
 
 

Gestão de Reclamações – São Jorge 

 
 
Público-Alvo 
 
Colaboradores com funções comerciais ou/e de contacto directo com o cliente. 
Colaboradores que tenham de responder às reclamações dos clientes, directas ou indirectas. 
Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional  
 

OBJECTIVOS 

 

Fornecer ferramentas técnicas inovadoras, que permitam dotar os formandos de 
competências específicas para as exigências no domínio da gestão de reclamações. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
Tratar as reclamações valorizando a imagem da empresa 
Reforçar as capacidades relacionais para gerir situações difíceis 
Adquirir competências no tratamento de reclamações 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Objecções – uma oportunidade para comunicar 

• O que é uma reclamação 

• Importância da comunicação 

• Os conceitos: confiança, credibilidade, valor e respeito 

 

2. As Relações Humanas e as Reclamações 

• Relações interpessoais 

• Objecções mais comuns 

• Tipos de reclamações 

• Assertividade 

• A imagem da empresa 

 

3. Técnicas para resolução de objecções 

• 5 passos para uma gestão eficaz das reclamações 

 

4. Orientações e soluções às reclamações  

• Quando e como responder às reclamações 

• Dez sugestões para lidar com reclamações 



   
 

5. Objecções ao telefone 

• Ferramentas para tratá-las correctamente 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 
06, 07 e 08 de Outubro de 2010 
 
Horário:  
16h00 às 21h00 
 
Documentação de suporte/ Bibliografia Consultada 

Brown, A. (1991) Gestão Eficaz do Cliente, Edições CETOP, Mem Martns, Lisboa 

Carnegie, D. & Associates (2003) The Sales Advantage, Inc. Free Press. Nova Iorque  

Wage, J. (1996) Psicologia e Técnicas de Conversação de Vendas, Edições Cetop, Lisboa 

Formadora 
 
Dra. Marta Reis 
Licenciada em Psicologia Social e das organizações no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa. 
Formadora Certificada. 
 
Observações 
 
 
€200,00 Por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação.  
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%.  
 
Plano Fidelidade – Conheça as Vantagens. 
 
 
 

Projecto Co-Financiado 
 

 


