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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – O QUE É ATENDIMENTO  

 
     " O Atendimento é a porta de entrada mais convidativa 

para seu cliente, porém, também é a porta de saída mais eficaz.“ Cesar Mors. 

1.1. DEFINIÇÃO DE ATENDIMENTO 
 

1.1.1. Definição 
 

 Atendimento é o ato ou efeito de atender, é a maneira como 

habitualmente são atendidos os clientes das empresas, além disso, é dar, 

prestar atenção, considerar, acatar ou tomar em consideração uma pessoa que 

compra (adquire) um produto ou serviço. 

O atendimento estabelece a relação de dependência entre o atendente, 

o cliente e a empresa, pois ambos dependem deste relacionamento para a 

satisfação de seus objetivos. O atendente de fazer seu bom trabalho e ser 

remunerado para isso, o cliente em receber um produto ou serviço que busca e 

a empresa a concretização de seus objetivos de lucro. 

 

Tratamento 

É o modo de como o atendente se recebe o cliente, orientando-o, 

demonstrando produtos e serviços e conquistando sua simpatia.  

 Todo atendimento deve envolver um bom tratamento, porém o bom 

tratamento não garante o bom atendimento. 

 

Profissional de Atendimento 

 A principal função do atendente é representar a organização junto aos 

clientes, fornecendo informações, esclarecendo dúvidas, solucionando 

problemas, enfim, dispensar um tratamento que gere satisfação, segurança e 

tranquilidade ao cliente. 
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 Atendente de recepção: 

o Recebe ou recepciona o cliente; 

o Presta informações necessárias; 

o Encaminha o cliente; 

o Anota recados e informações; 

o Recebe e direciona as correspondências; 

o Precisa ser empático; 

o É primordial buscar os motivos do cliente;  

o Mantenha a conversa em um nível profissional e dê retornos ao 

cliente; 

o Utilize a comunicação efetiva; 

o Procure saber quais os anseios do cliente; 

o Procure oferecer soluções e alternativas; 

o Na visão do cliente você é o representante da empresa; 

o Mantenha informado o cliente sempre; 

o Sempre busque o acordo com o cliente; 

o Procure se certificar de que o prometido será cumprido; 

o Qualquer dúvida peça ajuda. 

 

 Atendente de Telefone: 

o Recebe ou recepciona o cliente pelo telefone; 

o Presta todas as informações necessárias; 

o Anota recados e informações; 

o Recebe e direciona as ligações. 

o Você representa a empresa; 

o Atenda prontamente; 

o Sempre utilize de bom tratamento; 

o Atenda de forma clara e diga o nome da empresa e seu nome; 

o Não confie na memória, anote tudo; 

o Dê a atenção que todos merecem e gostam; 
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o Antes de ligar se prepare, tenha as informações à mão; 

o Esteja sempre atento a tudo; 

o Sempre passe a ligação e espere a outra pessoa atender; 

o Não deixe o interlocutor aguardando.  

 

Cliente Interno - É o colaborador da empresa, pois recebe ou utiliza produtos 

ou serviços internos de outros colegas ou setores da empresa; 

 

Cliente Externo - É todo aquele que adquire os produtos/serviços da empresa; 

 

Fornecedor Interno - Todo aquele colaborador ou área que presta serviços a 

outro colaborador ou outra área; 

 

Processo - É o conjunto de ações ou tarefas desenvolvidas para a obtenção 

do produto ou serviço. 

 

Razões para Atender bem 

 O cliente bem tratado volta sempre; 

 O profissional de atendimento tem 70% da responsabilidade sobre a 

satisfação do cliente; 

 Nem sempre você tem uma segunda chance de causar boa impressão; 

 Relações eficazes com os clientes, aliadas à qualidade técnica e preço 

justo, fortalecem a opinião pública favorável à Empresa; 

 Opinião pública favorável suscita lucros e boas relações profissionais geram 

produtividade; 

 Recuperar o cliente custará  pelo menos 10 vezes mais do que mantê-lo; 

 Cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas, 

enquanto que os satisfeitos contam apenas para cinco. 
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1.1.2. Atendimento de Sucesso 
 

Passos para o atendimento de sucesso  

 

 Prepare a informação - Não existe nada mais desagradável do que receber 

uma informação incorreta. Esteja pronto (a) para fornecer informações 

corretas. Mantenha-se atualizado (a); 

 

 Prepare a atitude - Assuma uma postura positiva. Pois conseguimos 

transmitir uma serie de emoções por meio de nosso comportamento, e 

consequentemente por meio de nossa voz; 

 

 Atenda prontamente - Se possível ao primeiro toque. Cause uma boa 

impressão. 

 

Linha de Frente 

 Desenvolver a confiança e fidelidade dos clientes; 

 Colocar-se no lugar do cliente = empatia; 

 Comunicar-se bem; 

 Dominar a tensão; 

 Prestar atenção; 

 Estar sempre alerta; 

 Trabalhar bem em equipe; 

 Demonstrar confiança e lealdade; 

 Demonstrar motivação pessoal; 

 Resolver problemas; 

 Manter o profissionalismo; 

 Entender a empresa e o setor; 

 Conservar a energia; 

 Aplicar conhecimentos e habilidades técnicas; 

 Organizar as atividades de trabalho; 
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Garantia de satisfação 

 A garantia de satisfação pode ser definida por pequenas ações do 

atendimento ou garantias reais dadas aos clientes, tanto de maneira formal ou 

informal. 

 Leve as coisas pelo lado profissional, não pessoal; 

 Detecte o estresse prematuramente e previna-o; 

 Trate cada pessoa como um cliente para conseguir mais cooperação; 

 Vise à satisfação do cliente e não apenas ao serviço; 

 Solucione problemas, sem culpar a si próprio ou aos outros; 

 Pratique técnicas comprovadas; 

 Estimule o feedback continuo. 

 

Aspectos Psicológicos do Atendimento 

 Sempre devemos ter nossa autoestima bem resolvida, assumindo nosso 

potencial e capacidade de realização; 

 As pessoas têm experiências, limitações, interesses, expectativas e 

realidades diferentes; 

 Precisamos gerar confiança e credibilidade nas nossas ações e em tudo o 

que fazemos; 

 Precisamos ter autoconhecimento, reconhecer nossa capacidade de 

autocrítica, possuir equilíbrio emocional, ser humilde, utilizar de 

comunicação autêntica, ter bom humor e perseverança. 

 

Credibilidade e Confiança 

 A credibilidade de confiança vem do conhecimento técnico e do 

conhecimento do produto e do conhecimento do negocio da empresa, para que 

possamos desenvolver as nossas habilidades para lidarmos com os clientes e 

com as suas reclamações por meio de educação e cortesia. 
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Gestos que sempre fazem a diferença: 

 Cumprimentar de forma agradável; 

 Apertar a mão com convicção; 

 Sempre usar as frases: por favor, com licença, obrigado; 

 Manter um sorriso no rosto; 

 Quando se dirigir a alguém falar olhando nos olhos; 

 Mantenha a postura de interesse em ouvir, prestar atenção; 

 Reconhecer seus erros; 

 Pedir desculpas sempre que necessário; 

 Ser firme sem ser rude; 

 As pessoas são o produto de suas origens e do lugar onde trabalham; 

 Sempre devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.  

 

O bom Comportamento sempre leva a: 

 Uma fluidez das informações; 

 Mantém o bom ambiente no trabalho;  

 Permite um maior apoio e suporte dos colegas;  

 Mantém a facilidade no entrosamento e interação das relações de trabalho; 

 Melhora a qualidade no atendimento e traz beneficio para a imagem da 

empresa. 
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1.2.  Atividade para fixação 
 

 __________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____. 
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                 UNIDADE II – ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO 

 

2.1. QUALIDADE NO ATENDIMENTO 
  

 A qualidade no atendimento é manter a melhoria contínua, ou seja, 

possuir a "excelência" no fornecimento de um produto ou serviço, pois só 

conseguiremos a satisfação dos clientes quando superarmos a sua 

expectativa.  A qualidade é um conceito que é refletida nas variáveis de 

satisfação que vão desde os atributos de produto,  embalagem, preço e etc., 

até o atendimento. 

 Aprimorar as atitudes para sustentar a qualidade na prestação de 

serviço começa no cuidado com as relações interpessoais, para isso o 

comprometimento e motivação são essenciais.  

 

Como Chegar lá? 

1. Conhecer - suas funções, a empresa, as normas e procedimentos; 

2. Falar - utilizar um vocabulário simples, claro e objetivo; 

3. Ouvir - para compreender o cliente; 

4. Perceber - o cliente na sua totalidade. 

 

Conhecer – O aperfeiçoamento contínuo é o primeiro requisito do atendimento, 

ter segurança ao transmitir informações depende do conhecimento que você 

possui sobre a função, sobre as normas e os procedimentos da empresa, além 

dos seus produtos, serviços e o código do consumidor.  

 

Ouvir - Não é possível atender sem antes saber o que atender, é necessário 

ouvir o que o cliente tem a dizer para estabelecer uma comunicação sem 

desgastes. Manter o comportamento social adequado, postura de acordo com 

o ambiente em que permanece, seja educado com as pessoas. 
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Falar - Depois de ouvir atentamente, é necessário falar, para se estabelecer o 

processo de comunicação, mas quando um atendente transmite uma 

informação ao cliente, deve utilizar uma linguagem adequada, evitando termos 

técnicos, siglas, gírias, sendo claro e objetivo, respeitando o nível de 

compreensão do cliente. 

 

Perceber - Os gestos, as expressões faciais e a postura do cliente são ricos 

em mensagens, que percebidas auxiliarão a sua compreensão. As pessoas 

são diferentes uma das outras, por isso, a percepção é um fator fundamental. É 

por meio dela que conseguimos captar as diferentes reações e assim dispensar 

um tratamento individual e único. 

 

Cinco Dimensões da Qualidade Utilizadas em Atendimento 

 

 Confiabilidade – gerar confiança por meio do atendimento, fornecer as 

informações com precisão e eficiência; 

 Tangíveis – tangibilizar o atendimento para o cliente, fazer com que ele 

perceba a se sinta bem; 

 Sensibilidade – ser sensível aos problemas do cliente, seus anseios, 

perceber a importância do atendimento; 

 Segurança – estar seguro daquilo que está fazendo, demonstrar que 

conhece a atividade; 

 Empatia – se colocar no lugar do cliente durante o atendimento. 
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2.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
 

 Uma boa estratégia é a de comunicação pelo qual podemos perceber 

com clareza a mensagem emitida pelos clientes, nos permitindo uma 

abordagem mais ampla por meio de questionamentos mais abertos e ainda nos 

dá a chance de analisar o problema com discernimento e calma. Para isso é 

claro que precisamos conhecer e reconhecer as características e benefícios da 

organização. 

 Saber escutar e se comunicar de forma simples, objetiva, coerente e 

estimuladora sempre será uma forma de atender bem, além de dar o 

“feedback” necessário ao cliente e as soluções de que ele precisa para tomar 

as decisões sobre produtos e serviços.  

 

Não esqueça 

O processo de comunicação acontece tanto por meio de palavras tanto 

quanto por meio de formas não verbais:  

 Gestos; 

 Olhar; 

 Movimento; 

 Postura do corpo; 

 

Prerrogativas do Consumidor 

 O Cliente durante o atendimento pode estar: 

 Irritado; 

 Desorientado; 

 Assustado; 

 Injustificado. 

 Normalmente ele procura informações em fontes pessoais de seu 

relacionamento e nunca sabem avaliar o pós-compra de serviços do que de 

produtos e veem maior risco na compra de um serviço, pois entendem pouso 

sobre ele. Portanto assimilam menos rapidamente as inovações em serviços e 
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procuram informações principalmente no preço e nas instalações físicas para 

avaliar os serviços. 

 

As Implicações da Comunicação 

 Os clientes normalmente procuram as informações por meio de outras 

pessoas ou a “propaganda boca a boca”, utilizando dos testemunhos dos 

chamados formadores de opinião. 

 

Tipos de Comportamento dos Clientes 

O cliente possui características próprias de sua pessoa, que o torna 

individual e exclusivo e precisamos entender no momento do atendimento qual 

o comportamento dele, ou os fatores que influenciam estes comportamentos, 

podendo ele estar:  

 Passivo; 

 Agressivo; 

 Passivo/Agressivo; 

 Assertivo. 

 

2.2.1. Tipos de Clientes 
 

Retórico: 

 Fala como se estivesse discursando a uma plateia, mas não apresenta 

nenhum conteúdo; 

 É simpático, do tipo bonachão; 

 Tem facilidade e desviar o assunto. 

 

Como Tratá-lo: 

 Não abrevie a apresentação, e não faça interrupções; 

 Seja claro e prestativo nas argumentações; 

 Não fuja do assunto.  
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Adiador: 

 Nunca toma uma decisão no momento; 

 Sempre precisa de tempo para pensar e resolver qualquer questão.  

 

Como Tratá-lo: 

 Use o argumento de que a venda é assunto urgente; 

 Dê ênfase aos benefícios e vantagens do produto ou serviço; 

 Faça com que tenha desejo de usufruir logo do produto ou serviço.  

 

Mal Humorado: 

 É uma pessoa teimosa, briga com certa facilidade; 

 Qualquer motivo passa por discussão; 

 Sempre radical nas suas opiniões; 

 É impaciente e impulsivo; 

 Fala sempre alto e de forma intensa; 

 Constantemente interrompe aquele que o atende.  

 

Como Tratá-lo 

 Mantenha a calma e seja cortês; 

 Procure escutar com atenção e não fique preso às minúcias ou pormenores.  

 

Tímido ou Indeciso: 

 Busca sempre a opinião alheia; 

 Não admite e não gosta de tomar decisões; 

 Têm maior dificuldade de decidir quando são muitas escolhas a fazer.  
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Como Tratá-lo: 

 Mantenha-o encorajado e o incentive; 

 Motive o diálogo de maneira hábil; 

 Seja direto e simples; 

 Apresente varias sugestões.  

 

Desconfiado: 

 Desconfia de tudo e está sempre com o pé atrás; 

 Gosta de debater sobre o assunto, necessita de provas para o 

convencimento; 

 Solicita tudo por escrito; 

 Possui medo de errar.  

 

Como Tratá-lo: 

 Agir com firmeza e segurança nas informações; 

 Inspire confiança por meio de detalhes; 

 Faça a venda em cima da segurança, garantia, integridade e tradição.  

 

Apressado: 

 Capta todas as informações rapidamente; 

 Atendimento lento o deixa aborrecido; 

 É sempre objetivo e inquieto.  

 

Como Tratá-lo: 

 Procure perceber o que ele deseja logo no inicio; 

 Faça perguntas diretas e objetivas; 

 Procure envolvê-lo no assunto.  
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Técnico: 

 É apaixonado pelos atributos e capacidade do produto ou serviço; 

 O conteúdo é mais interessante do que a aparência; 

 As explicações devem ser minuciosas; 

 Evidenciar informações sobre o funcionamento, controle, garantias, etc. 

 

Como Tratá-lo: 

 Sempre dar ênfase às características e detalhes técnicos da mercadoria ou 

serviços.  

 

Presunçoso: 

 Se sente superior aos outros; 

 Acredita que sabe e conhece de tudo; 

 Sempre faz perguntas que dificultam a negociação ou transação; 

 Faz muitas objeções, principalmente se tem plateias; 

 É muito ruidoso e exigente; 

 Gosta de dominar a situação.  

 

Como Tratá-lo: 

 Sempre se agradável; 

 Apresentar apenas sugestões; 

 Não perder o domínio da conversa.  

 

Avarento: 

 Interessa-se apenas pelo preço ou benefícios do produto ou serviço; 

 Procura criar obstáculos mesmo antes da argumentação; 

 Sempre acha tudo muito caro e solicita vantagens. 
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Como Tratá-lo: 

 Passe a informação do preço com firmeza; 

 Demonstre que o preço é justo; 

 Pergunte bastante.  

 

Conhecedor: 

 Sempre sabe o que deseja; 

 Não existem rodeios; 

 Sempre positivo e decide por si próprio.  

 

Como Tratá-lo: 

 Apresente tudo de forma objetiva e seja prestativo; 

 Apresente as informações e fatos corretos; 

 Nunca force a barra; 

 Precisa ser claro, não pode simular, nem ocultar informações.  

 

Outros Tipos de Clientes 

 Ladrão, ou cleptomaníaco; 

 Aquele que gosta de quebrar as regras; 

 Beligerante ou encrenqueiro; 

 Encrenqueiros familiares, os que brigam com a família durante o 

atendimento; 

 Vândalo ou destruidor; 

 Pendurado ou sem dinheiro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página |023  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

DIRETRIZES PARA A RESOLUÇÃO EFETIVA DE PROBLEMAS 

 Agir depressa; 

 Admitir erros sem ficar na defensiva; 

 Entender o problema do ponto de vista do cliente; 

 Não discutir e entender os sentimentos do cliente; 

 Dar o benefício da dúvida; 

 Esclarecer passos para solucionar problemas; 

 Manter os clientes informados do andamento; 

 Considerar a indenização; 

 Perseverar para reconquistar a boa vontade; 

 

2.3. DEFININDO A ESTRATÉGIA 
 

 Para determinar os atributos mais importantes a fim de atender e 

superar as expectativas dos clientes é preciso determinar os atributos 

importantes de oferta da empresa em seus produtos e serviços, determinando 

as capacidades existentes e os potenciais de execução, para isso avaliar e 

determinar as forças e fraquezas, reputação, valores, para que se possa 

desenvolver uma estratégia de serviços que atenda às necessidades dos 

clientes, explore as capacidades e potenciais existentes na organização. 

 

Produtos Básicos e Serviços Suplementares 

 Uma forma de ofertar produtos e serviços eficientes é classifica-los em 

pacotes de benefícios: 

Produto ou serviço básico – aquele oferecido de forma standart, simples; 

Produto ou serviço suplementar – aqueles que acrescentam valor, tornando-

se um produto mais atrativo, por exemplo: quando vai a um lava car o produto 

básico é a lavagem do veículo e o produto suplementar é a lavagem com o 

polimento. 
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  As estratégias para criar, manter e aprimorar o valor por meio de 

atendimento precisam de dois fatores essenciais, a qualidade e produtividade, 

sendo a qualidade o grau de superioridade ou excelência dos produtos e 

serviços, sustentados pela percepção de valor frente à expectativa do cliente 

e a produtividade está mais ligada a capacidade da empresa em entregar um 

produto ou serviço de qualidade com menor custo e maior satisfação para o 

cliente. 

 

Figura 1: Criando valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sheth et al. (2001) pg 734. 

 

 

1. O que os clientes-alvos
    valorizam ?

2. De todas as dimensões
    de valor que os clientes-
    alvos desejam quais
    são as mais importantes?

5. O que os clientes-alvos
    provavelmente desejarão
    no futuro ?

3. Em que medida estamos
    oferecendo o valor que os
   clientes-alvos desejam ?

4. Qual é a causa deste nosso
    desempenho em dimensões
    de valor importantes ?
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 EXPECTATIVAS DO CLIENTE 

 

 As expectativas são os padrões que os clientes utilizam para julgar a 

qualidade ou experiência de um produto ou serviço, sendo desenvolvida a 

partir de informações apresentadas de diferentes formas, por amigos, por 

campanhas promocionais, por reportagens entre outras.  

 As expectativas mudam conforme a cultura ou grupos demográficos de 

clientes, e envolvem diferentes elementos que podem ser dimensionados por: 

 

Serviço desejado – serviço que os clientes desejam receber, uma combinação 

do que pode ser entregue e suas necessidades pessoais; 

 

Serviço adequado – nível mínimo de serviço que os clientes aceitam para 

satisfação de suas necessidades de acordo com a oferta dada pela empresa; 

 

Serviço previsto – serviço que os clientes efetivamente esperam receber 

atendendo as expectativas antecipadas formadas pelas informações dadas 

pelas empresas; 

 

Zona de tolerância – o grau ou nível de variações de serviço que os clientes 

estão dispostos a aceitar no momento da entrega, o nível dessa tolerância 

depende de cada tipo de cliente. 
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                 UNIDADE III – ETIQUETA E ÉTICA NO ATENDIMENTO  

 

3.1. ÉTICA NO ATENDIMENTO 
 

 A ética no atendimento inicia-se pela identidade profissional que é 

construída pelos grupos profissionais e por meio das relações que seus 

membros estabelecem entre si e com o meio em que vivem, pala sua forma de 

agir, pensar, sentir e de trabalhar. 

 Esta identidade é o que mostramos aos nossos clientes, por isso uma 

boa formação é essencial para um atendimento de excelência. 

Postura Ética 

 A postura ética é a forma de como estamos sendo profissionais e 

competentes naquilo que fazemos e se agimos de forma coerente com as 

pessoas com o ambiente e nas relações, com respeito, generosidade e 

cooperação no trabalho em equipe.   

 Outro fator normalmente observado á a postura de pró-atividade no agir 

habilmente dentro dos princípios e valores organizacionais. 

 

Sete Pecados do Atendimento 

1. Inconsistência naquilo se que faz; 

2. “Passar o abacaxi” ou repassar o problema a outro; 

3. Apatia ou desinteresse pelo atendimento; 

4. Normas muito rígidas, sem chance de negociação; 

5. Prometer e não cumprir o que prometeu; 

6. Não saber fornecer ou receber o feedback; 

7. Irritar-se facilmente com o cliente; 

8. Falar mal dos outros ou da empresa. 
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Feedbacks 

Dar o retorno (feedback) ao cliente é uma etapa do atendimento de grande 

importância, pois é o que o cliente espera que façamos de forma eficiente, para 

tanto deve-se: 

 Manter o respeito mútuo e aprender com o que aconteceu; 

 O retorno de forma construtiva pode trazer à luz a solução de um 

problema; 

 A pessoa tanto que entrega como o que recebe participam da solução; 

 A linguagem corporal diz tudo a nosso respeito, portanto devemos ter 

cuidado para não passarmos uma falsa imagem; 

 Seja específico sem generalidades; 

 Após o feedback, avaliar de que forma o problema não se repita; 

  Sustentar as sugestões em algo que possa desenvolver correções ou 

de evitar novas ocorrências; 

 Procurar reforçar a autoestima dos seus pares reconhecendo seus 

méritos, sem hipocrisia; 

 Oferecer ajuda e colocar-se a disposição quando houver necessidade.  

 

Tipos de Feedback  

 Feedback construtivo – ajuda no desenvolvimento das pessoas e 

de seus comportamentos;  

 Feedback positivo – aquilo que ajuda a manter os comportamentos 

positivos; 

 Feedback negativo – é que desencoraja os comportamentos por 

meio de respostas negativas. 

 

 

 



 
 

Página |028  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

Como dar feedback: 

 Descrever objetivamente os comportamentos e suas consequências, 

com fatos comprovados (planilhas e documentos);  

 Descrever especificamente a situação; 

 Mencionar quais consequências e impacto das ações sobre o 

andamento do trabalho;  

 A comunicação deve ser nos dois sentidos, ouvir mais e falar o 

necessário. 

  

Quando você estiver recebendo um feedback: 

 Concentrar-se na informação e não na pessoa; 

 Ouvir calmamente e com muita atenção; 

 Deixar claras todas as informações; 

 Reconhecer as considerações e opiniões da outra pessoa; 

 Evitar ficar na defensiva ou dar muitas explicações; 

 Ser receptivo a novas sugestões. 

 

Liderança no Atendimento 

 A liderança é fator essencial para o feedback positivo, sem ela o 

processo pode ficar desorientado, por isso manter uma liderança atuante e 

treinada é necessário. 

Competências do Líder 

 Ser cooperativo e transmitir confiança mútua; 

 Tomar decisões; 

 Foco em resultados;  

 Manter avaliação de desempenho continuamente e de forma clara;  

 A comunicação deve ser franca;  
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 Todas as informações devem ser compartilhadas;  

 Usar de argumentos e emoções nas situações de conflito;  

 Utilizar diversas opiniões e argumentos;  

 Ser comprometido com as novas ideias;  

 Identificar e destacar méritos dos outros. 

 

Como Motivar Colaboradores 

 Todas as pessoas desejam o reconhecimento e o apreço, em estar 

ocupado com atividades que fazem sentido, etc.; 

 Os colaboradores devem determinar como fazer o seu trabalho; 

 Ser receptivo, analisar novas propostas para uma nova abordagem; 

 Encorajar as pessoas para que assumam responsabilidades; 

 Apreciar quando alguém se encarrega de uma tarefa; 

 Ter uma atitude positiva em relação às interações sociais e ao trabalho 

de equipe; 

 Manter as pessoas informadas sempre que possível; 

 Não deixar as incertezas desmotivar a sua equipe; 

 Aceitar os erros das pessoas, mesmo que não dominam totalmente uma 

tarefa ou uma função; 

 Reservar um tempo para pequenas conversas; 

 Dar aos colaboradores objetivos e desafios concretos; 

 Demonstrar o progresso das pessoas; 

 Encorajar as pessoas regularmente; 

 Respeitar os acordos e promessas; 

 Defender a sua equipe sempre; 

 Ouvir os dois lados em caso de conflito; 

 Avaliar e discutir o empenho de cada um; 

 Escutar as motivações de cada um. 
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O que desmotiva os colaboradores 

Muitas vezes a liderança acaba por desmotivar os colaboradores, por 

isso devemos ter cuidado para não fazer isso: 

 Respostas vagas e pouco claras; 

 Elaborar uma quantidade de regras desnecessárias e rigorosas; 

 Reuniões improdutivas e obrigatórias; 

 Estimular a competição interna, para ver quem vence; 

 Esquecer propositadamente de passar informações importantes; 

 Ser desconstrutivo no feedback e nas observações de trabalho; 

 Usar os talentos dos seus colaboradores como referencia uns para os 

outros; 

 Não reparar nas coisas mal feitas, dando a impressão que não importa; 

 Tratar os colaboradores de forma injusta; 

 Fazer promessas que não pode ou não quer cumprir. 

 

Motivação e trabalho em equipe 

 Conhecer o que motiva sua equipe; 

 Quais os planos para motivar sua equipe? 

 Empenha-se e demonstrar paixão no que faz para motivar; 

 Seja exemplo para a equipe; 

 Ester sempre disponível para esclarecer dúvidas; 

 Estabelecer níveis de autonomia. 
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3.2. ETIQUETA PROFISSIONAL 
 

Werner (2014) afirma em seu livro que muitos pensam que estudar ou 

ler sobre etiqueta é algo inútil, mas na realidade, quase todos concordamos 

que nossa atitude é que abrem e fecham as portas em nossas vidas, 

chamamos a atenção dos adolescentes da importância que entender de 

etiquetas podem mudar a vida de muitos. 

 

Afinal o que é? E serve para que a ETIQUETA? 

 

 Etiqueta é um conjunto de algumas regras, não necessariamente 

normas rígidas nem lei para mudar, mas é uma orientação social que ajuda o 

ser humano, principalmente no ambiente de trabalho, a ficar mais harmonizado. 

Essas dicas que são passadas de uma pessoa para outra, ou de pai para filho, 

cria o que falamos anteriormente, harmonia na relação entre: empregado, 

empregador, cliente e colegas de trabalho, portanto aprender etiqueta 

profissional é fundamental para o sucesso de um cidadão. 

 Quando você estuda etiqueta, aprende que muitas das vezes, o seu 

sucesso depende de ficar quieto, e até não fazer nada, parece estranho 

quando em um mundo que falam tanto em atitudes e tomar a frente fazer a 

diferença, precisamos estar atentos sempre em como fazer a diferença, e por 

incrível que possa parecer, precisamos saber a hora certa de falar ou fazer 

algo, afinal quem nunca cometeu aquela gafe! E depois pensou “deveria ter 

ficado calado”!  

 Cuidado com as piadas, colocar apelidos nos outros, esses hábitos 

podem ser desastrosos em sua na vida profissional, pense nisso, apesar de 

todos gostam de pessoas bem-humoradas, mas tudo tem sua hora e dose 

certa.  
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 Segundo Werner (2014), a etiqueta social tem um peso interessante 

para você fazer um bom papel no mundo coorporativo e na boa convivência 

entre as pessoas, por meio dos princípios estabelece normas e conduta, “essas 

formalidades”, nos ajudam a nos comportar de forma correta em: festas, 

comemorações, restaurantes, velórios e outros, ou até mesmo encontro com 

pessoas importantes ou não.  

 A etiqueta social faz toda a diferença, por exemplo: em questões de 

apresentação no âmbito social os mais velhos vêm por primeiro, no mundo 

organizacional por cargos hierárquicos, em casos de clientes e gerentes 

(chefia), primeiro o cliente, em uma escola o diretor e assim, sucessivamente.  

 

 

 

 

 

    

 

 Com relação ao vestuário, Werner 2014, orienta, que precisa se sentir 

bem e confortável, evitar trajes extravagantes, seja em cores ou no caso das 

mulheres, evitarem, saias curtas e decotes profundos, ou muitos acessórios. 

Para homens uma dica é da descrição total, cuidado com o colarinho da 

camisa, altura da barra da calça, meia combinando com sapatos, se usar terno, 

o punho da camisa deve ultrapassar apenas um pouco a manga do paletó. 

 

Quando as empresas contratam, observam suas atitudes na 

recepção, na sala de espera, sua contratação depende disto. Fique 

atento! 

Cuide de sua voz, o tom de voz deve ser de acordo com ambiente. 

Isso faz toda diferença, quando as pessoas não te conhecem, e ouvem 

sua voz pela primeira vez, falar alto pode ser deselegante, e nem muito 

baixo. 
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 Werner (2014), afirma que, a etiqueta profissional e ou coorporativa, tem 

uma boa semelhança com etiqueta social, na verdade ela é uma etiqueta social 

adaptada ao mundo do trabalho. 

 Ainda segundo Werner (2014), no mundo corporativo nem todas a 

etiqueta está escritas em um mural ou em uma apostila, muitas delas estão 

ligadas a questão cultural da empresa, se fazendo necessário conhecer as 

políticas da organização, e com um pouco de paciência e sabedoria você vai 

percebendo o que pode e não pode fazer ou dizer, existem empresas que não 

permitem jamais qualquer que seja o tipo de brincadeira, gargalhadas nem 

pensar, e tem outras que o ambiente é bem descontraído, etc..  

 Espera-se que com essas dicas de etiqueta, você terá sucesso, procure 

informações a respeito, existem muitos cursos sobre etiqueta, também procure 

conversar amigavelmente com seu professor, explore mais esse assunto com 

ele, afinal saber nunca é demais, e sucesso em sua próxima entrevista de 

trabalho ou nas situações descritas. 

   

 

3.3. Atividade para fixação 
  

 

1. Qual a importância de se criar regras de etiqueta social? 

 

2. Quanto a etiqueta corporativa, é importante para nossas carreiras? 

Explique o porquê da importância. 
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