

- Precisão: Faça da sua mensagem algo exato, não seja vago, indeterminado; 

- Emoções: Esteja atento aos seus sentimentos e emoções, pois, quando 

estamos tensos, o que ouvimos e percebemos parece ser mais ameaçador 

que quando estamos tranquilos e seguros. As nossas emoções interferem 

diretamente na interpretação do que foi transmitido; 

- Sentido Completo: Verifique se você está transmitindo o assunto por inteiro. 

Caso contrário, o receptor terá de procurar outras fontes e isto pode produzir 

consequências ruins para o andamento do seu trabalho; 
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- Saiba Ouvir: ouça com atenção, procure compreender o significado da 

mensagem recebida, atingindo o objetivo da comunicação. 

Planejamento 

Planejar é decidir, antecipadamente, o que fazer, como fazer, por que, 

quando, quanto e quem deve fazer. O planejamento é o ponto básico 

indispensável a toda e qualquer atividade. Facilita a ação, contribui na 

administração do tempo e redireciona as atividades do cotidiano. 

-Faça uso de uma agenda. Nela, você vai anotar todos os seus compromissos 

para uma determinada data. Não confie na memória, anote todos os 

recados; 

- Planeje o seu dia seguinte no final de cada dia. Assim que chegar ao 

trabalho, consulte a agenda e o arquivo follow-up, para ver quais são as suas 

obrigações para aquele dia. Verifique se ficou alguma pendência do dia 

anterior e resolva-a imediatamente. Caso envolva uma terceira pessoa, 

lembre-a da pendência. Faça uma lista com as prioridades e resolva-as nesta 

ordem; 

- Para ganhar tempo, resolva primeiro o que é importante e urgente. 

Controle 

Controle é todo sistema desenvolvido para acompanhamento e 

redirecionamento das atividades específicas. Permite acompanhar os 

objetivos planejados para os ajustes necessários, se for o caso. O controle 

inclui, também, a avaliação dos resultados conseguidos. 
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- Em primeiro lugar, tenha sempre em mãos um organograma da empresa 

com os profissionais de cada cargo. Assim, você saberá exatamente a quem 

procurar quando tiver de encaminhar alguém ou dar algum recado; 

- Mantenha as listas telefônicas internas e externas sempre atualizadas para 

localizar uma pessoa rapidamente; 

- Tenha uma agenda à parte com os telefones e endereços de todos que são 

ligados à empresa de alguma forma; 

- Mantenha atualizados os dados da chefia e de seus familiares. Quando for 

solicitado, você estará à frente; 

- Lembre-se de que o mercado digital está em constante evolução. Portanto, 

é preciso que você esteja sempre atualizado, fazendo cursos para ficar em 

dia com as novidades do mercado; 

- Tenha controle sobre todas as informações necessárias às pessoas que 

chegarem à sua recepção. A primeira atitude é saber quem se encontra na 

empresa para ter controle sobre a informação solicitada. 

A recepcionista deve comunicar-se de maneira límpida, fácil de se 

compreender  

A recepcionista deve comunicar-se de maneira límpida, fácil de se 

compreender 

Agenda 



 

21 | P á g i n a  

 

A recepcionista deve saber usar a agenda para auxiliá-la nas suas obrigações 

diárias. Sua finalidade é auxiliar na lembrança e na organização dos 

compromissos diários, refletindo na dinâmica da empresa. Anote todos os seus 

compromissos e obrigações, na página correspondente ao dia marcado 

para aquele compromisso. Escreva os compromissos na frente do horário 

marcado para cada um deles. Consulte a agenda todos os dias, no momento 

em que chegar ao trabalho. Assim, terá tempo de tomar todas as 

providências necessárias para aquele dia, com antecedência. 

O trabalho de recepcionista, geralmente, vai além da função básica de 

receber pessoas. É bastante comum que essa profissional também atue como 

secretária, tendo que agendar consultas, prestar atendimento telefônico, 

responder mensagens em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, 

organizar prontuários, fazer o fluxo de caixa, entre outras atividades de gestão. 

1. Agenda online 

Uma das principais ferramentas que deve ser utilizada nos consultórios 

médicos é a agenda online, pois, em plena era tecnológica, é quase um 

“pecado administrativo” ainda utilizar agendas em papel. 

A agenda online permite uma organização do consultório bem-feita, 

evitando erros comuns, como agendar mais de uma consulta na mesma hora 

ou esquecer de apagar um horário que foi cancelado pelo paciente ou pelo 

médico, por exemplo. Geralmente, os softwares de gestão para clínica 

médica, já possuem a agenda online incorporada em suas funções. 

2. Skype 

A comunicação na clínica deve ser rápida e prática. Para isso, a utilização 

de aplicativos mensageiros, como o Skype, é muito recomendada para esse 

tipo de estabelecimento. 
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Você pode utilizar o Skype para enviar mensagens breves, como avisos, 

comunicados ou solicitação de esclarecimento de dúvidas para os médicos 

e outros profissionais da clínica. Assim, eles poderão responder, quando 

houver tempo, sem que você precise interromper suas atividades. 

O mais legal do Skype é fazer videochamadas gratuitas! Apps como Google 

Hangouts e FaceTime também realizam essa função. 

3. Dropbox 

Armazenar arquivos, como documentos antigos de pacientes ou até mesmo 

formulários que geralmente devem ser preenchidos, é algo que também 

pode ser considerado função de uma secretária. No entanto, deixar todos 

esses arquivos no computador é perigoso, tendo em vista que, no caso de o 

equipamento estragar ou pegar um vírus, tudo se perde. 

O Dropbox permite o armazenamento gratuito de arquivos em nuvem. Desse 

modo, você pode fazer o upload desses materiais e guardá-los no ambiente 

online, podendo acessá-los em qualquer computador ou dispositivo móvel 

que esteja conectado à internet. 

Além do Dropbox, você também pode usar o Google Drive. Ele é muito 

prático e permite compartilhar seus documentos por e-mail. 

4. WeTransfer 

Sabe quando você precisa enviar prontuários de pacientes para médicos de 

outra especialidade, ou para as operadoras de planos de saúde (que 

geralmente exigem muitos documentos)? É comum que, em situações assim, 

os arquivos sejam muito pesados para serem enviados por e-mail. 
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Uma ideia para solucionar esse problema é utilizando o WeTransfer, 

ferramenta online e gratuita que permite a transmissão de arquivos de forma 

rápida e prática. De utilização simples, com o WeTransfer, você apenas 

precisa fazer o upload dos arquivos que deseja transferir e o destinatário 

receberá um e-mail com o link para download. 

5. Softwares de gestão de clínicas 

O diferencial de um software de gestão para clínicas é que ele centraliza 

todas as funções citadas acima! 

Com um sistema é possível, por exemplo, otimizar o tempo gasto em 

atividades manuais, acessar prontuários e até entrar em contato com 

pacientes de forma automatizada. 

Esses programas são feitos pensando na realidade de um consultório, 

facilitando muito o trabalho da recepcionista. 

 

O iClinic é um software que se adapta perfeitamente ao médico e a 

recepcionista, ajudando cada um naquilo que precisa! Veja como é fácil de 

usar: CLIQUE AQUI e faça um teste gratuito. 

A importância da informática para secretárias 

As cinco ferramentas que citamos nesse artigo realmente são muito 

importantes e podem facilitar muito seu trabalho. Mas para conseguir usá-las, 

é preciso ter um conhecimento básico de informática, o que também é um 

requisito muito comum em vagas para recepcionistas. 
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Para te ajudar a entender melhor a tecnologia, lançamos um material que a 

partir de hoje será seu melhor amigo: o Guia de Informática Básica para 

Secretárias. Nele, apresentamos ferramentas, aplicativos e atalhos para que 

você tenha mais autonomia. 

No guia, além de abordarmos questões rotineiras, também falamos sobre 

boas práticas de comunicação online, para você nunca mais mandar um e-

mail para a pessoa errada, ou esquecer a senha de um programa. 

Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas com essa leitura e espero 

que as dicas apresentadas aqui sejam úteis no seu dia a dia. Uma dica é 

deixar o guia em seu computador para que você possa consultá-lo sempre 

que surgirem dúvidas. 

 

MÓDULO 5: COMUNICAÇÃO 

A  língua transmite muito sobre quem somos e no que acreditamos e é por isso 

que devemos fazer bom uso dela principalmente no mundo do trabalho. Uma 

das principais coisas que devemos cuidar é manter sempre um tom de voz 

cordial e firme ao transmitir informações aos clientes. Não devemos nos deixar 

levar por problemas pessoais ou profissionais na hora de realizar um 

atendimento, afinal a forma como nos comunicamos com as pessoas que nos 

procuram mostra muito sobre quem somos e qual a imagem que a empresa 

que representamos quer transmitir. 

Manter uma linguagem clara (sem términos técnicos ou rebuscados e gírias) 

e objetiva é muito importante para que não haja mal entendidos futuros ou 

para que o ouvinte não saia com a impressão de que ele foi “enrolado” ou 

de que as pessoas dessa empresa não sabem informar corretamente sobre 

os serviços que ela presta. Isso também é importante, pois, como vimos todos 

não utilizamos a mesma língua (utilizamos variantes dessa língua que 
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chamamos de português) para nos comunicarmos, por isso clareza e 

capacidade de adaptar o que se quer dizer a um tipo de linguagem que o 

ouvinte possa compreender é fundamental.  

Não devemos julgar ou criticar a fala das pessoas, principalmente se essas 

forem nossas clientes, com o risco de que as mesmas por vergonha não 

voltem mais. Muitos de nós já passamos ou conhecemos casos de pessoas 

que vão compram mais em certas lojas ou não usam mais certos serviços por 

terem sido vítimas de pré-conceitos com relação a sua fala, sua roupa ou a 

forma como se portam. Quando estamos atendendo a uma pessoa esses 

pontos devem ser insignificantes e em nada alterar a forma como tratamos 

ao ouvinte. 

Nos casos em que é o cliente ou ouvinte que está nervoso ou alterado 

emocionalmente é pelo nosso poder de utilizar a fala de maneira polida e 

calma que nos ajudará a contornar essa situação sem que nos deixemos levar 

pelo estado emocional do outro. 

Imaginemos que um senhor chegue muito nervoso na agência de turismo em 

que você trabalha. Ele grita com as pessoas e deseja ver o gerente 

imediatamente. O gerente, porém, está em uma reunião e cabe a você 

solucionar a situação. O que você faria? O recomendado é que 

primeiramente você mantenha a calma e não altere seu tom de voz. Fale 

pausadamente, porém, com segurança. Respire fundo e tente acalmar o 

senhor oferecendo-lhe algo para beber, uma cadeira e comece o 

atendimento perguntando em que a empresa pode ser útil.  

Anote as reclamações do senhor e tente resolver o problema. Se for 

necessário falar com gerente veja se sua reunião já terminou ou tente 

agendar outro horário para o cliente. Se isso não for possível comprometa-se 

a resolver a situação e repassar o posicionamento da empresa. 

As suas anotações facilitarão o trabalho do gerente, pois esse já poderá 

passar uma posição mais precisa da empresa com relação ao problema 

apresentado. Para tanto, suas anotações devem ser claras e devem ser 
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apresentadas ordenadamente em forma de um relato. É imprescindível que 

você cumpra o que se comprometa a fazer para que mantenha a 

credibilidade da empresa. Jamais prometa o que não pode cumprir. 

Algumas dicas que podem ser úteis ao realizar um atendimento: 

• Não fale rápido demais. 

• Fale sempre com segurança. 

• Tente ser o mais claro, objetiva e dar informações da forma mais 

completa possível. 

• Esteja sempre disponível para sanar possíveis dúvidas. 

• Ouça com atenção ao que os outros estão dizendo antes de julgar ou 

mesmo responder. 

• Sempre mantenha a calma, por mais que as pessoas a sua volta não 

estejam calmas. 

• Preze pela qualidade no atendimento atendendo com atenção aos 

que lhe procuram 

 

 

MÓDULO 6: QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

A vastíssima quantidade de livros, treinamentos e todo tipo de material que 

aborda a qualidade no atendimento ao cliente, é um indicativo da 

importância percebida por parte das empresas quanto ao assunto. 

Mas a realidade nos faz supor que a distância entre a prática e a teoria ainda 

é muito grande! 

Nas muitas situações de atendimento que enfrentamos diariamente, vemos 

verdadeiros pecados praticados pelos colaboradores, quase nos 

empurrando para a concorrência, o que as vezes não acontece, 

simplesmente porque do lado de lá a situação não é muito diferente. 
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Como mudar tudo isso? 

O que é qualidade? 

Antes de tratarmos da questão da qualidade no atendimento, é preciso 

compreender a profundidade de uma palavra-chave – qualidade! 

Muitos dirão que sabem o que é qualidade e, portanto, é desnecessário tratar 

do assunto. Pode ser verdade em alguns casos, mas não em todos. 

O primeiro ponto é que muita gente usa o termo qualidade simplesmente 

como sinônimo do que é bom. Mas nem sempre é. 

É comum ouvirmos coisas como: “Esse é um produto de qualidade”. Quando 

se ouve isso, usualmente se entende que estamos falando de um bom 

produto. Mas e quando alguém diz “não gostei da qualidade desse 

produto”? 

Ou seja, embora subentenda-se em muitos casos e dependendo do contexto 

da conversa, quando qualidade assume a condição de algo bom ou ruim, é 

preciso não esquecermos que qualidade é algo que pode variar para uma 

mesma pessoa, dependendo da sua percepção em relação ao produto, 

serviço ou marca. Pode variar de acordo com suas experiências. Pode variar 

com o tempo. 

O próprio título desse artigo empresta um uso extremamente comum no meio 

e que pressupõe que as pessoas compreenderão que vamos tratar da boa 

ou excelente qualidade no atendimento aos clientes. 

O segundo ponto – e que possivelmente é o mais crucial – é a subjetividade. 
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Quantos produtos e/ou serviços são considerados bons por uns e ruins por 

outros? Quase todos. 

A percepção quanto a qualidade de algo – no nosso caso, o atendimento – 

pode variar em uma escala de valores de 0 a 10, ou de adjetivos (ótimo, bom, 

regular, ruim, péssimo) ou outro quantificador ou qualificador que você 

escolher, para cada cliente que consome um produto, ou experimenta um 

serviço, ou ambos. 

Quem nunca ouviu algo como: “Os produtos dessa empresa são ótimos, mas 

se você precisar do suporte…”? 

Isso traz uma implicação direta, ou várias dependendo do enfoque, que é a 

personalização. Tratar cada cliente como único, como de fato são. E isso, são 

poucos, muito poucos, que entendem e praticam. Mas já vamos tratar melhor 

disso! 

Portanto, qualidade é um aspecto extremamente variável de acordo com 

cada indivíduo e ao longo do tempo. 

O que é atendimento? 

Ao recorrer a um dicionário, temos que é o ato ou efeito de atender. 

E o que é atender? É entre outras coisas, prestar atenção ou reparar, é levar 

em consideração, é também cuidar de algo. 

Se você percebeu onde queremos chegar, um atendimento de boa ou 

excelente qualidade, é um considerar ou prestar muita atenção no que o 
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cliente quer, precisa e espera da empresa, da marca, do produto e/ou 

serviço que ele está comprando. 

O que é um atendimento de boa qualidade? 

E ao chegarmos no ponto que deve ter trazido muita gente aqui, poderíamos 

encerrar o assunto. 

Como assim? 

A verdade é que o mais importante já foi dito de forma indireta. Mas para que 

você não pense estamos menosprezando a atenção que nos dispensou, 

vamos ser bem explícitos e ampliar os conceitos que já abordamos. 

Quantos e quais dos seus colaboradores – ou você mesmo – que vê cada 

cliente que entra na loja, ou telefona, ou manda e-mail, ou entra no chat e 

está 100% interessado em atender (prestar atenção, levar em consideração, 

cuidar) em seu mais amplo sentido? 

Toda relação humana envolve trocas. Ou deveria ser assim. 

Exceto pelos altruístas, que fazem as coisas sem esperar nada em troca, 

geralmente as pessoas fazem as coisas esperando reconhecimento, gratidão, 

crescimento, conhecimento e mais uma série de outras coisas e no caso dos 

clientes, seu dinheiro e melhor ainda, sua fidelidade, para que na próxima vez 

em que ele precisar comprar, você seja o escolhido. 

Você só consegue entregar 100%, se estiver disposto a prestar atenção, a 

considerar e cuidar do seu cliente. Você ouve ou escuta seus clientes? Mais 

que isso, você faz as perguntas certas aos seus clientes? Como você reage 
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quando seu cliente reclama? E quando o cliente não reclama, o que você 

faz? 

Note que antes de mais nada, o atendimento é um relacionamento. O 

resultado desse relacionamento, não é diferente de qualquer outro, com a 

esposa ou marido, com os vizinhos, com os amigos ou com os companheiros 

de trabalho e o que você faz ou deixa de fazer e os deixa felizes ou não. 

Portanto, a variedade de atendimentos e de situações possíveis com seus 

clientes, é tão ampla e variada como são todas as demais relações que você 

tem com todas as pessoas que conhece e a única regra de sucesso ou para 

que ambos estejam sempre satisfeitos, é haver troca, reciprocidade e 

interesses mútuos sendo atendidos. 

Assim, se você, seus colaboradores, seus gestores e todos que em algum nível 

relacionam-se com os clientes da empresa compreendem a importância 

disso tudo e, sobretudo, estão dispostos a agir de acordo com esse princípio 

fundamental que rege as relações humanas, o primeiro passo importante foi 

dado na busca por um atendimento de boa qualidade. 

Mas para que não pairem dúvidas, a boa qualidade perseguida pela 

empresa, deve ser percebida pelo cliente. Não é o seu ponto de vista, mas o 

dele, com base nas trocas efetuadas entre você e ele. Se o que você 

entregou a ele, satisfez o que ele precisava, queria e esperava e pelo que ele 

pagou. 

Como prestar um atendimento de boa qualidade? 

Essa deve ser a segunda pergunta importante que todos que buscam atender 

clientes com qualidade, fazem. 
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Uma vez que tenha compreendido e concordado com o princípio das trocas 

nas relações humanas e da percepção do cliente e não a sua sobre 

qualidade, vamos apresentar os conceitos que devem nortear o 

comportamento de todos que atendem os clientes em uma empresa, 

qualquer que seja o nível. 

Antes, porém, há outra palavra-chave: comportamento! Mais do que 

“receita de bolo” ou “x coisas para prestar um bom atendimento”, é preciso 

compreender que um atendimento excelente e duradouro, é resultado de 

comportamento e não de regras impostas pelas empresas ou procedimentos 

operacionais padrões muito bem estudados. 

Estabelecer e implantar regras, é razoavelmente fácil. Mudar 

comportamentos, não tanto. 

Por isso ao invés de dizer que você precisa ser cordial, educado, ou qualquer 

coisa que muitos “treinamentos” de qualidade no atendimento dizem, vamos 

apontar conceitos de como você deve ser comportar nas diversas situações 

de atendimento. 

1. Personalização do atendimento 

Nada é mais importante, ou menos importante. Mas se há um ponto que 

pouca gente se preocupa apesar da sua importância extrema, é a 

personalização no atendimento. 

Muitos atendentes tratam todos os consumidores exatamente da mesma 

forma e muita gente acredita que isso é bom, alegando que a padronização 

é importante, é esperada, é desejada. É sinal de que há regras, que há 

uniformidade no tratamento e organização. 
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Sim, regras, padrões e muitas das outras justificativas para atendimentos 

mecânicos e impessoais, são importantes. Mas não devem ser razão para 

impedir que os clientes sejam atendidos como pessoas que são e, portanto, 

de acordo com as muitas características que as diferenciam umas das outras. 

Como esperar atender bem pessoas que têm as mais diferentes necessidades, 

desejos e expectativas, agindo sempre da mesma forma? Com as mesmas 

perguntas, as mesmas respostas, as mesmas atitudes? 

O atendente deve desenvolver a habilidade de prestar um atendimento 

baseado nas particularidades que cada cliente revela, por meio de 

perguntas, de observação, de atenção, de interação, de troca, sempre 

interessado em buscar informações que cada cliente fornece e buscando um 

sorriso com cada ação. 

Scripts ou roteiros de atendimento são importantes para um direcionamento 

inicial e alguma organização, principalmente em relação a questões 

administrativas necessárias, mas o atendente deve ter a sensibilidade e o 

discernimento para saber identificar quando é preciso ir além, quando mudar, 

sem o que torna-se um robô. 

2. Empatia em relação ao cliente 

Ao contrário do que muita gente imagina, empatia não tem nada a ver com 

simpatia ou antipatia. 

Empatia é a habilidade que alguém tem – ou desenvolve com o tempo – de 

saber se colocar no lugar do outro e a partir daí, compreender por que o outro 

age ou comporta-se de uma forma. Porque o outro é ou pensa de um 

determinado jeito. Porque ele quer ou não algo. 
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Não significa que o atendente passe a ser como o cliente, mas que seja 

capaz de compreender as razões de seus pontos de vista em relação a tudo 

que envolve o processo de compra e de atendimento. 

A empatia nas relações humanas – e atendimento é uma dessas relações – é 

o que permite a convivência de diferentes de maneira harmônica. É o que 

permite a tolerância do diferente. 

Um atendente empático em relação aos seus clientes, é alguém que ao invés 

de questionar seus desejos e expectativas, procura entender porque eles os 

têm e busca satisfazê-los. 

 

3. Respeito pelo cliente 

Não apenas o respeito às diferenças e particularidades que cada cliente 

apresenta. 

Respeito pelo tempo do seu cliente. O tempo de decidir, de responder, de 

falar. É também o respeito pelo tempo que ele dispensou a você e sua 

empresa. 

Respeite também a oportunidade que ele lhe deu de ser atendido por você 

e não pelo seu concorrente. Ele não precisava estar ali. Poderia ter ido a 

qualquer dos seus concorrentes. Ele não precisa comprar de você! 

Respeite suas crenças, seus pontos de vista, suas necessidades. 
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Respeito o seu dinheiro, que independentemente do valor monetário pago, 

por menor que seja, custou-lhe trabalho e dedicação. 

Respeite o que é importante para seu cliente, mesmo que para outro cliente 

ou para você mesmo, não seja. 

Respeito por quem ele é, independente da classe social ou de qualquer outro 

aspecto. Nenhum cliente é mais importante, nem menos, que os outros. 

4. Motivação 

Encontre motivos para fazer o que faz. Mais que isso, encontre motivos para 

fazer tão bem quanto possível. 

Isso é motivação! É ter motivos para agir. 

A motivação em tudo o que fazemos, ajuda a tornar mesmo as tarefas mais 

difíceis ou desafiadoras, mais fáceis. A motivação, ajuda-nos a ir além, mesmo 

cansados. 

Motivação é elemento que impulsiona mudanças, a quebra de paradigmas 

e o “não posso fazer”, torna-se um sonoro e retumbante, “sim, eu posso”. 

5. Satisfação sempre 

Possivelmente a analogia que mais é adequada para exemplificar a 

satisfação sempre, são as “loucuras de amor”. 
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O que alguém profundamente apaixonado é capaz de fazer pela pessoa 

amada? Qual o preço que tem de ver um sorriso genuíno resultante de uma 

ação que busca tão somente a satisfação alheia? 

Quando é natural, espontânea e verdadeira a ação, os resultados são únicos. 

Mais do que isso, busque a satisfação pessoal, por ter feito o melhor. Por ter 

feito o que era para ser feito. O retorno é intangível em termos de sentimentos 

e sensações, mas é extremamente concreto em termos de resultados. 

Clientes estão dispostos a até mesmo pagar mais se viverem experiências 

únicas e que lhes proporcionem elevados graus de satisfação. 

E por fim, mas não menos importante e por paradoxal que pareça, não se 

deixe satisfazer facilmente. Achar que já atende suficientemente bem seus 

clientes, pode lhe impedir de melhorar. Pode até gerar acomodação e uma 

certa arrogância. Não é “mania de perfeição”. Não confunda as coisas. É 

estar aberto a coisas novas e as melhorias constantes! 

MÓDULO 7: ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e a área de atendimento ao 

público nunca foi tão importante para as empresas como atualmente. Hoje, 

os clientes querem mais do que simplesmente comprar: eles desejam criar um 

relacionamento com a marca e esperam sempre o melhor suporte possível! 

Por isso, o atendimento ao público se transformou em um diferencial 

importante para as empresas, que estão buscando cada vez mais 

profissionais qualificados e preparados para lidar com as novas demandas 

dos consumidores.  
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Então, se você tem interesse em trabalhar na área, saiba que a oferta de 

vagas é alta e só deve aumentar ainda mais no futuro. Para o profissional 

capacitado e com as características necessárias para lidar com pessoas, as 

oportunidades serão muitas! 

As características essenciais a um profissional de atendimento ao público 

Trabalhar com atendimento ao público exige muito mais do que qualificação 

e habilidades técnicas. Afinal, lidar com pessoas não é para qualquer um e 

requer muita paciência, empatia e inteligência emocional.  

 

Empatia 

Ter empatia se trata de saber se colocar no lugar do outro, entender pelo que 

ele está passando e compreender seus sentimentos e emoções. E essa é uma 

qualidade essencial para quem deseja trabalhar com atendimento ao 

público! 

Isso porque, precisar entrar em contato com o suporte para resolver um 

problema costuma ser um momento estressante e desagradável para o 

consumidor. O que dificulta muito o atendimento e pode provocar o 

aparecimento de emoções negativas. 

Porém, quando o profissional tem empatia e é capaz de sentir na pele o que 

o outro está passando, ele consegue se comunicar melhor e enxerga as 

dificuldades por outros ângulos. 
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Dessa forma, fica mais fácil encontrar caminhos mais confortáveis e assertivos 

para a resolução do problema e firmar um diálogo mais positivo com o 

consumidor.  

Assim, ao trabalhar com empatia, o profissional não só tem mais chances de 

solucionar os problemas, como também pode mudar o sentimento do cliente 

em relação ao suporte, transformando problemas em verdadeiros cases de 

sucesso e canais de fidelização. 

Proatividade 

Um profissional de atendimento ao público também precisa ser proativo e sair 

na frente em relação às necessidades do consumidor.  

Isso pois, com dezenas de clientes em espera, é preciso estar atento para 

oferecer soluções completas que se adiantem às exigências e diminuam o 

tempo de atendimento, trazendo mais eficiência e produtividade para o setor. 

Se o cliente tem uma dúvida, por exemplo, o operador precisa ter 

proatividade para buscar possíveis problemas e oferecer soluções e dicas 

relativas ao produto/serviço adquirido mesmo antes de o consumidor exigi-

las. 

Agilidade 

Se você já precisou entrar em contato com o SAC de alguma empresa, sabe 

como ter de esperar é algo extremamente cansativo e destrói por completo 

a experiência do cliente. E, exatamente por isso, outra característica essencial 

ao profissional de atendimento ao público é a agilidade.  
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Hoje, os consumidores – assim como você – esperam conseguir sanar as suas 

dúvidas e solucionar os seus problemas da forma mais rápida possível. E 

oferecer um atendimento que proporcione isso a eles é um diferencial 

enorme para o negócio, que impacta diretamente o nível de satisfação do 

cliente. 

Por isso, o profissional de atendimento ao público precisa de agilidade e saber 

adiantar e executar processos de forma rápida. O objetivo deve ser sempre 

poupar um recurso muito valioso tanto para a empresa quanto para o 

consumidor: o tempo. 

Inteligência emocional 

Você já deve ter ouvido falar que o cliente tem sempre razão e isso continua 

sendo verdade mesmo quando ele está sendo grosseiro. Muitas das vezes, o 

consumidor só está irritado por ter que lidar com um problema inesperado e 

cabe ao atendente entender a situação e saber lidar com ela da melhor 

maneira possível. 

Para isso, ter inteligência emocional é fundamental! Pois o profissional precisa 

ter controle para driblar o nervosismo e, pacientemente, explicar o 

posicionamento da organização em relação ao problema e os caminhos 

disponíveis para solucioná-lo. 

Em todo caso, algo que jamais deve acontecer é o profissional se deixar levar 

pelo nervosismo do cliente. Conhecer-se a si mesmo e ter inteligência 

emocional é crucial para que isso não aconteça. 
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Organização 

Todos os dias os operadores têm de lidar com dezenas ou até centenas de 

chamados. E cada um deles com dúvidas, problemas e demandas diferentes 

que precisam de um atendimento eficiente e no menor tempo possível. 

Portanto, ter organização é uma característica indispensável para que o 

profissional de atendimento ao público possa oferecer um suporte assertivo, 

que solucione os problemas do cliente e não o faça perder tempo.  

Você poderá gostar de ver: As habilidades importantes no mercado de 

trabalho atualmente 

Colaboração 

Por fim, entre as principais características do perfil de um profissional de 

atendimento ao público também está a colaboração.  

Um setor de atendimento é composto por uma equipe de diferentes 

profissionais, cada qual com sua função, que precisa estar alinhada e 

trabalhar de forma engajada e colaborativa com o objetivo de prestar o 

melhor serviço possível. 

Por isso, é crucial que o profissional saiba trabalhar em equipe e consiga trocar 

conhecimentos e experiências com os colegas. 
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MÓDULO 8: ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

O que faz um(a) telefonista? 

Este(a) opera o sistema central de telefonia para estabelecer comunicação 

interna, externa ou interurbana entre o solicitante e o destinatário ou com 

outros telefonistas a quem vai dirigir a chamada. É com o candidato irá falar 

para tirar suas dúvidas e saber mais informações sobre algum outro serviço. 

PODENDO VARIAR, SUAS FUNÇÕES SÃO: 

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas 

telefônicas, auxiliar as pessoas, fornecendo informações e prestando serviços 

administrativos gerais. Também como operar equipamentos de telefonia, 

estabelecendo ligações internas e externas, recebendo e transferindo 

chamadas para o ramal solicitado. 

O comportamento é importante 

Nestas duas profissões, ter e manter a postura é essencial. Ater-se ao tom de 

voz e usar as roupas adequadas ao ambiente são muito importantes, mas 

claro que não é apenas sorrir e acenar, como muitos de nós pensamos. 

Confira algumas técnicas comportamentais que fazem toda a diferença: 

FALE A LÍNGUA DO BOM ATENDIMENTO 
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Um bom atendimento é pautado pelo tratamento profissional empreendido 

ao cliente. No entanto, não confunda profissionalismo com “robotismo”. Fuja 

das respostas padrões e dos processos engessados, tão comuns nessa área. 

A linguagem empregada deve ser adequada ao cliente, com um 

vocabulário simples e claro. Não utilize palavras difíceis ou termos técnicos 

para pessoas com menor grau de conhecimento sobre o assunto em questão. 

Na pronúncia, não mutile as palavras, pois isto pode gerar dúvidas com 

relação ao entendimento. Evite as expressões que transmitam incerteza, o 

tratamento íntimo e as gírias. E lembre-se: mantenha-se sóbrio em seu tom de 

voz. A comunicação não verbal ganha destaque aqui. Não basta apenas 

falar bem, mas também mover-se de forma adequada ao contexto da 

situação. Pois sim, até mesmo os gestos feitos são notados. 

ÉTICA E RESPEITO SÃO IMPORTANTES 

Trate os outros como gostaria de ser tratado: um dia você pode ser cliente, e 

no outro, colaborador(a). Por isso, tenha respeito com as pessoas pelas quais 

passar. Seja cordial e gentil. Atente-se aos códigos de vestuário e os incorpore 

ao seu estilo, mas em caso de dúvida, vista-se formalmente. Procure ter 

transparência ao esclarecer dúvidas: não minta e/ou omita informações 

relevantes neste momento. Tenha sinceridade. Esclarecer todas as dúvidas 

possíveis para quem está na sua frente ou do outro lado da linha contam 

pontos extras para você, profissional.  

As empresas se posicionam melhor no mercado não só por conta das 

mercadorias e serviços principais que oferecem, mas também pela etiqueta, 

consideração e empatia no atendimento ao cliente.  Por isso, tanto 

recepcionistas quanto atendentes são representantes notáveis da marca, e 

devem estar muito bem-preparados para receber os clientes que fazem 

contato com a empresa, seja no atendimento no balcão ou ao telefone. Só 

que este último tipo de atendimento, geralmente, não recebe a prioridade 

que merece na maioria das empresas, sobretudo por conta da demora do 

telefone ser atendido ou pela pobreza de informações que os profissionais dos 

call centers apresentam. Você sabia que, estruturando melhor o atendimento 

telefônico e investindo em habilidades, protocolos rápidos e cortesia, sua 

equipe de atendimento poderá conquistar mais clientes e fidelizá-los em 

número muito maior? Entenda por que você deveria dar prioridade no 

atendimento ao telefone. 
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Quais são os princípios para um bom atendimento telefônico? 

Antes de pensar em fazer qualquer grande mudança, é importante garantir 

que seu time de atendimento consegue realizar o básico em relação ao 

atendimento por telefone. Veja aqui os pontos aos quais você deve estar 

atento. 

Ter profissionalismo 

Informalidades ao telefone costumam ser algo comum hoje em dia, mas os 

agentes de uma empresa não podem lidar com o público da mesma forma 

que conversam entre si. É importante transmitir uma imagem bem profissional 

durante toda a conversa, sem perder o tom amigável. 

Escolher a linguagem certa para entrar em contato, o momento adequado 

e ter as soluções certas em mãos são cuidados fundamentais para atender 

às expectativas do público. Sem isso, será bem mais difícil reter clientes por 

mais tempo. 

Minimizar ruídos 

Os ruídos de fundo quando alguém fala ao telefone são comuns nas ligações 

do dia a dia, mas eles devem ser sempre evitados durante o atendimento 

telefônico. Como você já deve saber, esses barulhos atrapalham a conversa 

entre agente e cliente, o que pode gerar outros problemas. 

O mais comum é que isso torne as ligações mais longas e incômodas, tanto 

para o cliente quanto para o agente. Isso inevitavelmente fará com que você 
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perca algumas vendas. Vale a pena investir em uma estrutura adequada 

para sua área de atendimento, incluindo melhores microfones e isolamento 

acústico. 

Atender no nome da empresa 

Quando você entra em contato com um negócio, espera que alguém fale o 

próprio nome, o nome da empresa e do setor de onde ela está falando, não 

que simplesmente diga “alô”, certo? Além de ser uma linguagem nada 

profissional, isso também pode levar alguém a acreditar que o número está 

incorreto. 

Instrua cada um dos seus agentes a informar o próprio nome, setor e nome da 

empresa sempre que atender o telefone. Pode parecer algo banal, mas faz 

uma grande diferença na imagem que seu negócio cria. 

Falar no ritmo certo 

Por fim, mas não menos importante, é importante preparar seu time para falar 

na velocidade correta. Você provavelmente já passou pela situação de não 

entender o que alguém está dizendo por causa do ritmo das sílabas, ou ficar 

impaciente com alguém que fala muito devagar, não é? 

É necessário evitar ambas as situações. E a melhor forma de fazer isso é 

treinando seus agentes. Não há como mudar o ritmo em que uma pessoa fala 

sem que ela faça um esforço para isso. 

Como melhorar o atendimento telefônico em seu negócio? 
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Agora que você entende os aspectos básicos dessa forma de atendimento, 

um bom próximo passo é tomar pequenas atitudes e investimentos na área. 

Veja aqui algumas dicas. 

Atenda um cliente de cada vez 

Um erro comum em muitos centros de atendimento é sobrecarregar a equipe 

com mais chamadas do que podem dar conta. Essa atitude não só desgasta 

seu time como também diminui consideravelmente a qualidade do 

atendimento em ambas as ligações, algo muito ruim para a satisfação do seu 

cliente. 

Sendo assim, estabeleça uma regra de que, antes de receber qualquer outra 

chamada ou executar outras tarefas, o profissional deve encerrar o 

atendimento atual. Esse cuidado ajudará a organizar melhor os processos 

dentro da sua equipe, além de garantir a qualidade de atendimento ao 

cliente. 

Retorne as ligações perdidas 

Em muitos casos, pode ocorrer um problema no aparelho telefônico, na rede 

ou mesmo erro humano que leva a uma ligação perdida. É importante que 

você sempre rastreie e retorne tais ligações, pois elas ajudam bastante 

clientes que tenham dificuldades para entrar em contato com a empresa. 

É verdade que, dependendo da situação, pode ser apenas um número 

discado errado. Mas esse não costuma ser o caso. Cada retorno aumenta 

consideravelmente suas chances de fechar um negócio a mais. 
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Peça feedback 

A opinião dos clientes é a melhor forma de avaliar o atendimento telefônico 

da sua empresa. Por isso há tanta ênfase em pedir que o cliente deixe sua 

opinião depois de um contato, independentemente de ele ter saído satisfeito 

ou não. 

Lembre-se de manter esse feedback sempre conciso e direto. Não tente fazer 

muitas perguntas, pois o tempo do cliente é limitado. Apenas colete as 

informações mais importantes, como o nível geral de satisfação, e abra 

espaço para outras opiniões mais específicas. 

A importância do atendimento telefônico 

No fundo, não há grande diferença em começar o atendimento logo ao 

primeiro, segundo ou ao terceiro toque da chamada, mas lembre-se de que 

o funcionário só terá uma única chance de criar uma ótima primeira 

impressão, e isso começa a ter efeito assim que o telefone começa a tocar. 

Esperar muito tempo para atender pode deixar a impressão ruim de que a 

empresa é indiferente ou pouco profissional. Em nítido contraste, atender a 

chamada nos primeiros toques, gera a sensação de que se está pronto para 

ajudar ao cliente que chama, definindo o cenário inicial para uma ótima 

primeira impressão. 

1. Clientes ao telefone são menos tolerantes, pois têm mais opções 

Em comparação com o atendimento no balcão, ou seja, aquele prestado às 

pessoas que estão dentro de seu estabelecimento, o atendimento telefônico 

precisa ser priorizado, notadamente por duas razões.  Primeiramente, as 

pessoas que estão entrando em contato com a empresa por via telefônica 

têm geralmente menos paciência para esperar e, além do mais, não sabem 

com certeza se os funcionários estão com excesso de trabalho do outro lado 

da linha ou se a empresa está simplesmente fechada (ou não existe mais).  
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Por outro lado, quem está no local poderá interagir mais com a equipe, já 

que vai visualizar os eventos e como os funcionários estão realmente 

ocupados. Dessa maneira, ficará provavelmente mais resignada em esperar 

um pouco mais.  Entretanto, quem está ligando para sua empresa, só precisa 

ligar para o próximo número na lista (ou no Google). 

 

2. Gerar valor ao atendimento telefônico 

Cada vez mais nos tempos de hoje, os consumidores estão em busca de 

atendimento rápido e satisfação quase instantânea. Quando se atende 

rapidamente à chamada e se coloca ao dispor do cliente, isso já começa a 

produzir certo nível de gratificação.  Não importa o quão ocupada a equipe 

esteja no momento, os clientes gostam de saber que são importantes. Ao 

responder a uma ligação telefônica de imediato, reconhece-se que a 

chamada é relevante, mesmo que logo em seguida se pergunte à pessoa se 

ela poderia aguardar por um instante.  Outro ponto é atender em horário 

estendido: foi-se o tempo em que os consumidores não esperavam ser 

atendidos após as 17h ou 18h. Hoje, a expectativa é de atendimento até às 

20h, ou até mesmo 24h por dia. 

3. Equilibre as chamadas e o atendimento no balcão 

Se o seu negócio recebe muitas chamadas, mesmo havendo assistentes ou 

secretárias para o “balcão”, o ideal seria ter equipes ou funcionários 

diferentes para cada tipo de atendimento.  Mas se isso não for possível, é 

conveniente treinar a equipe para quando houver simultaneidade de 

atendimentos a fazer.  Como já falamos sobre a importância do atendimento 

telefônico, é ele que deve ser priorizado, em via de evitar a perda do negócio 

e também facilitar a resolução das demandas das pessoas que utilizam este 

canal de comunicação. Somente transfira a pessoa para outro setor se isso 

for necessário, orientando-a para o local correto. 
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Dicas para um bom atendimento ao cliente 

O atendimento ao telefone é um dos fatores em que você precisa gerar alta 

satisfação entre os clientes para ter um diferencial competitivo no mercado. 

Então, não só ofereça polidez e cortesia na recepção a quem entra em 

contato com sua empresa, mas também proporcione soluções adequadas 

para as demandas das pessoas. Por outro lado, se você estiver realizando um 

atendimento no balcão e o telefone começar a tocar, é importante ter 

empatia no atendimento ao cliente que está na sua frente. Por isso, o ideal é 

não abandonar o cliente no balcão. Se você for a única atendente no 

momento, atenda ao telefone e peça para a pessoa aguardar uns minutos 

ou até mesmo transfira para outro setor, quando necessário. Como falamos, 

o cliente no balcão terá paciência em esperar alguns minutinhos, mas o do 

telefone não. Quando for possível, o ideal é realizar os dois atendimentos, por 

mais difícil que isso pareça. Uma das principais dicas para um bom 

atendimento ao cliente que podemos dar é ter uma equipe em que cada 

um fica responsável por uma sessão (ou seja, um no balcão e outro no 

telefone). Isso é fundamental para otimizar os resultados e a comunicação 

com o cliente, além de manter uma boa imagem da empresa.  
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