
 
  

Gestão de Reclamações - Graciosa 
 
Público-Alvo 
 
Colaboradores que desempenhem funções de atendimento geral, comercial, de apoio ao 
cliente, serviços pós-venda, ou outros profissionais que pretendam adquirir competências 
de gestão estratégica de reclamações. 
 
 
OBJECTIVOS GERAIS 
 

Com esta acção pretende-se dotar os colaboradores com estratégias fundamentais à 

melhoria do seu desempenho e ao desenvolvimento de competências a serem aplicadas no 

tratamento de reclamações visando a satisfação e fidelização dos clientes, bem como 

sensibilizar para a dimensão comportamental e para a pertinência em aplicar os conceitos 

subjacentes à inteligência emocional, transformando as reclamações em oportunidades de 

melhoria. 

 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 
 

• Valorizar a imagem da empresa no tratamento de reclamações; 

• Desenvolver capacidades relacionais na gestão de reclamações através da 

Inteligência Emocional; 

• Adopção de uma atitude proactiva na resolução de reclamações; 

• Reconhecer a importância das técnicas de atendimento de qualidade para a 

promoção e projecção da organização prevenindo futuras reclamações; 

• Conhecer os pressupostos do Livro de Reclamações, regras e legislação que lhe dá 

suporte. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

• Reclamações 

o O que é uma reclamação 

o Etapas da reclamação 

• Perfis de comportamento e Formas de Comunicação 

o Argumentação e Afirmação 

o Erros a evitar no tratamento de reclamações 

• Inteligência Emocional na gestão estratégica de reclamações 

o Postura reactiva vs. Postura proactiva 

• Livro de Reclamações 

o Legislação aplicável 

 

 

 



   
 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
 
Horário: 17h00 às 22h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua 

 
Formadora 
 
Dr.ª Flávia do Carmo. 
 
Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Formadora Certificada. 


