
 

 

 

 

 

  

Excelência no Atendimento 
 

Público-Alvo 

 

Colaboradores que desempenhem funções de atendimento geral, comercial, de apoio ao cliente, serviços pós-

venda, tratamento de reclamações ou quaisquer outros profissionais que trabalhem na área de atendimento ao 

público. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Num mercado cada vez mais competitivo, o comprometimento dos profissionais com a satisfação plena do cliente 

é crucial. Este curso pretende dotar os colaboradores com estratégias e técnicas fundamentais ao 

aperfeiçoamento das suas atitudes, desempenho e competências a serem aplicadas durante a prestação de um 

serviço de excelência uniformizado, bem como, na gestão de reclamações, visando a satisfação e fidelização dos 

clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da ação, os formandos deverão estar aptos a: 

 

 Sensibilizar para a dimensão comportamental dos profissionais da empresa necessários a um atendimento de 

excelência. 

 Promover o auto – desenvolvimento de competências relacionais e comunicacionais, quanto ao estilo pessoal 

de atendimento aos clientes. 

 Implementar uma correta gestão de reclamações focalizada no cliente e na melhoria contínua da prestação de 

serviços. 

 Promover um atendimento telefónico eficaz e eficiente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Conceito e etapas do atendimento. 

 Imagem e postura adequadas a um atendimento de excelência. 

 Perfis de comportamento: a importância da empatia e da flexibilização no atendimento a clientes. 

 Comunicação Assertiva. 

 Inteligência Emocional na Gestão de Reclamações. 

 Técnicas promotoras do atendimento telefónico de excelência. 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 

Área de Formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

Calendarização 

 

Datas e horários: 16 a 20 de Março de 2015  

2ª a 6ª feira das 18h00 às 21h00 

Local: Sala de Formação da CCAH 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – Transmissão de saberes do formador aos formandos. 

Interrogativo – Questões colocadas aos formandos no sentido de estimular a progressão. 

Ativo – Exercícios práticos. 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua 

 

Formadora 

 

Flávia Bessa. 

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. 

 

  

 

 


