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PROGRAMA e-TEC BRASIL

Amigo(a) estudante:

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para
expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos
encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e
eficiência é a modalidade a distância. No mundo inteiro são milhões os
estudantes que freqüentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300
mil os matriculados em cursos regulares de Ensino Médio e Superior a distância,
oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.
Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), hoje,
consolidado como o maior programa nacional de formação de professores,
em nível superior.
Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil
(e-Tec Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes
centros urbanos e dos municípios do interior do País oportunidades para maior
escolaridade, melhores condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa
forma, com elevado potencial para o desenvolvimento produtivo regional.
O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED)
do Ministério da Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e
federais.
O Programa apoia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das
escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por
outro lado, a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e
municipais.
Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos
técnicos de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado deste
Edital contemplou 193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do
Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 pólos, até 2010.

Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos
últimos anos: a construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização
dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus câmpus.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e
participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação
profissional no País, valendo-se dos pilares da educação a distância,
sustentados pela formação continuada de professores e pela utilização dos
recursos tecnológicos disponíveis.
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua
formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está
matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.

CURSO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA

Seja bem-vindo(a):
Queremos cumprimentá-lo(a), pois você está começando o Curso Técnico em
Gestão Pública do Programa e-Tec Brasil 2008.
O profissional Técnico em Gestão Pública deverá, após o término do Curso,
estar integrado às particularidades da gestão pública, tais como:
a estrutura do Poderes Públicos e hierarquia dos Setores
Públicos;
o processo de elaboração e execução dos planejamentos
políticos e econômicos da administração pública, bem como o
processo de prestação de contas aos cidadãos;
o funcionamento dos quadros dos servidores públicos, bem
como o processo de contratação e remuneração;
os processos de comunicações formais utilizados pela
administração pública, bem como o processo de aplicação
destes recursos;
o atendimento ao público e o processo de aplicabilidade da
legislação, bem como adaptar-se às atualizações devido às
mudanças de legislação.
O Programa e-Tec Brasil se constitui instrumento valioso para a formação de
seus cidadãos. Esperamos, que, efetivamente, você aproveite esta
oportunidade de escrever sua história e seu futuro ao lado de quem está
ajudando a transformar nosso País.
Sucesso para você!

Márcia Denise Gomes Machado Carlini,
Coordenadora do Curso Técnico em Gestão Pública - e-Tec Brasil.
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CONVERSA INICIAL

Querido Aluno,
O curso Técnico em Gestão Pública visa que você não somente reconheça
sua importância enquanto servidor público, mas sobretudo que você atue
com competência suas atividades profissionais. Para tanto, a disciplina
Comportamento Organizacional aborda temas interessantes tais como: a ética
profissional, o código de ética do servidor público, relacionamento com chefes
e colegas de trabalho, atendimento pessoal, telefônico e por e-mail. Não
poderia deixar de mencionar o orgulho que sinto de tê-lo como aluno, já que
reconheço o seu grau de disciplina para adquirir conhecimentos na
modalidade à distância. Sei que o empenho de cada um de vocês é muito
maior que na modalidade presencial. O aluno do ensino à distância se envolve
muito mais com a proposta do curso e sei que os conteúdos deste caderno
irão contribuir para o seu conhecimento, ajudando-o a viver melhor no seu
ambiente de trabalho.
Considere: todos nós passamos a maior parte do nosso tempo juntamente a
colegas e chefes. E por que não aprender a lidar com os conflitos que
inevitavelmente surgem e que nos deixam tão chateados? Pensando desse
modo preparei para você este material que com certeza irá chamar sua
atenção, já que a aplicabilidade é muito grande no seu cotidiano.
Devo ressaltar que o conteúdo material contido neste caderno não irá
melhorar somente o relacionamento com colegas e chefes, mas sobretudo irá
lhe ensinar técnicas de atendimento pessoal e telefônico que são vitais para
melhorar a sua administração do tempo e otimização do seu trabalho.
Espero que você goste dos assuntos que selecionei para você, pois são frutos
de minha experiência profissional de longa data.
Um grande abraço!

Profª Zélia Freiberger
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UNIDADE
ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO

1

Esta unidade visa a que você compreenda as relações entre as pessoas no seu
local de trabalho. Para tanto, é necessário que se evidencie o comportamento
humano, nos níveis individual, grupal e organizacional, que rege essas relações. A
compreensão da conduta humana possibilita que conheçamos seus valores,
crenças, sentimentos, conhecimentos e também as possíveis reações com relação
às demais pessoas, situações e objetos.
O estudo do comportamento organizacional busca o entendimento de como
desenvolver pessoas, grupos e a organização, entendidos como seres que
aprendem a melhorar o desempenho das organizações, seus resultados e, ao
mesmo tempo, a qualidade de vida de seus dirigentes, empregados, parceiros,
entre outros.
O indivíduo, para tornar-se pessoa, precisa da interação com outras pessoas,
influenciando e sendo influenciado pelo outro ou pelo grupo a que pertence. No
local de trabalho a boa interação entre as pessoas é um fator que promove o
sucesso da pessoa e da empresa.
No conjunto das relações humanas expressas no ambiente de trabalho, podemos
identificar os comportamentos que indivíduos, grupos e organizações apresentam
(Kanaane, 1995, p. 51).
Dessa maneira, você irá
aprender que
comportamentos são
esperados na empresa e
como é importante ter
organização para o bom
desenvolvimento das suas
atividades no trabalho.
Planejamento e organização
são fundamentais para o
sucesso em qualquer área.

Como é o seu comportamento no ambiente de trabalho? Ao
responder essa simples pergunta, você terá subsídios de
análise a respeito da sua qualidade de vida. Muitas pessoas
costumam relacionar qualidade de vida a fatores financeiros;
entretanto há pessoas que não têm muitos recursos financeiros
e possuem boa qualidade de vida e vice-versa.
Quero que neste momento você reflita sobre a seguinte consideração: vale a
pena ganhar muito bem num local de trabalho, sem o menor respeito mútuo?
Como você se sentiria em um ambiente no qual chegasse pela manhã,
cumprimentasse as pessoas e elas nem olhassem para você?
O comportamento dentro de uma organização regula a qualidade de vida
que você tem na organização e também fora dela. Pense nisso! O fator
financeiro elevado é ótimo, desde que associado à qualidade de vida.
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Para facilitar seu entendimento sobre o tema trabalho e comportamento
organizacional, vamos apresentar o conceito de trabalho,
O que é trabalho?
É uma ação humanizada, exercida num contexto social, que sofre influências
oriundas de distintas fontes, o que resulta numa ação recíproca entre o
trabalhador e os meios de produção (Kanaane, 1995, p. 15).
Outro conceito importante que diz respeito ao nosso tema é o de comportamento
organizacional.
O que é comportamento organizacional?
É o estudo do conjunto das ações, atitudes e expectativas humanas dentro do
ambiente de trabalho (França, 2006, p. 3).
Para a eficácia do desenvolvimento das atividades profissionais, é necessário o
conhecimento a respeito dos procedimentos gerais na organização do trabalho,
bem como o entendimento do nosso comportamento, dos superiores e colegas.
A organização do trabalho compreende os conhecimentos dos propósitos da
organização com relação a:
• suas dependências;
• seu modo de produzir;
• técnicas que emprega para alcançar seus objetivos.
O que as empresas públicas esperam de seus servidores?
• Consciência de seus deveres;
• dedicação ao trabalho;
• equilíbrio emocional;
• sejam dignos de confiança;
• saibam delegar tarefas;
• saibam resolver conflitos entre colegas;
• sejam capazes de trabalhar em grupo.
Vejamos, então, quais os procedimentos gerais que devem ser conhecidos, para a
eficiência no setor público.
• Verificar o que necessita antes de iniciar sua tarefa, evitando interrupção;
• manter a mesa em ordem;
• manter equipamentos (fac-símiles, computadores, scanners) em condições
de uso;
• desenvolver suas atividades com disciplina;
• procurar não se esgotar em uma única tarefa;
• reconhecer as prioridades;
• adquirir conhecimentos inerentes à sua área de
atuação: arquivística, redação, gramática,
informática, controles contábeis e outros, e
procurar atualização constante;
• manter sempre próximo: código de
endereçamento postal, dicionários, livros
relevantes para o desempenho de sua
profissão;
• manter o ambiente arejado e organizado;
• dedicar as primeiras horas do dia para
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atividades que exijam maior concentração;
• elaborar um planejamento das atividades e procurar comprometer-se,
evitando interrupções;
• dispor os móveis de forma a reduzir movimentos desnecessários;
• guardar o material que não está sendo utilizado;
• guardar papéis em caixas, estabelecendo ordem de prioridade para
tratamento da documentação.
Essas dicas são fundamentais para o bom andamento das atividades diárias no
trabalho e contribuem para transmitir a boa imagem do servidor. Lembre-se de
que a primeira impressão é a que fica!

Durante minhas aulas, ouço muito os alunos tecerem
comentários a respeito de manter a mesa de trabalho sem
papéis. Na visão da maioria dos alunos, uma mesa limpa
indica que você não tem nada a fazer e assim será visto
como improdutivo pelos olhares críticos da chefia. E você o
que pensa sobre isso? Será que a chefia usará essa
indicação ou irá se basear na disponibilidade e motivação
que você tem para o trabalho? Em minha opinião, é perfeitamente possível
perceber se um servidor é disposto para o trabalho: basta dar a ele um desafio,
algo novo, como um projeto, por exemplo, e observar suas atitudes, diante
dessa nova situação. Se o servidor se negar a reaprender, possivelmente ele
tem uma predisposição para o comodismo, ao passo que se o servidor aceitar e
se envolver nas novas atividades, ele tem capacidade e motivação para o
trabalho. E para você o que é mais prudente? Não aceitar desafios e continuar
pautado no pensamento de que “sempre foi assim”, ou aceitar um desafio, se
abrir para o novo e repensar o modo como você organiza seu trabalho?

1.1 O CONCEITO DE ÉTICA
Por que a ética é uma discussão atual?
Porque na atualidade o homem está vivendo uma etapa de sua evolução, na
qual valoriza aspectos ligados à moral. É um fenômeno social que vem sendo
estudado por sociólogos e filósofos da atualidade. Portanto, nossa sociedade vive
uma redescoberta da ética que se manifesta na exigência de valores morais em
todas as circunstâncias, sejam elas científicas, políticas ou econômicas.
O que é ética?
“Em seu sentido de maior amplitude, a ética tem sido entendida como a ciência
da conduta humana perante o ser e seus semelhantes” (SÁ, 2005, p. 15).
Sá complementa que a ética envolve os estudos de aprovação ou desaprovação
da ação dos homens. Para os estudiosos da ética, a virtude é percebida como a
prática do bem e esta como a promotora da felicidade. Ademais a ética
possibilita a análise da vontade e do desempenho virtuoso do ser, em face de
suas intenções e atuações, relativos à pessoa ou à comunidade em que se insere.
Qual a inter-relação entre ética e moral?
Ética do grego ethos significa costume. Moral do latim mores significa costume.
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Conclui-se que as palavras ética e moral, apesar de terem origens distintas, têm o
mesmo significado.
A Ética é a parte da filosofia que aborda o comportamento humano, seus anseios,
desejos e vontades. É a ciência da conduta humana perante o ser e seus
semelhantes. É a ciência, de uma forma específica, de comportamento humano,
envolvendo estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens.
A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem,
norteando sua conduta individual e social. É um produto histórico-cultural e, como
tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou
proibido, para cada cultura e sociedade.
Ética e valor
De acordo com o pensamento de Vázquez (2005),
Valor não é propriedade dos objetos em
si, mas propriedade adquirida graças à
sua relação com o homem como ser
social. Mas, por sua vez, os objetos
podem ter valor somente quando dotado
realmente de certas propriedades
objetivas (VÁSQUEZ, 2005, p. 41).
Assim sendo, o que pode ser um valor
social para uma determinada
sociedade, pode não ser para outra, e
isso está diretamente relacionado à
cultura de um determinado grupo social.
Como podemos, então, saber se os
princípios éticos são corretos ou não? Na
visão de Maximiniano (1974, p. 28), a
interpretação de valores éticos pode ser
relativa ou absoluta. A primeira tem por
base a premissa de que as normas de
conduta são válidas em todas as
situações e, a segunda, de que as
normas dependem da situação.
Apresentamos como exemplo de ética relativa:
a) Na época da revolução industrial, era aceitável que as crianças
trabalhassem até a exaustão.
b) É correto avançar os sinais vermelhos de trânsito a altas horas da noite,
porque o risco de assaltos no cruzamento justifica esse
comportamento.
c) Na cultura oriental, as pessoas devem dedicar-se integralmente à
empresa enquanto que, na cultura ocidental, há distinção entre a vida
pessoal e a vida profissional. Conclui-se que a ética relativa depende
da situação analisada.
Sobre a ética absoluta temos o seguinte exemplo:
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O sigilo bancário dos bancos suíços sobre as contas secretas dos clientes. Durante
muito tempo, esses bancos foram admirados por essa ética, até ficar provado que
nem todos os clientes eram respeitáveis – traficantes de drogas, ditadores, políticos
corruptos, sonegadores de impostos e nazistas, faziam uso dessas contas, para
usufruir da questão do sigilo.

Todos os dias assistimos na TV programas jornalísticos que
veiculam notícias mostrando como os princípios da Ética são
violados. Selecione esses casos. Reflita sobre eles e faça sua
crítica. ANOTE.

Apesar de certos conflitos quanto aos valores éticos oriundos de diferentes
culturas, há comportamentos que são aceitos mundialmente, tais como:
Compaixão: relacionado com a ajuda ao próximo.
Beneficência: relacionado à prevenção e combate ao
sofrimento do próximo.
Imparcialidade: relacionado ao tratamento igualitário a
todas as pessoas, com os mesmos direitos.
Coragem: em oposição da injustiça, desprezando interesses
próprios.
Honestidade: relacionado à oposição da mentira. Todas as
pessoas merecem a verdade.
Integridade: diz respeito ao cumprimento das obrigações,
mesmo em oposição aos próprios interesses.
Consistência: pode-se medir o valor moral de um ser humano
pela consistência de suas ações.
Respeito à autonomia individual: não induzir o pensamento das pessoas. Afinal
todos têm direito à liberdade.

Nesta seção, vimos o conceito e a importância da ética. Vimos
que a ética se baseia em uma escala de valores, tais como a
honestidade, a coragem, e outras virtudes que são adotadas
como éticas dentro de uma determinada cultura. Contudo,
não devemos esquecer que a ética é uma doutrina do bem
comum, e que admitir comportamentos antiéticos não é
justificado pelas diferenças culturais entre grupos sociais, já que
há premissas da ética que são universalmente aceitas.

A ética é um estudo facilmente definido, porém difícil de ser
aplicado. Escreva quais princípios da ética você não adota
como padrão em seu dia-a-dia no trabalho.

Comportamento Organizacional - Zélia Freiberger
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1.2 ÉTICA PROFISSIONAL
Nesta seção, nosso estudo a respeito da ética está voltado para o aspecto
profissional. Para compreendermos melhor o envolvimento da ética em nossa
profissão, passemos a estudar agora conceitos bem interessantes que nos levarão
a pensar sobre a importância da nossa profissão para a sociedade.
Profissão e efeitos de sua conduta
O que é profissão?
Profissão pode ser conceituada como: “trabalho que se pratica com
habitualidade a serviço de terceiros, ou seja, prática constante de um ofício” (Sá,
2005, p. 135).
Este autor complementa que a profissão, além da utilidade para o indivíduo,
representa uma rara expressão social e moral e cita os pontos definidos por
Cuvillier:
• É pela profissão que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente,
provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência,
comprovando sua personalidade para vencer obstáculos.
• Por meio do exercício profissional, consegue o homem elevar seu
nível moral.
• É na profissão que o homem pode ser útil à sua comunidade e nela
se eleva e se destaca, na prática dessa solidariedade orgânica.
Ética e profissão
A profissão, como a prática habitual de um trabalho, oferece uma relação entre
necessidade e utilidade que exige uma conduta específica para o sucesso de
todas as partes envolvidas. Como partes envolvidas estão os indivíduos
diretamente ligados ao trabalho, e aqueles que afetam ou são afetados de
alguma maneira pelo trabalho realizado.
A mesma profissão que pode enobrecer pela ação correta pode também levar à
desmoralização, através da conduta inconveniente com a quebra de princípios
éticos (Sá, 2005, p. 35).
Código de Ética Profissional
Toda profissão tem um Código de Ética, mesmo aquela que não possui por escrito
adota padrões éticos dentro da cultura na qual se insere. Contudo, devemos
pensar que não há duas éticas, senão teríamos que admitir a ética dos ladrões,
das prostitutas, dos traficantes, etc. Tais grupos possuem “regras”, mas dizer que
são éticas seria um descaso com uma doutrina cujo objetivo é a prática do bem
comum.
Ressaltamos a importância da escolha da profissão. Normalmente um
adolescente escolhe sua profissão muito cedo, e após a conclusão do curso
universitário percebe que cometeu um engano e que não tem vocação para a
prática profissional.
Sá (2005) destaca que,
• O exercício de uma profissão demanda a aquisição de pleno
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conhecimento, o domínio sobre a tarefa e sobre a forma de executála, além de atualização constante e aperfeiçoamento cultural. Aceitar
um encargo sem ter capacidade para exercê-lo é uma prática
condenável, em razão dos danos que pode causar (SÁ, 2005, p. 157).
O autor complementa afirmando que um trabalho mal feito pode causar sérios
desastres. Portanto, se você é servidor público orgulhe-se disso e tenha
merecimento do cargo que você conquistou. Reflita a respeito de quantas
pessoas dariam tudo para ocupar sua posição social.

Ao precisar dos serviços de qualquer órgão público, atente
para o modo como as pessoas são atendidas pelos
funcionários. Faça sua crítica sobre isso. ANOTE.

Código de Ética do Servidor Público – Decreto n° 1.171/94
O servidor deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superiores, velando
atentamente por seu cumprimento e, assim, evitará conduta negligente. Os
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de
corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função
pública.
O Código de Ética do Servidor Público, em seu Capítulo I, é claro quanto às regras
deontológicas:
I – “A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear o servidor público, seja
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já
que refletirá o exercício da vocação do próprio
poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes
serão direcionados para a preservação da honra e
da tradição dos serviços públicos”.

SABER M

Vocabulário
Deontologia
é o estudo
da ética
de uma
determinada
profissão.

Para conhecer o Código de Ética do Servidor Público na
íntegra consulte o sítio:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm

Você considera inteligente aquela pessoa que leva vantagem
sobre os outros para subir de posição em sua carreira? Você já
presenciou um fato assim, ou melhor, você já sofreu com isso?
Como se sentiu? ANOTE.
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Assista ao filme “O Senhor das Armas”, com Nicolas Cage, e
faça uma analogia com o estudo da ética desta seção.

Nesta unidade vimos o conceito de Ética e Ética Profissional.
Vale refletir a importância deste conhecimento para o
Comportamento Organizacional.

Atividades – Unidade1
As atividades apresentadas proporcionarão a você a
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta
unidade.

1) Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, aos preceitos básicos
para o sucesso em qualquer área profissional.
a) Conhecimento a respeito dos procedimentos gerais na organização
do trabalho.
b) Entendimento a respeito do seu próprio comportamento, dos colegas,
da chefia, etc.
c) Conhecimento a respeito da cultura da organização.
d) Conhecimento a respeito da comunicação entre setores e
departamentos.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
2) Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao conceito de ética.
a) Em seu sentido de maior amplitude, a Ética tem sido entendida como
a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes.
b) A Ética é uma ciência que se preocupa com a aprovação dos outros.
c) A Ética não envolve estudos de desaprovação da ação do homem
em sociedade.
d) A Ética é uma ciência multidisciplinar que envolve a psicologia.
e) A Ética é uma ciência que norteia somente a conduta coletiva.
3) Sobre os princípios do Código de Ética do Servidor Público, é correto afirmar
que:
a) dignidade é a palavra que define uma linha de honestidade e ações
corretas baseadas na justiça e nos direitos humanos.
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b) decoro é o termo utilizado no Direito para designar um código de ética
e conduta em determinadas instituições.
c) zelo é o termo que designa dedicação ao trabalho.
d) eficácia refere-se à capacidade de executar uma determinada tarefa
de maneira a atingir os objetivos.
e) Todas as alternativas estão corretas.
4) Assinale a alternativa que corresponde à falta de ética do servidor público.
a) Comunicar seus superiores sobre um fato negativo que venha a
prejudicar o interesse público.
b) Usar o sigilo como princípio fundamental no exercício de sua profissão.
c) Fazer uso de informações do seu setor de trabalho em benefício
próprio.
d) Evitar o erro em seu trabalho, para que seus efeitos não venham a
prejudicar o interesse público.
e) Cumprir as ordens de seus superiores, sempre a favor do interesse
público.
5) Você considera ético um servidor que não obedece às ordens de seus
superiores, ao perceber que, se cumpri-las, estará sendo contrário ao interesse
público? Como você reagiria nesta situação? REFLITA e ANOTE.
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UNIDADE
RELACIONAMENTO NO
AMBIENTE DE TRABALHO

2

Se pudéssemos resumir o mundo corporativo a uma verdade ela seria a seguinte:
todo mundo tem chefe. Até mesmo o chefe tem muitos chefes. Como? Sim, os
fornecedores, os contribuintes, as pessoas interessadas diretamente no serviço da
empresa, o conselho superior. Apesar dessa verdade imutável, nem sempre a
relação com a chefia é tranquila. Vamos entender o porquê e como fazer para
melhorar.

2.1 RELACIONAMENTO COM CHEFES
Muitas dificuldades surgem no setor público, quando os servidores atendem sua
chefia imediata. Certas habilidades auxiliam sobremaneira este relacionamento
no ambiente de trabalho. Vejamos algumas habilidades:
• adquirir habilidade na comunicação;
• saber ouvir;
• ser paciente e desenvolver empatia;
• não adotar atitude defensiva e nem agressiva;
• não pré-julgar;
• procurar transmitir mensagens otimistas e estimulantes;
• expor argumentos e informações de maneira lógica;
• só prometer ao chefe o que poderá ser cumprido;
• abster-se de assuntos que não lhe digam respeito;
• saber contornar situações difíceis de relacionamento interpessoal
entre chefia e funcionários;
• não recusar tarefas que você nunca tenha feito antes;
• saber aceitar críticas, ainda que inoportunas;
• jamais dar a impressão que sabe de tudo.
Você está satisfeito com seu chefe?
A primeira ideia a ser trabalhada na resposta desta pergunta é
verificar se o seu chefe é mesmo um “monstro” ou se é você que
precisa ser mais humilde.
Especialistas na área de controle do clima organizacional sugerem que você faça
um esforço para identificar os pontos fortes que levaram o chefe a ocupar a sala
superior do andar do prédio onde você trabalha. Lembre-se de que ninguém
chega ao poder por acaso.
O que os liderados esperam de seu chefe?
Estudos estatísticos da empresa Franklin Covey, responsável por levantamento de
dados a respeito de clima organizacional, chegaram às seguintes conclusões a
respeito do comportamento que os funcionários esperam de seus chefes. O
resultado mostrou que se espera que eles:
• sejam íntegros;
• sejam comunicativos e visionários;
• saibam tomar decisões rapidamente;
• sejam um modelo para todos os funcionários (tenham
comportamento ético);
• sejam eficazes e, sobretudo, corajosos.
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Como em todo relacionamento, entre chefia e subordinados, sempre há dois
lados de uma razão. Assim como os chefes esperam um mínimo de colaboração
de seus funcionários a recíproca também é verdadeira.
Então, vamos agora às dicas para os chefes melhorarem o relacionamento com
seus funcionários:
• olhar para o funcionário quando este lhe procurar, (desvie a atenção
do computador);
• conduzir a conversa de forma “educada”, quando pretender
encerrar um assunto. Não passar para o funcionário a ideia de que
“sabe tudo”;
• deixar o funcionário falar quanto for necessário;
• elaborar mensagens mais completas quando pretender comunicar
algo aos funcionários. A maioria dos problemas de relacionamento
interpessoal, no ambiente de trabalho, parte do princípio de
problemas de comunicação;
• ser menos exigente consigo mesmo e com os funcionários. Lembre-se
de que a perfeição é para Deus;
• prestar atenção no comportamento da equipe.
(Extraído da Revista Você S/A, nº 106, abril/2007)
Lembre-se!
Com um mínimo de esforço é possível melhorar
as relações entre chefia e funcionários e propiciar um
clima organizacional favorável.

É fato comum a mudança de gestão no setor público. Na
maioria das vezes que isso ocorre os próprios servidores
costumam ter atitudes de hostilidade. Exemplo: “Você vai ver
como é difícil trabalhar com fulano. Ele pede algo para você
e nem espera a conclusão do trabalho, já pede outra
atividade mais difícil que a anterior.”
Assim, você fará um prejulgamento e, com certeza, baseado num erro. Procure
a validação dos fatos, veja se realmente seu chefe é assim. Aprenda a construir
relacionamentos baseados no respeito e na confiança. Quando seu chefe lhe
pedir que faça alguma atividade, e você já tiver outra em andamento,
negocie um prazo, pergunte a ordem de prioridade. Agindo assim, você
ajudará a eliminar uma ideia negativa e construirá um relacionamento
baseado na confiança e respeito.

Se você trabalha, observe atentamente o relacionamento
pessoal e organizacional entre os funcionários de sua empresa.
Se você ainda não trabalha, procure um colega que tenha
ligações de trabalho, que possa ajudá-lo. ANOTE.
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2.2 ASSÉDIO MORAL
Abordaremos, a seguir, um assunto que é pertinente à ética. Diz respeito ao
assédio moral, assunto que vem sendo abordado por diversos autores que
estudam o comportamento organizacional.
Passemos a conhecer agora o conceito de assédio moral.
O que é assédio moral?
“É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no
exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas
autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações
desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigida a um ou
mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de
trabalho e a organização, forçando-o desistir do emprego”.
Disponível em: http://www.assediomoral.org/spip.php?article1
O assédio moral diz respeito ao tipo de assédio que atenta contra a moral das
pessoas. No trabalho é entendido como qualquer conduta abusiva (gesto,
palavra, comportamento, atitudes) que atente, por sua repetição ou
sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma
pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho (Passos,
2004, p., 35).
Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho, em que
prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus
subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos
práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é
isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada,
inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do
desemprego e a vergonha de serem também humilhados associado ao estímulo
constante à competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e,
frequentemente, reproduzem e reatualizam ações e atos do agressor no ambiente
de trabalho, instaurando o 'pacto da tolerância e do silêncio' no coletivo,
enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando e fragilizando,
'perdendo' a autoestima.
Estratégias do agressor
• Escolher a vítima e isolar do grupo.
• Impedir de se expressar e não explicar o porquê.
• Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares.
• Responsabilizar publicamente, podendo os comentários de sua
incapacidade invadir, inclusive, o espaço familiar.
• Desestabilizar, emocional e profissionalmente. A vítima
gradativamente vai perdendo simultaneamente sua autoconfiança
e o interesse pelo trabalho.
• Destruir a vítima (desencadeamento ou agravamento de doenças
pré-existentes). A destruição da vítima engloba vigilância acentuada
e constante. A vítima se isola da família e amigos, passando muitas

Comportamento Organizacional - Zélia Freiberger

27

vezes a usar drogas, principalmente o álcool.
• Livrar-se das vítimas que são forçadas a pedir demissão ou são
demitidas, frequentemente, por insubordinação.
• Impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade.
Danos da humilhação à saúde do trabalhador
A humilhação constitui um risco invisível, porém concreto nas relações de trabalho
e a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das formas mais
poderosas de violência sutil nas relações organizacionais, sendo mais frequente
com as mulheres e adoecidos. Sua reposição se realiza invisivelmente, nas práticas
perversas e arrogantes das relações autoritárias na empresa e sociedade. A
humilhação repetitiva e prolongada tornou-se prática costumeira no interior das
empresas, onde predomina o menosprezo e indiferença pelo sofrimento dos
trabalhadores(as), que, mesmo adoecidos(as), continuam trabalhando.
Em muitas sociedades, ridicularizar ou ironizar crianças constitui uma forma eficaz
de controle, pois ser alvo de ironias entre os amigos é devastador e
simultaneamente depressivo. Nesse sentido, as ironias mostram-se mais eficazes
que o próprio castigo. O(A) trabalhador(a) humilhado(a) ou constrangido(a)
passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do sono, conflitos internos e
sentimentos confusos que reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade.
As emoções são constitutivas de nosso ser, independente do sexo. Entretanto, a
manifestação dos sentimentos e emoções nas situações de humilhação e
constrangimentos são diferenciados segundo o sexo: enquanto as mulheres são
mais humilhadas e expressam sua indignação com choro, tristeza, ressentimentos e
mágoas, estranhando o ambiente o qual identificava como seu, os homens
sentem-se revoltados, indignados, desonrados, com raiva, traídos e têm vontade
de vingar-se. Sentem-se envergonhados diante da mulher e dos filhos,
sobressaindo o sentimento de inutilidade, fracasso e baixa autoestima. Isolam-se
da família, evitam contar o acontecido aos amigos, passando a vivenciar
sentimentos de irritabilidade, vazio, revolta e fracasso.
Passam a conviver com depressão, palpitações, tremores, distúrbios do sono,
hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alteração da libido e
pensamentos ou tentativas de suicídios que configuram um cotidiano sofrido. É
esse sofrimento imposto nas relações de trabalho que revela o adoecer, pois o
que adoece as pessoas é viver uma vida que não desejam, não escolheram e
não suportam.
O que a vítima deve fazer?
• Resistir. Anotar com detalhes todas as humilhações sofridas (dia, mês,
ano, hora, local ou setor, nome do agressor, colegas que
testemunharam conteúdo da conversa e o que mais você achar
necessário).
• Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente
daqueles que testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações
do agressor.
• Organizar. O apoio é fundamental dentro e fora da empresa.
• Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. Ir sempre com
colega de trabalho ou representante sindical.
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• Exigir por escrito explicações do ato agressor e permanecer com
cópia da carta enviada ao DP ou RH e da eventual resposta do
agressor. Se possível mandar sua carta registrada, por correio,
guardando o recibo.
• Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para diretores e outras
instâncias como médicos ou advogados do sindicato, assim como
Ministério Público, Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos
e Conselho Regional de Medicina (ver Resolução do Conselho
Federal de Medicina no. 1.488/98 sobre saúde do trabalhador).
• Recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores e
contar a humilhação sofrida ao médico, assistente social ou
psicólogo.
• Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, pois o afeto e a
solidariedade são fundamentais para recuperação da autoestima,
dignidade, identidade e cidadania.
Importante!
Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho supere seu
medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser "a próxima vítima" e
nessa hora o apoio dos seus colegas também será precioso.

Não se
esqueça de
que o medo
reforça o poder
do agressor!

Lembre-se!
O assédio moral no trabalho não é um fato isolado. Como vimos ele se baseia na
repetição, ao longo do tempo, de práticas vexatórias e constrangedoras,
explicitando a degradação deliberada das condições de trabalho num contexto
de desemprego e aumento da pobreza urbana. A batalha para recuperar a
dignidade, a identidade, o respeito no trabalho e a autoestima deve passar pela
organização de forma coletiva através dos representantes dos trabalhadores do
seu sindicato, das CIPAS, das organizações por local de trabalho (OLP), Comissões
de Saúde e procura dos Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores
(CRST e CEREST), Comissão de Direitos Humanos e dos Núcleos de Promoção de
Igualdade e Oportunidades e de Combate a Discriminação em matéria de
Emprego e Profissão que existem nas Delegacias Regionais do Trabalho.
Fonte: http://www.assediomoral.org/spip.php?article5 Acesso em 27/01/2009.

SABER M

Para ampliar seu conhecimento sobre assédio moral no
trabalho, consulte a Resolução nº 1.488/98 do Conselho
Federal de Medicina, e o sítio:
http://www.assediomoral.org/spip.php?article5

Você sabia que é muito comum o assédio moral entre
crianças. Estudos comprovam que as crianças sofrem de
assédio moral, quando um elemento do grupo que
exerça influência sobre os demais, isola e passa a assediar
um determinado elemento do grupo.

Comportamento Organizacional - Zélia Freiberger

29

Assista ao filme “O diabo veste Prada”, e faça uma
analogia com o assunto desta seção. Perceba que o
assédio moral está presente no desenrolar do filme.

Você já presenciou assédio moral em seu ambiente de
trabalho? Já foi vítima de assédio moral? Como você
percebe o assédio moral a partir dos conhecimentos
adquiridos nesta seção? ANOTE

2.3 RELACIONAMENTO COM COLEGAS DE TRABALHO
Nesta seção, você encontrará dicas de como melhorar seu relacionamento com
colegas de trabalho, mesmo com aqueles que apresentam um grau de
dificuldade maior de relacionamento interpessoal. Se você considera que tem um
colega de trabalho de temperamento difícil, atente para o fato de que o padrão
de dificuldade no relacionamento pode estar em você mesmo.
Segundo o Dr. Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, quando nos
relacionamos com outras pessoas, o percentual inicial dessa comunicação é:
55% Visual; 38% Sonora; 7% Verbal.
Goleman (1995) afirma que, no primeiro momento de um encontro com alguém,
fazemos um julgamento inicial contra ou a favor, em apenas um vigésimo de
segundo.
Que elementos temos para avaliar alguém em tão curto espaço de tempo?
É a imagem que a pessoa projeta. Assim, precisamos pensar que a imagem que
projetamos deve ser condizente com a impressão que queremos transmitir.
Vejamos algumas dicas para melhorar a comunicação interpessoal.
• Transmitir as informações, ideias e instruções de
forma clara, objetiva e breve.
• O conteúdo da mensagem deve ter começo, meio
e fim.
• Usar termos simples, de acordo com o
entendimento do interlocutor.
• Dominar o assunto que está sendo comunicado.
• Em reuniões de trabalho, evitar distrações fazendo
anotações e perguntas sobre situações não
compreendidas.
• Saber ouvir é uma habilidade que poucos possuem.
• Pedir feedback (retorno da informação dada pelo outro).
• Parafrasear (fazer uma síntese do que foi dito).
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Embora seja muito difícil, ajudar as pessoas a se ajudarem, esta é uma das práticas
mais gratificantes da convivência humana: ajudar uma pessoa a aprender,
crescer, ser mais produtiva e desenvolver um relacionamento baseado na
confiança e na lealdade – qualidades raras no ambiente de trabalho. Isso vai
ajudar primeiramente você mesmo, outras pessoas e também a organização.
Passemos a estudar maneiras pelas quais você pode ajudar os outros no ambiente
de trabalho.
• Mantenha sua perspectiva emocional, não se deixe abater pelo
estado emocional da outra pessoa.
• Muitas emoções - raiva, medo, depressão, ansiedade e entusiasmo
podem ser contagiosas. A raiva o impede de pensar com clareza,
privando-o da capacidade de resolver o problema.
• Anteveja o estado emocional de outra pessoa, o que lhe dará
suporte para não se envolver nas emoções negativas que a outra
pessoa está sentindo.
• Use afirmações instrutivas, “Maria está ressentida e coberta de
sentimentos negativos, eu não preciso captar isso para mim”.
• Use sua reação de relaxamento, conseguindo manter sua
perspectiva emocional e evitar o contágio emocional. Você será
capaz de pensar e perceber com clareza, assim estará ajudando
uma pessoa descontrolada a dominar-se.
• Redirecione a conversa: as pessoas irritadas ou ansiosas costumam
repetir as mesmas afirmações, o que serve apenas para prendê-las
nesse estado emocional negativo. Ofereça a ela outros pontos de
vista em uma perspectiva mais racional.
• Regulando as emoções em outras pessoas: regular as emoções
alheias é muito difícil, já que isso não depende inteiramente de nós.
• Há técnicas eficazes que podem ajudar nesse sentido: empatia colocar-se no lugar do outro, acalmar a pessoa, dando-lhe conforto
emocional, ou ainda ter capacidade para incentivar a pessoa a
buscar seus objetivos.
Relacionamento do profissional com os colegas
• Ter compromisso com a verdade (não mentir).
• Manter contatos com as pessoas fazendo-se presente.
• Ter domínio de suas emoções para que não interfiram no bom
rendimento das atividades.
• Ter resistência a frustrações.
• Acreditar na sua capacidade de autodesenvolvimento e dos
profissionais de sua equipe.
• Motivar as áreas de interface para que se envolvam com os projetos.
• Valorizar os colegas incentivando-os.
• Elogiar e agradecer quando há apoio e sinergia.
Para melhorar o relacionamento interpessoal é preciso que compreenda que as
pessoas agem em função de aspectos de foro íntimo como a ideia de poder.
Para compreender isso, vamos entender o que é poder pessoal.
Há dois tipos de poder:
1) decorrente de elementos externos, como nosso cargo na instituição,
nossos bons relacionamentos, nossa riqueza, etc.;
2) o poder pessoal, fruto de nossa educação, formação,
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desenvolvimento pessoal, conhecimento, habilidades, etc.
O poder, quando usado adequadamente, nos permite alcançar nossos objetivos
e obter sinergia em nossas negociações. Contudo, há pessoas que abusam dessa
prerrogativa e confundem aspectos pessoais e aspectos profissionais.
Relacionamento Pessoal x Relacionamento Profissional
As pessoas não devem confundir o relacionamento pessoal com o profissional. É
preciso que se respeite o aspecto de que cada uma delas tem de lutar para
conseguir o melhor para sua instituição.
A norma de reciprocidade
• Nós temos dívidas com outras pessoas pelo que elas nos fizeram
anteriormente, pela história de interações que tivemos com elas no
passado.
• Pesquisas antropológicas sobre normas de reciprocidade confirmam:
as pessoas gostam mais de enviar cartões de natal para quem lhes
manda cartões, fazer concessões a pessoas com as quais tenham
tidos bons negócios anteriormente.
• Na essência do relacionamento humano está uma frágil dinâmica
interpessoal – a confiança.
Nesta seção, foram apresentadas dicas importantes que
podem ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis no
ambiente de trabalho. Contudo, não se pode esquecer de
que, a partir de uma análise a respeito da minha própria
pessoa, eu serei capaz de construir ambientes mais saudáveis
e viver melhor no meu ambiente de trabalho.

O soneto de Drummond retrata bem a problemática das
relações interpessoais.
João amava Tereza que amava Raimundo
Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
Que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
Que não tinha entrado na história.
Carlos Drummond de Andrade

Você já observou algum caso em que o relacionamento
pessoal prejudicou o relacionamento profissional? ANOTE.
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2.4 RELACIONAMENTO EM GRUPOS DE TRABALHO
Vamos compreender, agora, a problemática que envolve o relacionamento
interpessoal em grupos de trabalho. Passemos a conhecer agora conceitos e
dicas na visão da autora Fela Moscovici, para melhorar o relacionamento
interpessoal quando a ordem do dia é um trabalho em grupo.
A maioria dos especialistas indica, nos mais recentes livros de administração e
gerência, que o futuro pertence a organizações baseadas em equipes. Grupos
existem em todas as organizações, equipes são raras ainda, embora ostentem
essa denominação com frequência (MOSCOVICI, 1999, p. 5).
Mas afinal qual a diferença entre grupo ou equipe?
Na visão da autora não há parâmetros precisos, pois equipe é um grupo com
funcionamento qualificado. Quando um grupo pode ser considerado equipe? Um
grupo passa a ser uma equipe quando presta mais atenção a sua própria forma
de operar e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Esse
processo de auto-exame e avaliação é contínuo, em ciclos recorrentes de
percepção dos fatos, diagnose, planejamento de ação, prática, implementação,
resolução de problemas e avaliação.

O conflito
Na visão de Moscovici (1995, p. 146), a partir de divergências de percepção e
idéias as pessoas se colocam em posições antagônicas, caracterizando uma
situação conflitiva. Desde as mais leves até as mais profundas, as situações de
conflito são componentes inevitáveis e necessárias da vida grupal.
O conflito, em si, não é patológico nem destrutivo. Pode ter consequências
funcionais e disfuncionais, a depender de sua intensidade estágio de evolução,
contexto e forma como é tratado (MOSCOVICI, 1999, p. 6).
De um ponto de vista amplo, o conflito tem muitas funções positivas. Ele previne a
estagnação decorrente do equilíbrio constante da concordância, estimula o
interesse e a curiosidade pelo desafio da oposição, descobre os problemas e
demanda sua resolução. Funciona, verdadeiramente, como a raiz de mudanças
pessoais, grupais e sociais.
Como lidar com o conflito
A maneira de abordar um conflito vai
depender de vários fatores, entre os quais:
natureza do conflito, razões subjacentes,
grau de extensão, intensidade ou
importância quanto à consequências,
contexto grupal e organizacional,
motivação dos oponentes e,
principalmente, as experiências anteriores
que cada um já teve com relação aos
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conflitos e seus resultados ou formas de resolução também influem
consideravelmente nas abordagens subsequentes.
Passemos a conhecer agora quatro formas de abordagem de conflitos em grupos
de trabalho:
Evitar o conflito - consiste em compor grupos de trabalho mais homogêneos, com
maior afinidade de pontos de vista, valores, metas, métodos, etc. Em muitas
situações esta é uma forma útil de resolução ou prevenção de conflitos. Tudo é
feito para não haver tensões consideradas prejudiciais ao trabalho, à
produtividade e ao relacionamento pessoal harmonioso. O risco, contudo, é a
redução e até a extinção de criatividade, pois nesta situação é considerado
inadequado discordar por ferir normas de solidariedade grupal.
Reprimir o conflito - consiste em controlar as situações, desenvolvendo uma
atmosfera de repressão através de recompensas e punições estabelecidas pelo
líder do grupo. Como vantagem, tem-se a administração do tempo na execução
de determinadas tarefas já que aspectos de valores pessoais serão suprimidos.
Como desvantagem, esta repressão acaba sendo canalizada e expressada de
forma sutil, provocando frustração e hostilidade no comportamento das pessoas.
Aguçar as divergências do conflito - esta abordagem é vantajosa, quando
permite esclarecimento e aprendizagem. Se isto for realmente alcançado,
teremos a possibilidade de reconhecer seus custos em termos psicológicos e evitar
que novos conflitos se formem. Contudo, é um risco já que a abertura das
divergências pode desperdiçar muita energia das pessoas envolvidas e
comprometer relacionamentos futuros.
Transformar as diferenças em resolução de problemas - se as divergências forem
percebidas como enriquecedoras ao invés de competição por certo-errado, as
situações conflitivas passarão a ser problemas que poderão ser resolvidos
cooperativa e criativamente. Contudo, esta abordagem não é simples já que
estaremos lidando com sentimentos que acompanham as discordâncias e será
necessária uma boa dose de maturidade e compreensão das pessoas no
entendimento desse processo.

Assista ao filme “Lucas um estranho no formigueiro”. Trata-se
de um desenho animado que aborda a cultura
organizacional e as atividades em equipes de trabalho. É
muito interessante.

Em seu trabalho há um grupo ou uma equipe? A partir da
visão da autora Fela Moscovici, apontada nesta seção,
como você percebe os conflitos no setor onde você
trabalha? Como você reage às divergências em seu grupo
de trabalho? Caso você não trabalhe entreviste um amigo.
ANOTE.
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2.5 PARE DE RECLAMAR: LIDANDO COM O CONFLITO
É comum no ambiente de trabalho pessoas que reclamam de tudo. Reclamam
do chefe, da empresa, dos colegas, dos equipamentos, do sistema, etc. Quem
vive se lamentando prejudica a saúde e a carreira, além do que todo mundo quer
ficar longe de pessoas negativas.
Segundo estudiosos da mente humana, ter uma mente positiva é o primeiro
quesito na obtenção do sucesso em qualquer área. O pensamento tanto positivo
quanto negativo assume dimensões na vida humana. Pensar positivamente é fator
decisivo para mudar a vida de qualquer pessoa.
Quem não conhece e não tem um colega de trabalho que chega todos os dias
se arrastando até o escritório, de cara fechada, reclamando de tudo? Lembrou
de algum colega assim? Pior do que isso, você identificou-se com esta afirmação?
Pesquisas da Isma Brasil – (International Stress Management Association) –,
realizadas em 2005, demonstram que 27% dos funcionários têm atitudes pessimistas
no ambiente de trabalho. Em vez de foco nos resultados, têm foco nos problemas.
Normalmente, essas pessoas são resistentes a mudanças, criticam os outros o
tempo todo, falam mal do chefe, vivem preocupados, são perfeccionistas ao
extremo, sentem-se injustiçados e vítimas da empresa.
Se a empresa é tão ruim assim, o que estão fazendo lá? Por que não procuram
outro lugar para estabilizar-se?
A questão é polêmica, mas consenso entre especialistas da área de
comportamento humano. Essa postura faz mal à própria pessoa, aos colegas e à
organização.
É possível reverter este comportamento? Quais os fatores preponderantes que a
empresa mantém para que seus funcionários se tornem negativos? Como
promover uma transformação positiva desses valores?
Sob o aspecto da empresa, o que mais contribui para que o funcionário se torne
negativo é a falta de respeito pela sua competência, por suas ideias, excesso de
índices de controles e relatórios sem definição alguma. A grande maioria dos
funcionários negativos se sente assim, muitas vezes sem ter este comportamento
como padrão, por falta de reconhecimento de suas habilidades em sua própria
empresa.
Estudos de especialistas comprovam que a maioria dos funcionários tem
comportamentos negativos porque escondem duas atitudes profissionais
marcantes:
1º. Acham-se melhores que os outros.
2º. Sentem-se explorados pela organização. Funcionários muito
competentes acabam se estressando demais, chegam ao seu
próprio limite e acabam menosprezando as relações interpessoais.
São pessoas que culpam os outros por tudo que dá errado em sua
vida, são altamente exigentes e acham que todos deveriam “vestir
a camisa” como eles.
O maior prejudicado por essa postura negativa é o próprio profissional. Os
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derrotistas têm mais chances de ter problemas de saúde graves, tais como
doenças cardiovasculares, sofrem de depressão e angústia, de ansiedade.
Reverter esse ciclo de reclamações é tarefa da empresa e do próprio funcionário.
Cabe às organizações reconhecer a evolução do funcionário e oferecer ajuda
para aqueles que estão tendo baixo rendimento. Enquanto que ao funcionário
cabe uma autoavaliação e reconhecimento que tem um comportamento
pessimista. É preciso encarar os problemas como desafios e estabelecer alguns
limites.
Um fator que contribui muito para reduzir o stress é aprender a dizer “não”, e
negociar prazos para entrega de trabalhos, quando você tiver com muitas
atividades em andamento e surgirem outras em nível de urgência.

Você é negativo no trabalho? Conhece pessoas que têm
sentimento negativo, em relação ao trabalho e a empresa?
Do que reclamam com mais frequência? ANOTE.

É possível caracterizar alguns comportamentos negativos presentes no dia-a-dia
da empresa, respondendo algumas questões:
• Tem um tom irritado ao falar com os outros?
• Perde a paciência por pouco?
• Vive fazendo comentários sobre terceiros?
• Sempre se comportou assim em todos os empregos?
• Não sente entusiasmo para ir trabalhar?
• Está desmotivado com dificuldade de se concentrar?
• Se sente superior aos colegas e até à chefia?
• Sente raiva ao ser criticado?
Porém, é possível trocar as lamentações pelo alto astral. Qualquer pessoa pode
desenvolver atitudes mais positivas em seu local de trabalho, como veremos a
seguir.
• Conscientize-se de que a atitude negativa é autodestrutiva.
• Pare de culpar os outros por seus fracassos.
• Enumere situações que provocam sentimentos negativos em você.
• Crie novas alternativas para contornar um problema ou solucioná-lo.
• Aprenda a ser mais flexível, com você e com os outros.
• Combine com um amigo para lhe dar um toque quando estiver
adotando um comportamento negativo.
• Tenha hábitos alimentares saudáveis e durma bem.
• Faça um bom círculo de amizade.

Se você tiver um colega que reclama demais, mostre
empatia, mas tente sugerir formas diferentes de reagir.
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Atividades – Unidade 2
As atividades apresentadas proporcionarão a você a
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta
unidade.

6) No relacionamento com sua chefia imediata, o servidor público tem como
deveres fundamentais:
a) saber ouvir.
b) só prometer ao chefe o que poderá ser cumprido.
d) saber aceitar críticas, ainda que inoportunas.
e) todas as alternativas anteriores.

7) Assinale a alternativa que corresponde corretamente à diferenciação entre
grupo e equipe.
a) Grupo é uma reunião de pessoas que trabalham juntas, equipe
presta atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os
problemas que afetam o seu funcionamento para atingir objetivos
comuns.
b) Equipe e grupo são representados por pessoas que trabalham
juntas.
c) Grupo e equipe são formados por alunos de uma sala de aula que
fazem uma atividade dinâmica.
d) Equipe e grupo são difíceis de serem conceituados, portanto têm o
mesmo significado.
e) Equipe são pessoas que trabalham juntas, grupo são pessoas que
tem objetivos comuns.

8) Você pertence a um grupo ou equipe de trabalho? Justifique.

9) Como é o seu relacionamento no ambiente de trabalho? Escreva com muita
sinceridade e analise quais pontos você pode melhorar a partir do
conhecimento adquirido nesta unidade de estudo.

10) Pessoas positivas são aquelas que acreditam em si mesmas, que estão sempre
de bem com a vida. Pessoas negativas veem problemas até onde eles não
existem e têm uma visão de fracasso de si e dos outros. Como você se vê
nesse contexto? O que você pode fazer para melhorar sua comunicação
interna?
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UNIDADE
COMPORTAMENTO
EM REUNIÕES

3

As reuniões são muito comuns no ambiente de trabalho, já que ajudam na
tomada de decisões e também na construção de um planejamento estratégico.
Nesta seção você vai encontrar dicas de como coordenar uma reunião ou como
comportar-se em uma reunião de trabalho.

O que é reunião?
reunião consiste em uma troca de informações para o
esclarecimento de um ou mais assuntos. O propósito dela deve
concentrar-se em traçar linhas de ação através da contribuição do
grupo, promovendo assim uma maior produtividade, quando há a
participação e o comprometimento do grupo na tomada de
decisões (ALONSO, 2002 p. 37).
As reuniões estão presentes nas estratégias administrativas tanto em empresas
públicas quanto privadas. A primeira questão a se perguntar é se há necessidade
de se fazer esta reunião. Em caso afirmativo, deve ser escolhido o local indicado
para o número de participantes e providenciar a pauta para a reunião, bem
como o edital para convocar os participantes. A maioria das empresas públicas
utiliza a convocação das reuniões em edital da pauta da reunião.
Vejamos no quadro as partes de um Edital:

Há dois tipos de reuniões: ordinárias e extraordinárias.
As ordinárias são previstas pelo estatuto da empresa, as extraordinárias são
reuniões convocadas ao surgirem determinados problemas que exigem a
deliberação conjunta dos membros da diretoria e outros membros.
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De acordo com o pensamento de Alonso,
Reunião é um recurso caro para a empresa,
por isso deve ser previamente avaliada e
planejada, tendo em vista que, atualmente,
dispomos de recursos tecnológicos que
facilitam e encurtam a distância, como por
exemplo, a videoconferência, a
teleconferência ou a audioconferência
(ALONSO, 2002, p.16).
Sugestões de como coordenar uma reunião:
• Organizar a pauta definindo objetivos.
• Denominar o secretário que elaborará a
pauta e também participará da reunião para
elaboração da ata.
• Iniciar a reunião, discorrendo o objetivo a ser discutido.
• Conduzir a reunião instigando a participação de todos sobre as
sugestões pronunciadas, evitando assim conversas paralelas e
também que algum membro do grupo tome posse do tempo e do
assunto.
• Ser hábil ao tratar com situações delicadas que possam surgir
durante a reunião.
• Encorajar a integração do grupo.
• Selecionar ideias e sugestões de grande importância.
• Na hora apropriada, usar o humor visando descontrair o grupo.
Comportamento ideal nas reuniões:
• Evite chegar atrasado ou sair no meio da fala.
• Questione ou exponha seu ponto de vista no momento oportuno.
• Faça perguntas curtas e objetivas.
• Concentre-se no que o coordenador está falando.
• Olhe para o interlocutor, demonstrando atenção.
• Não provoque conversas paralelas, você não poderá ouvir
enquanto fala.
• Não seja agressivo. Se houver divergência de ideias, discorde com
civilidade (devemos discutir ideias e não pessoas).
• Ao término do encontro, seja discreto e educado. Se desejar fazer
considerações ou agradecimento, faça-o outro dia por e-mail.
• Se chegar atrasado, aguarde o coordenador da reunião indicar seu
lugar.
• Mantenha o celular desligado ou no modo silencioso.
• Se a reunião começou após o horário, e você tem compromisso,
explique ao coordenador do grupo que precisará sair um pouco
antes. Feito isso, posicione-se em local estratégico para que sua
saída não atrapalhe os demais participantes.
• Quando chegar a hora de sair acene para o coordenador da
reunião e saia discretamente.
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Nas reuniões de sua empresa, de sua escola ou na Igreja
que você frequenta, são levados em consideração esses
comportamentos? Observe e ANOTE

3.1 ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
Na atualidade tornou-se muito comum ouvir as pessoas usar a falta de tempo
como justificativa para diversas situações normais do dia-a-dia. O filósofo francês
Gilles Lipovetsky, autor do livro “Os Tempos Hipermodernos”, comenta em sua obra
que a época contemporânea criou no homem a sensação de que o dia está
muito escasso em detrimento das muitas atividades que precisa realizar. Mas já
que não dá para fazer “espichar” o tempo vamos conhecer agora quais são os
principais desperdiçadores de tempo no ambiente de trabalho e o que fazer para
melhorar essa importante problemática no ambiente de trabalho.
Os maiores desperdiçadores de tempo são:
• Interrupções pelo telefone.
• Visitas inesperadas.
• Reuniões.
• Falta de objetivos, de prioridades.
• Mesa atulhada de papéis sem controle.
• Delegação insuficiente, envolvimento de rotinas.
• Falta de comunicação e mensagens obscuras.
• Informações inadequadas e atrasadas.
• Indecisão e procrastinação; (adiar).
• Pessoal não treinado e insuficiente.
• Supervisão em excesso.
• Abandonar um trabalho para iniciar outro.
• Manter quantidade excessiva de registros, complicados e repetitivos.
• Dedicar-se a projetos que não irão se concretizar.
• Dedicar-se em conversas pessoais por telefone.
• Permitir divagações em reuniões.
• Agenda mal programada.
• Colegas e chefes que saem da sala e não comunicam para onde
irão.
• Procurar documentos perdidos.
Para resolver a questão da falta de tempo, o primeiro passo é reconhecer o maior
desperdiçador de tempo (pode ser desta lista), e “atacar” de imediato o ponto
mais crítico.
Vejamos algumas dicas para administrar seu tempo:
• Centralize informações em uma agenda: isto evitará a constante
busca por informações que você não sabe onde estão, como
números de telefones, endereços e até mesmo de datas importantes
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para você e sua empresa.
• Planeje o seu dia: em apenas 10 minutos é possível fazer uma
previsão do que é mais importante, ou seja, estabeleça as
prioridades e depois se concentre nelas.
• Respeite o seu ritmo: verifique qual horário você “funciona” melhor,
se pela manhã ou à tarde e use esse horário para atividades que
exijam maior concentração.
• Reuniões: são importantes, porém exigem critérios, como por
exemplo, qual o objetivo, quem são os envolvidos, qual o melhor
horário, local, etc. Estabeleça uma previsão de término e determine
que este horário seja cumprido.
• Representações: se você ocupar um cargo de chefia e tiver uma
agenda muito intensa mande um “representante”.
• E-mails: não consulte e-mail assim que chegar ao trabalho deixe
para fazê-lo pelo menos uma hora depois, quando já tiver
estabelecido as prioridades para aquele dia.
• Saiba dizer “não” ou “mais tarde”: a maioria das pessoas tem muita
dificuldade para dizer “não”, porém é um aprendizado importante;
• Assuma seu papel de protagonista: enumere os papéis que você
desempenha na vida: pai, filha, marido, chefe, cidadão. Não
adianta fazer um planejamento para vida pessoal e outro para a
vida profissional, afinal você é um só.
• Tenha tempo para cuidar de sua saúde: não há qualidade de vida
sem saúde, portanto, se você está acima do peso é sedentário, pelo
menos vá pelas escadas, já é um bom começo.
• Organize-se para ler e aprender: convenhamos ninguém tem tempo
para ler tudo que chega pelo correio e pelo e-mail, portanto
selecione o que lhe convém e leia o que irá deixá-lo atualizado.
• Distribuição ideal das horas: 70% com atividades importantes; 25%
com urgências; 5% com bobagens.
(Extraído da Revista Você S/A, Editora Abril, nº 112 – Out./2007)
Você já se perguntou alguma vez porque determinada pessoa faz tantas coisas
num mesmo dia ao passo que você se sente sempre “correndo atrás do tempo”
para organizar tudo?
Saiba que administrar o tempo é parte integrante da inteligência emocional.
Mas o que é inteligência emocional?
Vamos conhecer o conceito de inteligência emocional na visão de Weisinger,
Inteligência emocional é o uso inteligente das emoções, isto é, fazer
intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor,
usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu
raciocínio de maneira a aperfeiçoes seus resultados” (WEISINGER, 200,
p. 24).
Uma das formas de você otimizar seu tempo é exercitar seus pensamentos para
ações mais positivas. Pense: onde e como quero estar daqui a cinco anos? Você
conhece alguém que realiza muito num único dia? Observe como ela age e
perceba como ela lida com as próprias emoções.

44

Comportamento Organizacional - Zélia Freiberger

SABER M

Se você se interessou pelo assunto “Inteligência
emocional”, leia o livro do Autor Daniel Golemann.

3.2 – ERGONOMIA APLICADA
Você já sentiu desconforto na sua coluna ao final do dia? Aquela sensação de
cansaço e travamento geral? Se sua resposta foi afirmativa está na hora de você
se preocupar com uma questão muito importante que auxilia você a ter
qualidade de vida e aumentar sua produtividade: a postura correta no ambiente
de trabalho. Passemos a estudar a respeito de ergonomia, uma ciência muito
interessante que estuda as condições físicas do ambiente de trabalho.
Para tratar deste assunto, vamos conhecer a concepção de ergonomia segundo
Itiro Lida (1993, p.7).
O que é ergonomia?
Ergonomia (do grego: ergon = trabalho + nomos = normas, regras, leis) é o estudo
da adaptação do trabalho às características dos indivíduos, de modo a lhes
proporcionar um máximo de conforto, segurança e bom desempenho de suas
atividades no trabalho.
Além do ergonomista, há diversos
profissionais ligados à saúde do trabalhador,
à organização do trabalho e ao projeto de
máquinas e equipamentos que podem
colaborar, fornecendo conhecimentos úteis
que poderão ser aproveitados na solução
de problemas ergonômicos. Entre esses
profissionais, destacam-se:
Médicos do trabalho - podem ajudar na
identificação dos locais que provocam
acidentes ou doenças ocupacionais.
Analistas do trabalho - ajudam nos estudos
de métodos, tempos postos de trabalho.
Engenheiros - podem ajudar, sobretudo,
nos aspectos técnicos, modificando
máquinas e ambientes de trabalho.
Designers - ajudam na adaptação de
máquinas e equipamentos, projetos de
postos de trabalho e sistemas de
comunicação.
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A ergonomia estuda vários aspectos da relação da pessoa com as condições de
trabalho, desde a sua postura e movimentos corporais (sentados, em pé, estáticos
e dinâmicos, em esforço ou não), aos fatores ambientais (os ruídos, vibrações,
iluminação, clima e agentes químicos), aos equipamentos, sistemas de controle,
cargos e tarefas desempenhadas.
Você pode melhorar as condições do seu ambiente de trabalho, colocando em
prática os comportamentos que apresentaremos a seguir.
• organizar a mesa de trabalho, dividindo-a em três partes sendo:
- área de trabalho principal – a distância do cotovelo até à mão,
ou a zona de mais fácil alcance. Usar esta zona para colocar
os objetos que se usa com mais frequência;
- área secundária de trabalho – a distância do braço estendido
sem esforço. Usar esta zona para colocar elementos que se use
com alguma frequência;
- área de apoio/ arquivo – superior à distância alcançada pelos
braços. Usar esta zona para os objetos que menos se utilizem.
• Evitar sentar-se em posturas estranhas ou forçadas; manter a mesma
postura durante longos períodos de tempo; levantar objetos pesados
frequentemente.
• Evitar empregar demasiado esforço muscular,
inclusive em tarefas relativamente sensíveis; a
pressão nas partes delicadas do corpo, por
exemplo, repousar sobre a mesa do escritório;
realizar tarefas repetitivas que requeiram uma
posição estranha ou ações forçadas, sem permitir
que o corpo recupere.
• Observar: a altura do encosto da cadeira, de
maneira que haja contato entre esta e a parte
mais curva das costas.
• Observar ainda se a cadeira dispõe de apoio de
braços, ajustar a altura destes de maneira que não
seja necessário inclinar-se para usá-los; se
necessário elevar a cadeira para obter uma
posição reta dos pulsos e usar um apoio para os
pés.
• Descansar frequentemente os braços e os pulsos
num apoio de braços.
• Usar alternativamente os diferentes dispositivos,
como o mouse e o teclado.
• Pressionar suavemente as teclas do teclado e os
botões do mouse; manter o mouse perto do teclado para reduzir o
movimento desde o ombro.
• No caso de utilização com maior frequência do mouse, desviar um
pouco o teclado para facilitar o manuseio do mouse.
• Colocar o monitor a uma distância de 45 a 80 centímetros dos olhos,
evitando reflexos ou contrastes luminosos muito acentuados.
• Usar um suporte para colocar papéis, livros e impressões.
• Fazer pequenas pausas para descanso e relaxamento.
• Realizar pequenos exercícios musculares (alongamentos) para aliviar
tensões.
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Outro fator importante refere-se ao ambiente de trabalho. Oferecemos dicas
gerais, que irão propiciar conforto em sua jornada de trabalho:
• Iluminação - para evitar reflexos, as superfícies de trabalho, paredes
e pisos, devem ser foscas e o monitor deve possuir uma tela antireflexiva. Evite posicionar o computador perto de janelas e use
luminárias com proteção adequada.
• Cores - equilibre as luminâncias, usando cores suaves em tons mate.
Os coeficientes de reflexão das superfícies do ambiente, devem estar
em torno de: 80% para o teto; 15 a 20% para o piso; 60% para a
parede (parte alta); 40% para as divisórias, para a parede (parte
baixa) e para o mobiliário.
• Temperatura - como regra geral, temperaturas confortáveis, para
ambientes informatizados, são entre 20 e 22 graus centígrados, no
inverno é entre 25 e 26 graus centígrados no verão (com níveis de
umidade entre 40 a 60%).
• Acústica - é recomendável para ambientes de trabalho em que
exista solicitação intelectual e atenção constantes, índices de
pressão sonora inferiores a 65 db. Por esse motivo, recomenda-se o
adequado tratamento do teto e paredes, através de materiais
acústicos e a adoção de divisórias especiais.
• Humanização do ambiente - sempre que possível humanize o
ambiente (plantas, quadros e quando possível, som ambiente).
Estimule a convivência social entre os funcionários. Muitas empresas
que estão adotando políticas neste sentido vêm obtendo um
aumento significativo de produtividade. O processo de socialização
é muito importante para a saúde psíquica de quem irá trabalhar
nele.
Sugerimos a você alguns exercícios para a promoção de bem estar físico durante
o trabalho:
• Respire profundamente para relaxar os músculos.
• Proporcione massagens nas mãos e
nos dedos para manter as mãos
quentes e reduzir a rigidez e
contrações nos dedos.
• Cruzar as mãos atrás da cabeça e
esticar os braços para trás enquanto
respira profundamente é um bom
exercício.
• Proporcione massagens nas mãos e
nos dedos para manter as mãos
quentes e reduzir a rigidez e
contrações nos dedos.Encolher os
ombros ajudará a reduzir a tensão e
a rigidez da parte superior das
costas e do pescoço. Para isso,
levante os ombros e na continuação
relaxe-os.
• Para descansar os olhos: pestanejar
ajuda a manter os olhos lubrificados.
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• Trocar o foco dos olhos é aconselhável para relaxar os músculos
oculares. Para isso pode-se focar a ponta dos dedos com o braço
estendido para frente, depois olhar para um ponto distante. Voltar a
olhar para a ponta dos dedos.
• Usar também a palma das mãos para aliviar a fadiga ocular
cobrindo os olhos com a palma da mão e respirando
profundamente.
• Última dica bem humorada: cuide para realizar estes exercícios, pois
é neste momento que seu chefe passa pela sua sala e encontra
você “relaxando” e assim irá pensar que você não faz nada o dia
inteiro.

SABER M

Para ampliar seu conhecimento sobre a ergonomia,
consulte o site do Ministério do Trabalho e Emprego
www.fundacentro.org.br
Você irá encontrar muitas teses e dissertações que
abordam temas interessantes relacionados à saúde
do trabalhador.

Nesta seção, vimos a importância da ergonomia em nossa
vida. Vimos que é uma ciência multidisciplinar e que este
assunto é cada vez mais abordado nas empresas.

Atividades - Unidade 3
As atividades apresentadas proporcionarão a você a
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta
unidade.

11) A respeito das sugestões de como coordenar uma reunião, é INCORRETO
afirmar que:
a) Não há necessidade de eleger um secretário, já que haverá um
coordenador para o andamento dos trabalhos.
b) Organizar a pauta definindo objetivos.
c) Iniciar a reunião, discorrendo o objetivo a ser discutido.
d) Selecionar ideias e sugestões de grande importância.
e) Ser hábil ao tratar com situações delicadas que possam surgir
durante a reunião.
12) Assinale a alternativa que corresponde ao comportamento ideal em reuniões
de trabalho.
a) Evitar chegar atrasado.
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b) Questionar seu ponto de vista no momento oportuno.
c) Concentrar-se no que o Coordenador está falando.
d) Ser discreto, educado e aceitar pontos de vista diferentes dos seus.
e) Todas as alternativas anteriores.
13) Analise as alternativas que tratam sobre administração do tempo.
I) Para administrar seu tempo, utilize uma agenda de trabalho.
II) Faça um planejamento semanal das suas atividades e
comprometa-se.
III) Deixe as atividades que exigem maior concentração para o final
do expediente.
IV) Programe mais reuniões para tornar as atividades mais dinâmicas.
V) Consulte e responda seus e-mails assim que chegar ao trabalho.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas as alternativas I e II.
b) Estão corretas as alternativas I, III e V.
c) Estão corretas as alternativas IV e V.
d) Estão corretas as alternativas II, III e IV.
e) Estão corretas todas as alternativas.
14) Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao conceito da
ergonomia:
a) É o estudo da adaptação do trabalho às características dos
indivíduos, de modo a lhes proporcionar um máximo de conforto,
segurança e bom desempenho de suas atividades no trabalho.
b) É o estudo da adaptação do indivíduo às características do
trabalho, de modo a lhes proporcionar um máximo de conforto,
segurança e bom desempenho de suas atividades no trabalho.
c) É uma ciência que estuda como o homem trabalha.
d) É uma ciência moderna, mas que teve início num passado remoto.
e) É uma parte da ciência que não diz respeito ao servidor público.
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UNIDADE
MARKETING PESSOAL
E EMPRESARIAL

4

Nesta unidade, você saberá porque o marketing é tão comentado e aplicado no
cenário de empresas públicas e privadas da atualidade.
O que é marketing?
Market do inglês significa mercado e ing (gerúndio) significa ação. Marketing,
portanto, é mercado em ação. Marketing Pessoal é o nome de uma concepção
atual para uma preocupação bastante antiga do homem: como ter sucesso na
vida (Vaz, 1995, p. 317).
O que é marketing empresarial?
Baseado em estudos de diversas áreas tais como: Sociologia, Psicologia,
Antropologia, Filosofia, o marketing empresarial visa conhecer o comportamento
das pessoas e suprir suas necessidades. Portanto, orienta as empresas a otimizar
lucros e oferecer aos clientes o melhor produto ou serviço com a melhor
qualidade.
O que é marketing pessoal?
Dentro do conceito de marketing empresarial, está subentendido que o
profissional deverá ter orientação para que a empresa atinja seus objetivos. E,
para isso, vamos estudar agora alguns aspectos interessantes do comportamento
no ambiente de trabalho.
Sabemos que são de extrema importância os conhecimentos técnicos de
qualquer área de trabalho, porém os aspectos comportamentais são vitais na
construção dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho.
A todo o momento fazemos escolhas e construímos nosso mundo dentro de uma
visão intelectual, emocional e ética. Assim, “não vemos as coisas como são, mas
sim como nós somos” (Tamulde).
Vamos compreender como ocorre essa interação na visão de Moscovici, ao
afirmar que,
O processo de interação humana está presente em toda a
organização e é o que mais influi no rumo das atividades e nos seus
resultados. Nas empresas, a interação humana acontece em dois níveis
distintos, porém concomitantes e interdependentes: o da tarefa e o
sócio emocional (MOSCOVICI, 1994, p. 29).
No nível da tarefa, são as atividades visíveis, observáveis acordadas, tanto nos
grupos formais de trabalho quanto nos grupos informais. Já no nível emocional,
prevalecem sentimentos positivos de reciprocidade. O nível da tarefa é facilitado
no sentido de maior canalização de energia para atividades concretas,
produtivas e satisfatórias (Moscovici, 1994 p. 30).
Assim sendo, na visão dessa autora, a dimensão intrapessoal é decisiva na
interação com as outras pessoas. O equilíbrio eu-eu permite abertura,
espontaneidade, aceitação, confiança, intercâmbio, consideração, cooperação.
A dimensão eu-outro é vital na família, no trabalho, na sociedade, no trabalho.
Cada grupo constrói um clima emocional próprio através das relações entre seus
membros.
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Marketing e as qualidades pessoais
Para melhorar o equilíbrio eu-eu e o autoconhecimento, o ser humano necessita
de muita humildade para aceitar os próprios defeitos, flexibilidade para aceitar
mudanças, honestidade e disciplina em suas proposições de mudanças.

Feedback é uma palavra de origem inglesa que quer dizer
retorno. É utilizada pela maioria das empresas como parte de
um processo na “avaliação de desempenho”, que consiste
em avaliar o desempenho de um servidor por um determinado
período. No feedback o servidor toma ciência de sua atuação
técnica e comportamental dentro da organização. É um
procedimento correto, desde que o servidor se proponha a fazer mudanças
positivas.
Você já participou de avaliação de desempenho? Como reagiu ao
feedback?
Se você não passou ainda por uma avaliação de desempenho, converse com
uma pessoa que tenha participado e aprenda com isso.

Até que ponto você se conhece? Quantas vezes você mesmo
teve reações, diante de uma determinada situação que lhe
deixou perplexo consigo mesmo? Você é flexível? Seja
honesto com você mesmo e anote se você teria capacidade
para transformar as diferenças individuais em resolução de
problemas em seu ambiente de trabalho.

4.1 ETIQUETA NO MUNDO DO TRABALHO
A grande maioria das pessoas não gosta do termo etiqueta, associada a uma
forma de interação entre pessoas fúteis, que se preocupam com aspectos pouco
producentes. Se você concorda com essa afirmação estude esta seção com
cuidado. Com certeza ao final dela você pensará diferente.
O que é etiqueta?
“Etiqueta é a ética do cotidiano, do dia-a-dia, da convivência” (VAZ, 2006, p.7).
Viu como é simples? Aposto como você pensou em uma mesa com muitos
talheres, pratos que você nem sabe para que servem. Não que esse momento
também não exija etiqueta, mas abordaremos a etiqueta aplicada ao convívio
social e, sobretudo, o convívio no ambiente de trabalho.
Passemos a estudar agora regras de convivência de acordo com a visão de Ana
Vaz, citadas em sua obra “Pequeno livro de etiqueta para toda hora”.
Palavras mágicas
Algumas pessoas simplesmente esquecem ou não suspeitam de que a inclusão de
poucas palavras em seu vocabulário pode deixar sua própria vida e a do outro
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muito mais leves. São elas: “Bom dia”; “Boa tarde”; “Boa noite”; “Por favor”; “Por
gentileza”; “Com licença”; “Obrigado(a)”; “Muito obrigado(a)”, são palavras que
ainda estão na última moda e devem ser usadas no convívio familiar, no convívio
social, no ambiente de trabalho, etc. (Vaz, 2006, p. 13).
Muitas pessoas acreditam que como estão no ambiente de trabalho há muito
tempo, não precisam mais usar essas palavras mágicas e agem como se o
ambiente fosse exclusivo delas.
De manhã, ao chegar ao trabalho, você deve saudar as pessoas com um “Bom
dia”, mesmo que para você aquele dia não seja tão favorável assim. Afinal este é
um problema só seu. Não contamine o ambiente com mau humor.
Pontualidade
É uma pena que a pontualidade não seja uma virtude de nosso
povo, o brasileiro. Ser pontual é demonstrar que você se importa
com o outro. Seguem algumas dicas de Vaz para resolver a
questão da falta de pontualidade.
• Planejamento é palavra chave: quem deixa tudo
para a última hora nunca será pontual.
• Adiantar-se também é ruim. Evite chegar à casa dos
anfitriões antes da hora marcada, enquanto ainda
fazem os últimos acertos.
• Sempre que um atraso for inevitável, ligue avisando.
• Atraso no trabalho é imperdoável, mas há exceções,
portanto justifique seu atraso.
• Lembre-se! O atraso tem efeito cascata e desorganiza a vida de
muitas pessoas.
Normas de conduta
Seja do elevador, do vagão do trem, do ônibus, a preferência é para quem sai.
• Use Sr. E Sra. Quando estiver com clientes, mas se não for agradável
para ele peça desculpas e continue a conversa.
• Meu colega tem mau hálito ou sudorese, devo avisá-lo? Somente se
houver intimidade, caso contrário ficará uma situação péssima.
Cartão Profissional
• Deve ser o mais simples possível, mas
não sem graça.
• Deve refletir sua área de atuação,
cargo e empresa.
• Se você trabalha em empresa onde
a seriedade impera, seu cartão
deve ser clássico e sóbrio; (Setor
Público, por exemplo).
• Dica: nada de dobrar o “cantinho”
do cartão. Está fora de moda.
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Como repassar o cartão profissional
• A entrega do cartão sinaliza que você valoriza a outra pessoa, afinal
quer contato.
• Cuide para entregar o cartão no momento certo, evitando repassar
“ansiedade”.
• No início do encontro em reuniões, em contatos com a imprensa.
• No final do encontro em restaurantes, ou quando estiver na mesa.
• Dica: entregue o cartão virado para a frente, para facilitar a leitura
de quem recebe.
Como receber o cartão profissional
• Ao receber o cartão, leia-o imediatamente e comece a chamar a
pessoa pelo nome e, guarde-o em um lugar que a pessoa que
entregou se sinta valorizada.
• Sempre que possível retribua a gentileza. Para isso, tenha o hábito de
andar com cartões, mas tenha o cuidado para que não fiquem com
aspecto sujo, estragado ou riscado.
• Dica: seu cartão é sua imagem.
Coquetel no ambiente de trabalho
• Mesmo que o coquetel seja num horário em que as pessoas
acabaram de sair do trabalho e não jantaram ainda, contenha-se e
não devore a bandeja com todas as delícias.
• Se você estiver ao lado de uma pessoa desconhecida e tiver que
“puxar conversa”, o melhor é perguntar pelo seu trabalho ou por seus
interesses.
• A prática de levar “pratinhos” ou “escondidinhos” no bolso são
absolutamente abomináveis. Salvo se o dono da festa sugerir como
forma de aproveitar o que sobrou.
A festa de fim de ano
A festa de final de ano realizada pela empresa tem como principal objetivo
integrar os funcionários e comemorar as conquistas no âmbito profissional. Assim
sendo, nada de levar o cunhado, a irmã, as crianças, etc. O(A) esposo(a) só irá se
o convite for extensivo ao casal. Cuidado com o comportamento, chefe é chefe e
estará observando você mesmo nesses momentos, então nada de comer e beber
em excesso. Isso é péssimo para sua reputação. Desfazer uma imagem negativa é
uma das tarefas mais difíceis, especialmente no campo profissional.
A roupa
comunica,
diz quem
você é.
Glória Kalil

A roupa do trabalho
Este é um assunto tão atual que em entrevista no Programa Fantástico da Rede
Globo do dia 25/01/2009, Glória Kalil abordou o tema de forma interessante.
Devemos tomar muito cuidado ao escolher o que devemos usar no ambiente de
trabalho pois além de comunicar quem somos, causa impacto no
comportamento das demais pessoas, gerando comentários e desviando a
atenção para um aspecto que poderá se tornar absolutamente negativo.
A escolha da roupa para o trabalho exige a análise do grau de formalidade do
ambiente e da profissão. Por exemplo: um advogado deverá se vestir com terno e
gravata, especialmente se ele representa o departamento jurídico da empresa. O
profissional da área de criação e marketing pode se vestir com trajes esportes, mas
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mesmo assim, deverá prestar atenção para não se tornar vulgar.
Vamos às dicas na visão de Ana Vaz, sobre o que não
deve entrar no ambiente de trabalho.
Elas
• Decotes, fendas, ombros ou barriga de
fora, salto altíssimo, rasteirinhas, ou
qualquer roupa que apele para a
sensualidade ou vulgaridade.
• Excesso de acessórios ou bijouterias que
fazem barulho. Inaceitável! Roupas que
precisam de constante ajuste (uma
blusa desconfortável que você passa o
dia arrumando).
• Lingeries em exposição. Imperdoável!
Eles
• Calças ou camisetas justas, camisas
abertas ou camisetas. Imperdoável!
Para eles e elas
• Cabelos sujos despenteados ou sem corte.
• Perfume forte (impossível se concentrar com cheiro
excessivo na sala).
• Roupas e sapatos desgastados (se o calçado gastou, leveo à sapataria para ajustes).
• Estampas de roupas muito fortes.

Cuide de sua
aparência todos
os dias. Se você
se descuidar, com
certeza será alvo
de comentários.

Dentre os itens citados nesta seção, quais deles você
considera que precisa melhorar? É a questão da
pontualidade? É a questão do mau humor? Ou você acha
que precisa melhorar as relações interpessoais no trabalho?
Sejam quais forem os pontos considerados, escreva para você
mesmo e comprometa-se com essas mudanças, mas não se
esqueça de rever os itens, a serem modificados de vez em
quando. Para isso, estabeleça um prazo e comprometa-se.

4.2 TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO PESSOAL
Estatisticamente comprovado, o homem tem mais medo de enfrentar o público
do que de sua própria morte. Entretanto, falar em público tem sido fator
preponderante para atuação de funcionários tanto em empresas públicas quanto
privadas. Falar de um projeto mesmo que seja em uma reunião é um desafio
muito grande para diversas pessoas. Nesta seção, você encontrará dicas para
melhorar esse aspecto de sua vida profissional.
A primeira ideia negativa a ser vencida, para obter sucesso em qualquer
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apresentação é aprender a controlar o medo. Suor no peito, mãos geladas,
ansiedade, taquicardia, tremores, são sintomas naturais de quem está com medo.
O importante não é eliminar o medo, mas não permitir que ele nos domine a
ponto de desistirmos da apresentação.
Lembre-se!
Você não é o único a sentir medo de falar em público. Artistas renomados
e famosos já declararam que sentem esses mesmos sintomas apesar de
toda a experiência e de sua aparente calma. Se você identificar esse
sentimento já é meio caminho andado na solução do próprio controle.
Portanto, não tente eliminar o medo, mas sim controlá-lo.

Outro fator preponderante é a insegurança. A melhor forma de superá-la é
enfrentar quaisquer situações da forma mais natural possível. Comece fazendo
perguntas simples em sala de aula, ou quando estiver fazendo um curso de
reciclagem, aproveite para fazer a apresentação dos trabalhos em grupo. Esse é
um exercício poderoso para controlar o medo e a ansiedade, quando estiver
frente aos diretores, ou em uma situação de trabalho que exija maior seriedade.
Encoraje-se, pois o sucesso da apresentação depende de você.
Lembre-se de que os ouvintes não estão na platéia para criticá-lo. Eles também
têm medo de falar em público e admiram muito sua coragem.
Veja algumas dicas para controlar o medo de falar
em público:
a) Quando o medo aparecer, controle-o
com naturalidade. Muitas pessoas de
sucesso, as quais você admira
também enfrentaram o medo e as
mesmas dificuldades que você.
b) Controle seu nervosismo; quando o
momento de falar está se
aproximando é natural o aumento da
ansiedade. Nessa hora acalme sua
mente, fazendo afirmações positivas
a respeito de sua apresentação.
c) Aprenda sobre o significado dos gestos. Procure livros sobre o
assunto, como, por exemplo, “O Corpo Fala”, dos autores Pierre Weil
e Roland Tompakow. Outra dica é deixar seu corpo em posição
descontraída, solte os braços e as pernas e aprenda a respirar
profundamente. Mesmo sentindo o nervosismo tomar conta de
você, adote uma postura calma. No início da apresentação
parecerá muito forçada, mas à medida que a apresentação
começa, ficará mais fácil assimilar a postura como natural e vencer
o nervosismo.
d) Pense sobre o que você irá falar, antes mesmo de pensar como irá
falar. Essa atitude poderá contribuir para que você aproveite ideias
novas e interpelações da própria platéia tornando a apresentação
mais interativa e interessante.
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e) Cuidado com vícios tanto da própria linguagem, (ta, né, com
certeza, tipo assim), quanto de gestos, (mexer em botões, bolsos,
lápis, giz, fio do microfone). Essas atitudes podem em princípio
transmitir segurança, mas o público percebe que você está
escondendo seu nervosismo.
f) A voz do apresentador merece atenção especial. A ingestão de
muita água irá contribuir para que a voz se torne mais agradável e
natural. Portanto, beba muita água antes e durante a
apresentação.
g) Não despreze nenhuma oportunidade de falar em público. A
prática irá ajudar muito você a construir uma autoimagem positiva
e melhorar sensivelmente suas apresentações.
h) Cuide para manter os gestos mais naturais possíveis, em
consonância com as palavras proferidas. Os gestos das mãos
devem ser expressivos, mas nada de exageros. Colocar as mãos no
bolso, cruzar os braços são inadmissíveis.

Observe nos eventos para os quais você é convidado,
alguém falando sobre determinado tema. Como ele se
comporta em relação à voz, à gestualidade, postura
corporal? ANOTE.

LEITURA COMPLEMENTAR
Conheça o livro “O Corpo Fala” dos autores Pierre Weil e Roland Tompakow.
Você vai se divertir e aprender com essa leitura. O livro tem muitos desenhos
ilustrativos que facilitam a aprendizagem.

Você tem medo de falar em público? Se a sua resposta for
“sim”, converse com uma pessoa que trabalha diretamente
com o público e perceba quantos desafios essa pessoa
superou para ocupar a posição atual. Pergunte a ela como
superou o medo e a insegurança. Escreva o que essa pessoa
disse que tem tudo a ver com sua insegurança atual e
comprometa-se a melhorar sua própria imagem com
relação à comunicação com o público, fazendo dessa
pessoa um referencial positivo.

Nesta unidade aprendemos sobre marketing pessoal e
empresarial, etiqueta no mundo do trabalho e técnicas de
apresentação pessoal. São temas interessantes e diretamente
relacionados ao comportamento de um servidor no
ambiente de trabalho. Procure aperfeiçoar-se nesse
contexto, afinal esses assuntos tem sido alvo de notícias em
sites e programas de televisão de longo alcance.
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Atividades - Unidade 4
As atividades apresentadas proporcionarão a você a
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta
unidade.

15) Sobre a diferença entre os conceitos de marketing pessoal e empresarial é
correto afirmar que:
a) Marketing pessoal são as qualidades pessoais de um trabalhador,
aplicadas ao trabalho e marketing empresarial, são as ações da
empresa voltadas para gerar maior satisfação dos clientes com
relação a bens e produção de serviços.
b) Marketing pessoal e marketing empresarial têm exatamente o
mesmo conceito.
c) Marketing pessoal está em evidência e marketing empresarial, em
desuso na atualidade.
d) Somente o marketing empresarial está em evidência na atualidade.
e) Somente o marketing empresarial está em evidência na atualidade.

16) Sobre etiqueta no mundo do trabalho, é correto afirmar que:
a) diz respeito à maneira como nos comportamos no ambiente de
trabalho:
b) diz respeito à maneira como nos vestimos para o trabalho;
c) etiqueta do trabalho é a forma como participamos de eventos
empresariais, como festas de fim de ano, por exemplo;
d) a pontualidade faz parte da etiqueta no mundo do trabalho;
e) todas as alternativas estão corretas.

17) Sobre as técnicas de apresentação pessoal é correto afirmar que:
a) servem para nos auxiliar quando temos que enfrentar o público;
b) auxiliam a controlar o medo e a ansiedade, já que são emoções
naturais do ser humano;
c) propiciam o entendimento de que a platéia não está ouvindo para
criticar, afinal a maioria das pessoas tem medo de falar em público;
d) corrigem vícios de linguagem e também na comunicação não
verbal, durante a apresentação;
e) todas as alternativas estão corretas.
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18) Seu chefe estará de aniversário na próxima semana, você:
I) não comenta com ninguém e compra um presente para ele;
II) comenta com uma colega e não com os demais;
III) comenta com todos os colegas do setor e vê a possibilidade de
comprar um presente comum;
IV) ignora a data e faz de conta que não lembrou;
V) compra um presente bem pessoal.

Assinale a opção correta:
a) Estão corretas as alternativas I e III.
b) Somente a alternativa III está correta.
c) Estão corretas a I, III e V.
d) Estão corretas as alternativas II, e V.
e) Todas estão corretas.
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UNIDADE
ATENDIMENTO
PESSOAL A CLIENTES

5

Nesta unidade você estudará e aprenderá as formas corretas de atendimento ao
cliente. Possivelmente você esteja perguntando, mas o setor público não tem
clientes. Se esta for sua indagação, digo-lhe que o cliente do setor público é o
cidadão ou o contribuinte, que tanto quanto no setor privado é extremente
exigente. Sobretudo este cidadão torna-se mais exigente ainda, pois parte do
pressuposto de que paga os impostos e, consequentemente, o salário do servidor
público, e que este deverá estar ao seu inteiro dispor.

O que é cliente?
Cliente é uma pessoa ou uma unidade organizacional que
desempenha papel na consumação de uma transação com o
profissional de marketing ou com uma entidade (SHETH, MITTAL,
NEWMAN, 2001, p. 29).
Na visão dos mesmos autores, cliente é uma denominação bastante genérica que
é dada a uma pessoa que exerce o papel nessa consumação, como, por
exemplo, o cliente de um médico é o paciente, de um educador é o aluno, de
um captador de fundos é o doador, e assim sucessivamente (Sheth, Mittal,
Newman, 2001, p. 29).
O cliente do Setor Público é o cidadão ou o contribuinte que é muito exigente,
pois parte do pressuposto que a Administração Pública sempre deve ser favorável
para ele.
Quando o servidor atende um cidadão, assume a responsabilidade pela imagem
da organização como um todo.
A excelência no atendimento garante a satisfação do cidadão que
inevitavelmente fará a divulgação desse atendimento para outras pessoas.
O bom atendimento é consequência de conhecimento de técnicas e
treinamento diário.
O atendimento a clientes exige um perfil adequado do atendente, e, para tanto,
deverá ter como meta fundamental:
• o bom atendimento deve gerar autorrealização;
• uma reclamação é uma nova oportunidade de se fazer certo na
próxima vez;
• uma reclamação é, muitas vezes, uma ajuda e não um transtorno,
como pensa a maioria;
• ponto de vista humano;
• ser comunicativo;
• saber ouvir;
• ser paciente e desenvolver empatia;
• não adotar atitude defensiva e nem agressiva;
• ser intuitivo, procurando a validação dos fatos;
• não prejulgar;
• procurar transmitir mensagens otimistas e estimulantes;
• expor argumentos e informações de maneira lógica.
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Estilos de atendimento
Para um excelente atendimento, é preciso que sejam observadas certas
características do cliente, sinais que indicam seu estado de espírito. Confira as
dicas abaixo e tome nota.

Extraído da obra Comportamento do Cliente (autor, 2002 pág. 34).

Você sabia que os funcionários de uma empresa são clientes
internos? Portanto, trate-os bem, afinal você precisa muito deles
em seu dia-a-dia.

5.1 O USO DA COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO PESSOAL
O que é comunicação?
Pense na palavra latina, communicare, cujo significado é tornar comum ou
compartilhar. Pense na comunicação como um compartilhamento. Torna-se,
então, importante estar consciente de como você se comunica (McKenna, ano,
p. 6).
A comunicação não verbal
Não é preciso formação superior ou um vocabulário vasto para aprender a se
comunicar de forma eficaz e ser compreendido. Não é o que você diz para o
cliente, mas a forma como diz que fará toda a diferença no atendimento. Sua
comunicação não verbal pode tanto aperfeiçoar e dar apoio às palavras como
depreciá-las ou, até mesmo, opor-se ao que você diz.
Passemos a estudar agora os principais componentes da comunicação não
verbal, na visão de McKenna (2002, p. 30), citado na obra Como se Comunicar
com Sucesso. São eles:
Contato visual - os olhos são parte importante da comunicação não verbal. Os
locutores que ficam olhando para o nada não inspiram muita atenção ou
confiança. Algumas pessoas têm problemas com um contato de olhos eficaz.
Durante o atendimento, olhe para a pessoa por um instante e depois se volte para
mostrar que você está ouvindo e não só olhando. Olhar muito fará com que o
cliente se sinta desconfortável.
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Postura corporal - o modo como você se comporta envia uma mensagem não
verbal dupla. Revela o que você pensa sobre si mesmo e o que pensa sobre seu
ouvinte. Uma má postura transmite uma atitude de indiferença perante o mundo.
No atendimento, procure manter a coluna ereta enquanto sentado ou se precisar
se levantar. Uma postura ereta dá uma assertividade adicional a sua mensagem,
enquanto que uma postura encurvada, passiva, dá a outra pessoa uma
vantagem imediata, tal como faria qualquer tendência sua de inclinar-se ou
distanciar-se.
Contato físico e à distância - a distância que você mantém de outras pessoas tem
um impacto direto sobre a comunicação. Ficar sentado ou de pé muito perto e
tocar a outra pessoa sugere intimidade em uma relação. Portanto, jamais toque
na pessoa durante o atendimento. O desconforto típico que muitos de nós
sentimos quando há muitas pessoas
em um elevador ilustra bem a situação.
Expressões faciais - você já viu alguém tentando expressar raiva enquanto sorri ou
ri? A comunicação eficaz requer expressões faciais, de acordo com o que está
sendo dito. Se você diz algo divertido com um sorriso, seu ouvinte quase sempre irá
sorrir com você. Mesmo em uma conversa séria, o sorriso é essencial. Se tudo o
que você disser for sério, não existirá variedade, nem contraste.
Gestos - seus gestos são tão importantes quanto sua expressão facial. Gesticular
demais não é um comportamento certo no atendimento, porém ficar muito
parado demonstra apatia e desinteresse.
Tom de voz e volume - sua voz é uma das ferramentas mais vitais do corpo na
comunicação. Um tom de conversa equilibrado e bem modulado é persuasivo
sem ser intimidante. Portanto, cuide de sua voz.
Vestuário - o que você veste e como veste transmite sinais poderosos. O vestuário
e os acessórios são reflexos de seu status, quem você pensa que é, e o que quer
que as pessoas pensem de você. Este assunto é de extrema importância dentro
dos aspectos de comportamento organizacional, tanto que o abordaremos com
maior ênfase na Unidade três deste caderno.
A motivação no atendimento
Motivação é uma espécie de energia psicológica que põe em movimento o
organismo humano, determinando os seus atos e atitudes. A motivação é o fator
gerador de todas as atividades humanas. Portanto, pessoas automotivadas e
comprometidas com a missão da organização fazem toda a diferença no
atendimento ao cliente.

Veja seu reflexo no espelho sem mudar sua expressão
facial. O que vê? Um tipo de pessoa confiante e feliz? Ou
uma pessoa desagradável. Olhe de novo. Sorria para o
que vê. Veja como parece mais jovem. Um sorriso
rejuvenesce instantaneamente. Como Dale Carnegie
disse: “Ninguém discute com um sorriso”. Observe isso nas
pessoas e ANOTE.
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SABER M

Procure conhecer as obras de Dale Carnigie.

5.2 ATENDIMENTO TELEFÔNICO AO CLIENTE
Nesta seção você saberá mais sobre atendimento telefônico. É preciso que se
compreenda a fragilidade do atendimento telefônico no setor público, já que o
cidadão parte do princípio que a falta de pronto atendimento indica que o
servidor saiu da sala, foi tomar café, que funcionário público é ocioso, etc. Para
quebrar esse paradigma, é preciso colocar em prática as técnicas de
atendimento telefônico e tomar extremo cuidado ao transmitir mensagens, tais
como: “Meu chefe não chegou ainda, ou não sei onde ele está.” O cidadão
pensa que se nem você sabe onde está seu chefe, esse departamento é uma
anarquia.
Não importa se a empresa fabrica automóvel, vende seguro, conserta aparelhos
de ar refrigerado, ou cura pessoas doentes: não importa se os clientes são velhos,
ricos ou pobres, homens ou mulheres, mas com certeza as pessoas esperam duas
coisas fundamentais quando ligam para a empresa: respeito e um bom motivo
para estar do outro lado da linha (Anderson, 1997, p. 3).
Respeito significa que o cliente quer ser tratado de forma agradável e cortês. A
voz e a atitude do atendente revelam se está sinceramente satisfeito por
conversar com o cliente (mesmo quando ele se queixa ou diz “não” para o que o
atendente está lhe oferecendo). Respeito também significa não usar o telefone
como arma, para enganar ou confundir o cliente com ofertas e serviços “bons
demais para serem verdadeiros”.
Um bom atendimento telefônico exige conhecimento técnico, mas antes mesmo
de conhecermos e aplicarmos qualquer técnica de atendimento, seja ela pessoal
ou telefônica, faz-se necessário o entendimento de quem somos, ou onde estamos
localizados dentro do contexto da organização.
Um conhecimento bastante aprofundado, em relação ao segmento de negócio
da empresa na qual se trabalha, é essencial para a projeção na imagem do
profissional que nela atua, o que implica diretamente na imagem da própria
empresa.
Um esforço conjunto em relação à aplicabilidade e exemplificação de técnicas
de atendimento passa necessariamente, por uma mudança de comportamento e
visão de todos os envolvidos, ou seja, os agentes facilitadores dentro de qualquer
instituição (pública ou privada), os chamados funcionários, servidores,
colaboradores, parceiros, ou qualquer outra denominação mais atual a ser dada
àqueles que são responsáveis em fazer o “bonde andar” dentro das
empresas/instituições.
O conhecimento dos produtos, serviços, organograma (com todos os
departamentos e o conhecimento mesmo que superficial do que faz e a
importância de cada um deles) da empresa é fundamental para um bom

68

Comportamento Organizacional - Zélia Freiberger

atendimento. Atender bem é o que faz a diferença na hora decisiva de qualquer
negociação.
Quando nos comunicamos frente a frente, as palavras que escolhemos são
responsáveis por 7% do impacto da nossa mensagem, a nossa qualidade de voz,
por 38%, e elementos não verbais, por 55%. (Anderson, 1997).
Um dos aspectos mais importantes das nossas interações no dia-a-dia com
contribuintes e colegas de trabalho, amigos e familiares é a nossa comunicação
não verbal, aquilo que não falamos. Postura, movimentos, roupas, gestos, tudo
transmite mensagens muito mais significativas do que as palavras.
A comunicação não verbal é tão sutil e importante que chega a ser espantoso
que possamos nos comunicar por telefone. E, no entanto, ele é fundamental para
a maioria dos negócios, frequentemente é o meio número um de comunicação.
O telefone comprime tempo e espaço, permite que você se comunique a longas
distâncias e tem uma rapidez com a qual o correio não pode competir. Também
permite uma interação ainda impossível por meio da televisão ou do rádio.
Ao comunicar-se via telefone, é preciso articular a mensagem com mais cuidado.
Nesse caso, a comunicação eficiente é curta e objetiva, sem deixar de ser cordial.
Ela inclui pedidos de feedback e uma pausa para permitir o recebimento.
O aparato físico do telefone pode distorcer o som da sua voz e tornar suas
palavras difíceis de serem entendidas. Além disso, ele elimina a comunicação não
verbal, inclusive a maneira como você usa sons como “uh huh” e “hmmm” para
dar a entender que está ouvindo.
Ao contrário, da comunicação face a face, na comunicação por telefone você e
o receptor estão em ambientes físicos diferentes. Sua mensagem pode competir
com distrações que fogem ao seu controle, tais como: ruídos característicos de
escritório, interrupções, temperatura desagradável, ou uma grande janela dando
para um lago onde o seu cliente preferiria estar! Preste atenção aos ruídos de
fundo. Eles podem lhe dar uma pista para perguntas como: “É melhor ligar outra
hora?” ou “Está conseguindo me ouvir?” Quando você compete com distrações
externas, o receptor tem que achar a sua mensagem objetiva e interessante.

Pierre Weil e Roland Tompakow, em sua obra denominada
“O Corpo Fala: a linguagem silenciosa da comunicação
não-verbal”, comentam que se alguém à sua frente cruza
ou descruza os braços, muda a posição do pé esquerdo ou
vira as palmas das mãos para cima, são gestos
inconscientes do que se passa em seu mundo interior.

Observe quando ligar para um departamento de qualquer
empresa pública como é o atendimento. Perceba quantas
vezes o telefone tocou e como foi o primeiro contato que
você teve com o atendente. ANOTE. Durante as aulas desta
unidade você poderá melhorar muito o seu próprio
atendimento a partir desta visão crítica.
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5.3 SUA IMAGEM AO TELEFONE
A capacidade de se comunicar de maneira eficaz ao telefone é única e quando
dominada pode trazer muito sucesso. Aprender a se comunicar de modo eficaz e
profissional ao telefone está a seu alcance. É uma habilidade que pode ser
dominada com um pouco de treino.
Para o sucesso da comunicação ao telefone, são enfatizados os seguintes
elementos:
• capacidade para ouvir;
• comunicação profissional e precisa;
• técnicas para lidar com pessoas e situações difíceis;
• controle de conversas ao telefone;
• criação de imagens positivas da empresa que representamos e de •
nós mesmos.
Antes de iniciarmos o aprendizado dessas técnicas, vamos analisar algumas
maneiras de deixar uma impressão positiva nas pessoas que ligam para você e
nas outras pessoas da empresa.
Deixe uma boa impressão
Embora muitos detestem admitir, formamos
impressões sobre as pessoas rapidamente.
Geralmente, depois de dois minutos, decidimos
se gostamos delas e, se tivermos a opção, se
queremos continuar o relacionamento (Morey,
2002, p. 12).
Gostando ou não, isso também é válido para as
conversas ao telefone. O mais importante é que,
além de avaliarmos as pessoas com quem
falamos, elas também nos avaliam. Servidores
que prestam atendimento ao contribuinte são os
representantes da primeira linha de uma
empresa pública.
Fique no palco
Os atores têm que representar quando estão em dias bons e ruins e, algumas
representações são melhores do que as outras, mas, mesmo a pior representação
deve deixar o cliente satisfeito. Isso é válido para atendimento telefônico.
Pratique a consistência
A consistência é essencial ao estabelecer e manter uma boa impressão. Se você
recebe ou encaminha ligações em sua empresa, mantenha o cumprimento e as
perguntas consistentes.
Atenda ao telefone rapidamente
Evite deixar o telefone tocar mais de três ou quatro vezes. Atender rapidamente
transmite uma forte mensagem de que você e a empresa são eficientes.
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Reduza o tempo de espera
Uma das situações mais frustrantes para qualquer pessoa que faz uma ligação é
ser colocada na espera, durante um longo período de tempo. Se você não
conseguir encontrar a pessoa procurada, ou se essa ela estiver em outra linha,
verifique a cada minuto se a pessoa que ligou quer continuar esperando ou
prefere deixar recado.
Dê à pessoa que ligou um tempo de ajuste
Nossos ouvidos são muito sensíveis ao som e ao telefone, por isso levam de 10 a 30
segundos para se adaptarem às vozes. Dê uma chance para quem ligou absorver
as características de sua voz antes de iniciar a saudação. Tenha o hábito de dizer
“bom dia” ou “boa tarde”. Isso dá à pessoa que ligou tempo para se adaptar a
sua voz, antes que você chegue ao ponto mais importante do cumprimento. Se a
pessoa que ligou não tiver um período de ajuste, poderá não reter as informações
fornecidas. Ela irá ouvi-las, mas não irá absorvê-las.
Anuncie seu nome
Ao anunciar seu nome, diga como deseja ser tratado: “Sr. Silva”, “Srta. Mary”, etc.
Utilize uma abordagem mais formal, se quiser transmitir sua autoridade. Se você
der seu nome e sobrenome (Carlos Silva ou Mary Johnson), será tratado com
menos formalidade.
Converse
Um tom de conversa pode melhorar sua eficácia ao telefone, como ouvinte e
como falante. É extremamente importante ter uma voz agradável e ávida, além
de fazer com que cada pessoa que liga para sua empresa ou para você acredite
ser o único foco de sua atenção. Mesmo se você falar com 800 pessoas por dia, o
tom íntimo e cuidadoso em sua voz fará a diferença na atitude da outra parte
com relação a você e a sua empresa.
Controle seu tom de voz
O tom da voz é um indicador de nosso humor. É comum as pessoas conhecerem
nosso humor melhor do que nós, porque elas ouvem nossas vozes de maneira
diferente. Ao ouvir o tom da voz, preste atenção à entoação. Em uma conversa
normal, usamos apenas algumas “notas” na variação da voz. Se você utilizar uma
ampla variedade de entoações ou tons ao falar, sua linguagem será mais
colorida. Esse uso de variações deve vir naturalmente ou parecerá forçado.
Veja alguns tons de voz e o que eles indicam ao ouvinte:

Importante! O modo mais rápido de melhorar seu tom de voz é sorrir enquanto
fala. O ouvinte não verá o sorriso, mas poderá ouvi-lo.
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Avalie a qualidade de sua voz
Você pode avaliar seu tom de voz gravando-a em
conversas rotineiras ao telefone.
Assim como seu tom de voz, sua qualidade de voz cria uma
imagem na mente do ouvinte. Pense em como você percebe duas vozes
diferentes: uma que é alta e ressonante e outra que é fina e anasalada. É
provável que você tenha uma imagem mais positiva com a primeira voz.
Uma mulher de voz sussurrante e “sexy” pode impressionar algumas pessoas,
mas para outras, ela não é levada a sério no ambiente de trabalho.
Provavelmente, ela não é a pessoa em quem um cliente confie para resolver
um problema profissional.
1º) Para avaliar sua qualidade de voz, grave suas conversas em
situações diferentes, por exemplo, no atendimento com cidadãos,
colegas, amigos e familiares. Pense como você reagiria a sua voz
se fosse o ouvinte. Verifique, novamente, sua avaliação, pedindo
para amigos e colegas ouvirem a fita e contarem a reação que
tiveram.
2º) Ouça atentamente a qualidade de voz das pessoas que admira
como colegas, repórteres da televisão e anunciantes de rádio.
ANOTE. Pense na qualidade comum que todos têm para ser
comunicadores eficientes. Estude como eles modulam suas vozes
e aprenda com isso.
Peça para seus amigos (ou amigos dos amigos, cujas vozes não você conhece)
ligarem para você. Então solicite um retorno a respeito da impressão
transmitida. Se você pode melhorar seu modo de atender ao telefone? Quais
perguntas você faz frequentemente? Seu tom de voz? Seu português? Pergunte
a eles que impressões gerais formaram a partir do que ouviram. ANOTE.

5.4 COMO ATENDER AO TELEFONE – TÉCNICAS EFICIENTES
Atender ligações de modo diplomático pode ser a tarefa mais importante de uma
empresa. Estudos comprovam que sete entre dez clientes potenciais decidem não
utilizar os serviços de uma empresa depois da primeira ligação, porque ela não foi
atendida rápida ou adequadamente (Morey, 2002, p. 12).
Atendimento ao cliente
O primeiro contato do cliente com a empresa é por intermédio do atendente do
telefone, seja a secretária, o telemarketing, a recepcionista, ou o presidente da
empresa, que deverá estar capacitado para controlar a conversa e a impressão
da pessoa que fez a ligação a respeito da empresa, bem como administrar o
tempo gasto ao telefone. Entretanto, é importante que as pessoas que ligam para
a empresa sintam que estão participando do diálogo e que não estão sendo
controladas ou manipuladas.
Controlar a conversa envolve técnicas de atendimento telefônico, tais como:
- Fazer perguntas - essa técnica induzirá a pessoa que ligou a tratar do assunto
desejado. O atendente deve fazer perguntas para obter informações; para
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direcionar a conversa; para chegar a um consenso e para iniciar o processo de
finalização da ligação. As perguntas também fazem as pessoas que ligaram
acreditarem que estão no controle, entretanto é você quem está no controle.
- Dar opções às pessoas que ligam - essa técnica tem dois resultados: dá a você a
oportunidade de controlar suas respostas e faz com que elas acreditem estar
participando e ter opções.
Veja algumas opções que você pode dar às pessoas quando receber uma
ligação.
• Você prefere deixar um recado ou esperar?
• Você prefere ser transferido para o atendimento ao cliente ou deixar
seu nome e telefone para o responsável retornar a ligação?
- Diga às pessoas que ligaram o que você fará. Sentimo-nos desesperados quando
ficamos na espera indefinidamente ou somos transferidos para três departamentos
e não conseguimos falar com a pessoa certa.
- Ao transferir uma ligação para outros departamentos, informe o nome dos setores
e as pessoas com quem o cliente irá falar.
• Se for preciso colocar a pessoa na espera, informe antes e pergunte
se ele concorda em aguardar.
• Procure substituir a afirmação “Vou transferir a chamada” pela
pergunta “Em que posso ajudar?”
• Se a ligação não for para você, transfira-a para a pessoa desejada,
informando o nome da pessoa e o assunto da ligação.
• Ao transferir ligações, avise seu interlocutor que vai transferir a
chamada e explique porque vai fazê-lo. Ex.: “Vou transferi-lo para o
Sr. X que é o responsável pelas licitações”.
• Nunca transfira bruscamente uma ligação.
• Não deixe a pessoa esperando muito tempo na linha.
Consideremos o atendimento telefônico em suas fases de preabordagem,
abordagem e transferência de chamadas e passaremos a conhecer as técnicas
de atendimento em cada uma delas: (Andersom, 1997).
Pré-abordagem - prepare-se para cada ligação, planejando a chamada com
todas as informações necessárias;
• certifique-se do número correto a ser chamado, antes de iniciar
qualquer discagem;
• personalize o atendimento;
• conheça bem o seu trabalho, a empresa, os produtos e serviços;
• dê preferência ao atendimento de chamadas externas; aguarde
aproximadamente três minutos para rediscagem, no caso de
receber tom de ocupado.
Abordagem - atenda ao telefone após o menor número de toques possível;
• lembre-se o primeiro contato é importantíssimo;
• ao atender ao telefone, utilize as formas de cortesia: identifique a
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empresa (Departamento/Setor), Apresente-se, cumprimente o
ouvinte, ofereça ajuda.
Aguardando na linha. Não deixe ninguém na espera por mais de trinta segundos
sem perguntar: “O Sr. Sra. pode continuar aguardando?”
• Se você estiver procurando uma informação, avise seu interlocutor
sobre o que acontecendo. Por exemplo: “Aguarde um momento, por
favor, estou localizando seu protocolo”.
• Agradeça sempre a pessoa por ter aguardado.
Conheça sua empresa. Para tanto, pratique um “tour” para
conhecer os diversos departamentos. Você só estará no
controle de suas conversas ao telefone, se puder responder
a uma variedade de solicitações, problemas e desafios.
Uma das piores coisas que o cidadão pode perceber em
você é a ignorância. Conhecer todos os aspectos de sua
empresa, seus departamentos, seus produtos e as funções dos funcionários de
cada departamento, é essencial para exercer o máximo controle sobre suas
conversas ao telefone.
Anote tudo que puder. Você perceberá como isso o ajudará a melhorar o
atendimento telefônico, principalmente, no tocante à agilidade, já que
passará as ligações diretamente para o responsável, (isso evita a transferência
ao fulano, ao sicrano, etc) Lembre-se! Quanto maior seu conhecimento, maior
seu controle no atendimento telefônico.

5.5 DICAS PARA QUANDO ATENDER AO TELEFONE
Atenda ao telefone rapidamente. Se a pessoa estiver ligando com uma
preocupação, quanto mais o telefone tocar, mais aumentará sua preocupação.
Atender rapidamente o telefone acaba com o sentimento de falta de controle e
também transmite uma imagem rápida e eficaz.
Identifique seu nome e o de sua empresa imediatamente. Além de ser a maneira
educada de atender ao telefone, também representa uma confirmação de que
seu cliente está falando com a pessoa ou o local desejado.
Seja amigável. Sempre inicie o atendimento com uma atitude amigável e
prestativa. Isso elimina muitos sentimentos negativos antes que eles possam piorar.
Além disso, transmite uma mensagem de preocupação e simpatia.
Tenha todos os recursos necessários disponíveis. Quando alguém liga com um
problema ou uma preocupação, a última coisa que deseja é esperar você ficar
pronto. Além de piorar uma situação potencialmente tensa, isso também transmite
uma imagem de desorganização e incompetência. É óbvio que essa não é a
imagem que você deseja criar para alguém que depende de você para resolver
um problema. Tenha por perto caneta, papel e outras informações pertinentes.
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Mostre seu pesar ou sua admiração. Há momentos em que o cidadão precisa do
seu apoio. A pessoa pode estar frustrada, com problemas ou pode estar
elogiando algo que você ou sua organização fez bem. Como o contribuinte não
pode vê-lo, ele precisa ser apoiado verbalmente. É fácil reconhecer boas notícias,
mas situações que exigem expressões de pesar são mais difíceis de identificar.
Veja algumas diretrizes para saber quando expressar o pesar.
• Se a pessoa menciona algo pessoal (Ex. “Estou doente há duas
semanas”).
• Se a ligação caiu.
• Se um compromisso firmado pela organização não foi cumprido
devido a uma promessa ou um prazo não atendido.
• Se a pessoa afirma que um funcionário da empresa cometeu um
erro (seja verdadeiro ou não).
• Se o cidadão esperou por mais de um minuto.
Utilize o nome da pessoa. O nome de uma pessoa é mágico. Essa técnica deixa a
ligação menos ameaçadora e mais informal.
Expresse sua vontade de ajudar. Fornecer informações não é o suficiente. Fazer
com que o contribuinte saiba que você deseja ajudar diferencia você e sua
empresa da concorrência e serve como uma primeira impressão muito positiva.
Não interrompa o cliente. Todos perdem alguns detalhes da conversa. O
importante é lembrar de confirmar suas informações, quando a pessoa der uma
oportunidade. Interromper o interlocutor transmite diversas mensagens.
• Você não é educado ou sensível a sentimentos e, por isso, pode não
ser sensível às necessidades da organização.
• Você não está ouvindo o que o contribuinte diz, podem ser
informações importantes.
• Você pode ter perdido informações importantes.
Em todos os casos, você perde. Espere a pessoa parar de falar e, então, peça as
informações que perdeu.
Obtenha o maior número de informações possível. Lembre-se de que este é um de
seus objetivos principais. Se você estiver em um sistema automatizado que requer
informações para acessar outros arquivos, obtenha rapidamente essas
informações. Também convém solicitar diversas informações em uma pergunta:
isso economiza tempo. Exemplo: “O Senhor(a) pode me passar seu nome,
endereço e telefone?”.
Seja compreensível em sua comunicação. Fale de maneira clara. É um
desperdício resolver o problema do cliente e atrasar a solução por causa de
métodos de comunicação ruins. Desenvolva métodos verbais e escritos eficazes.
Seja preciso e completo. Ofereça informações precisas de maneira rápida. Se
você estiver inseguro ou não souber alguma coisa, diga isso. As pessoas ficarão
muito mais satisfeitas se você disser algo como: “Não tenho certeza, mas vou me
informar a respeito e retorno sua ligação em minutos”. Se for possível resolver a
questão em até 60 segundos, será aceitável colocar o cliente na espera, desde
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que ele concorde com isso. Evite termos como “Eu acho”, “Possivelmente” e
“Talvez”. Eles destroem a confiança que os contribuintes depositam em você.
Seja fácil de lidar. Seja profissional na função de seu trabalho e em suas atitudes.
Faça com que a pessoa perceba esses quatro pontos fundamentais:
• A pessoa está fazendo um favor em ligar e você deseja melhorar sua
empresa.
• Você é um bom ouvinte e entende seu problema.
• Você conhece a empresa e o que o contribuinte precisa.
• Você resolverá o problema de maneira rápida e eficaz.
Desligue de forma gentil. Independente de seu desempenho na ligação, se a
última coisa que a pessoa ouvir for desagradável, a conversa terminará de
maneira negativa. Não destrua tudo nesse momento. Desligue o telefone da
forma mais gentil possível.
Pense no que você diz e no que eles ouvem. Pense nas respostas iniciais que você
dá a quem liga e nas impressões que elas criaram. Você utiliza essas frases que
não são positivas?
“Ela ainda não chegou.”
“Ele está em reunião.”
“Ela ainda está almoçando.”
Em sua mente, você está afirmando fatos, mas quem liga formula percepções
negativas.
Vamos comparar o que você diz ao que a pessoa que ligou ouve e analisar
respostas alternativas.
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A pessoa demorada. Todo mundo gosta de ter um público. Como é difícil
encontrar alguém que nos ouça nessa sociedade apressada, não é incomum
algumas pessoas monopolizarem o tempo das outras ao telefone. Uma conversa,
às vezes, significa um intervalo em um dia agitado, e outras vezes, combate à
solidão.
Lidar com pessoas demoradas requer paciência e determinação. Encontramos
cinco maneiras de controlar, eficazmente, as conversas com essas pessoas.
Faça perguntas e utilize suas respostas para finalizar a conversa.
Defina o rumo da conversa. Se você iniciar uma ligação com um contribuinte que
é demorado ou que tem dificuldade de se ater ao assunto, estabeleça o rumo da
conversa.
Utilize a técnica PRF. Consiste em paráfrase, fazer um resumo geral do que você
ouviu; reflexão, após o resumo seja direto: “Que mais poderemos fazer para
resolver este problema?” A finalização consiste em terminar a ligação, mas sempre
de forma muito gentil.
Controle o tempo em que ouve as pessoas. Pessoas demoradas geralmente são
solitárias e precisam de alguém que as ouça. Se você não cortar, ficará preso
ouvindo histórias de internamentos, filhos, finais de semana da juventude, etc.
Estabeleça limites de tempo mútuo. “É muito bom falar com o Senhor, porém estou
saindo para uma reunião. Podemos tratar de seu assunto mais tarde?”
A pessoa nervosa. A primeira coisa a ser considerada é que a pessoa não está
zangada com você, na maioria das vezes nem com a organização, mas sim
porque algo externo ativou seus sentimentos negativos. A maneira mais rápida de
acabar com o nervosismo da pessoa que ligou é deixá-la falar. Deixe que diga
tudo o que quiser, pois se você responder parecerá uma réplica. Os telefones
possuem uma qualidade mágica: ao desligar você também se desliga da pessoa
nervosa. Ao lidar com pessoas que ligam nervosas, faça tudo o que puder para
ajudá-las. Quando a transação acabar, passe para o próximo desafio.
Compre um caderno universitário e trace com uma régua
três colunas. A primeira para a data, (dois centímetros) a
segunda para o nome das pessoas (dez centímetros) e a
terceira para o nome da empresa e telefone para contato,
(cinco centímetros). A cada ligação coloque o nome do
interlocutor, e telefone para contato.
Lembre-se de que o nosso próprio nome é a palavra mais mágica que
podemos ouvir em qualquer idioma. Assim sendo, ao falar o nome do
interlocutor, além de você personalizar o atendimento, encantará o cliente
com sua memorização.
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5.6 TÉCNICAS PARA OUVIR COM EFICÁCIA
Há um provérbio que diz: “Há pessoas que ouvem e outras que esperam para
falar”. As que ouvem, assimilam e pensam no que foi dito. As que esperam para
falar estão ocupadas demais planejando o que dirão para prestar atenção ao
falante (Morey, 2002).
A capacidade de ouvir não costuma ser valorizada. A maioria das pessoas
presume, de maneira incorreta, que como escutamos alguém dizer alguma coisa,
estamos ouvindo. Geralmente, ouvimos 25% ou menos do que escutamos.
Métodos eficazes ao telefone começam com a capacidade de ouvir, mas essa
capacidade envolve muito mais do que simplesmente escutar. Envolve os
seguintes traços:
• empatia;
• avaliação;
• compreensão;
• assimilação;
• retorno (feedback).
A capacidade de ouvir é particularmente importante para as pessoas que
precisam do telefone para se comunicar com os contribuintes. Um bom atendente
sabe que essa comunicação não será possível sem a habilidade de saber ouvir.
Por exemplo, se alguém diz ao telefone que “A ideia é excelente!”, você não
pode ver se essa pessoa está dizendo isso com uma expressão verdadeiramente
entusiasmada ou com um sorriso forçado. Lembre-se desses fatos importantes ao
se comunicar:
• a maioria das decisões é tomada com o uso da emoção, e não da
lógica;
• a percepção das pessoas é real para elas;
• quanto mais você deixa a pessoa falar, mais inteligente parecerá;
• a capacidade de ouvir e os métodos de comunicação precisam ser
praticados.
O que é preciso para ser um bom ouvinte?
Diversas qualidades ajudam a formar um bom ouvinte. Conheça e pratique as
qualidades a seguir.
Paciência
As pessoas que não ouvem, mas esperam para falar, são impacientes. Elas estão
mais preocupadas com o que têm a dizer do que ter uma conversa. Desenvolver
a paciência quando escuta as pessoas é um investimento valioso. Se você esperar
com paciência e deixar os outros falarem, achará incrível o que eles têm a dizer.
Concentração
As distrações são um problema comum na capacidade de ouvir. As pessoas que
permitem que as distrações interfiram em sua capacidade de ouvir têm muitas
coisas na cabeça. Elas podem pensar em um relatório que precisam fazer em um
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prazo que está chegando, problemas de família ou apenas sonhar acordadas. Em
todos os casos, elas não conseguem se concentrar no que o falante está dizendo.
O pior é que é impossível disfarçar sua distração com alguém que deseja sua
atenção.
Foco
É tentador fazer duas coisas ao mesmo tempo quando você fala ao telefone.
Algumas pessoas tentam ouvir enquanto pagam contas, lêem e-mails ou, o que é
pior, escutam alguém do escritório falar.
Não fazer deduções
Outro problema é fazer deduções sobre o que você acha que a pessoa dirá.
Quando você faz deduções, tem uma conversa mental separada, na qual
debate essas deduções. Isso envolve muita atenção e energia que deveriam ser
dedicadas ao ato de ouvir. Não faça deduções. Inicie a conversa com a mente
aberta. Deixe a outra parte dizer o que está pensando.
Bloqueios
Há algumas situações e atitudes que restringem sua capacidade de ouvir com
eficácia. Às vezes, elas são físicas, como um barulho muito alto, e às vezes, são
mentais. O preconceito é um exemplo de bloqueio mental. Veja os bloqueios
mais comuns.
Ambiental/físico
Você pode não ter consciência de como o barulho interfere em sua capacidade
de ouvir e de se comunicar. Identifique os barulhos que podem prejudicar sua voz,
colocando seus interlocutores em segundo lugar.
Preconceitos pessoais
Você pode ter antipatia ou atitudes desconhecidas com relação a algumas
pessoas. Isso costuma minar as tentativas de audição e bloquear seu lado
emocional. Lute contra isso e seja objetivo.
Fadiga
É bem possível, principalmente no final de um dia longo e difícil, estar tão cansado
que você fica apenas “passando por emoções”.
Técnicas para superar bloqueios
• Limite sua própria fala: não é possível ouvir e falar ao mesmo tempo.
• Pense como o interlocutor: os problemas e necessidades dos
ouvintes são importantes, e você irá entendê-los melhor se conhecer
seu ponto de vista.
• Faça perguntas: se você não entender algo, pergunte; é melhor que
ficar em uma situação constrangedora.
• Seja paciente: uma pausa muitas vezes não significa que o cliente
acabou de falar.
• Mantenha a concentração: preste atenção no que a outra pessoa
está dizendo, evite distrações.
• Ouça as ideias dos interlocutores, não apenas suas palavras.
• Utilize interjeições: “Sim”; “Entendo”; “É mesmo?”.
• Esqueça suas preocupações: não se distraia com a discussão que
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teve em casa ou com suas contas a pagar.
• Não discuta mentalmente: você pode até não concordar, mas
mantenha sua mente aberta.
• Não tire conclusões precipitadas: não conclua, aguarde o cliente
colocar suas ideias.
• Preste atenção no tom e na maneira como os interlocutores dizem as
coisas, pois costuma ser mais importante que aquilo que
propriamente dizem. Perceba as emoções da outra pessoa.
• Pratique a capacidade de ouvir. Pratique com a família, com os
amigos e com os colegas.
• Faça anotações: enquanto a pessoa fala, faça anotações, inclusive
o nome do interlocutor.
• Dê um retorno contínuo: quando você decide que é importante
participar da conversa, passa a ser fundamental prestar atenção no
que está sendo dito. O retorno significa você fazer um resumo breve
do que seu interlocutor falou. Para isso, crie o hábito de anotar partes
do diálogo.
Técnicas telefônicas eficazes
• Sorria.
• Fale clara e conscientemente.
• Abaixe seu tom de voz.
• Fale de maneira positiva.
• Seja animado.
• Prepare-se para as objeções.
• Fale diretamente no fone.
• Considere a personalidade do cliente.
• Fale em termos de benefícios.
• Discuta em vez de discursar.
• Sempre agradeça o ouvinte por seu tempo.
• Prossiga se necessário.
Sempre que você fala ao telefone representando sua empresa, está fazendo uma
apresentação. Algumas apresentações são mais formais do que outras, mas todas
são importantes indicadoras do sucesso. Ligações frias e de cobrança são
especialmente difíceis (MOREY, 2002).
Início das ligações: como aumentar a eficácia
Muitos de nós utilizamos o telefone para tudo. Resolvemos problemas para
contribuintes, vendemos produtos ou serviços e assim, dependemos da
comunicação eficaz ao telefone.
Vejamos algumas técnicas para você se sentir mais à vontade e competente ao
iniciar uma ligação.
• Esteja preparado: sempre que iniciar uma ligação pessoal ou
comercial, saiba qual é seu objetivo e o que você deseja dizer. Não
espere que seu interlocutor organize suas ideias. Se você é novo na
empresa prepare-se para fazer ligações, elaborando um roteiro.
• Tenha a atitude correta: como você não pode controlar a
motivação ou o comportamento das pessoas, é fundamental não
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levar as respostas para o lado pessoal. Entenda isso como parte do
processo.
• Evite as vulgaridades: muitos de nós iniciamos as conversas com
frases-padrão como “Tudo bem?”. Essa linguagem não se aplica ao
profissional. Veja os exemplos:
Errado “Sra. Joana? Oi tudo bem? Meu nome é Lúcia da Silva. Estou ligando no
nome da campanha contra a direção perigosa e gostaria de saber se a senhora
está interessada em fazer uma doação em nossa causa.”.
Certo “Sra. Joana? Meu nome é Lúcia da Silva. Estou ajudando a campanha
contra a direção perigosa a tornar as estradas mais seguras para nossos filhos e
precisamos de sua ajuda”.
• Faça perguntas afirmativas:
Errado: “Poderia falar com...”.
Certo: “Preciso falar com...”.
Errado: “O Sr. Marcos está?”.
Certo: “Sr. Marcos, por favor.”.
Dê alternativas ao ouvinte
Ao iniciar uma ligação, você pode se deparar com muitos obstáculos, tais como:
• Interromper a pessoa em uma hora inadequada.
• Falar com uma pessoa que está tendo um dia difícil.
• Falar com pessoas que acham que não precisam falar com você.
• Falar com um cliente ou um fornecedor nervoso.
Uma das melhoras maneiras de lidar com essas situações é dar alternativas à
pessoa, tais como:
• Sugerir retornar a ligação em um horário mais conveniente, porém
específico.
• Sugerir enviar informações para o cliente, se ele não puder ou não
quiser falar com você.
• Oferecer, aos contribuintes nervosos, várias soluções para seus
problemas.
Técnicas de finalização
Quando conversamos pessoalmente, há momentos naturais e lógicos para finalizar
a conversa. No entanto, ao telefone, não temos essas dicas visuais que exercem
uma função importante no modo como interagimos com a outra pessoa. Por essa
razão, muitas vezes é difícil concluir uma conversa telefônica. Vejamos algumas
técnicas:
• Faça uma transição suave: planeje com antecedência. Reserve
algum tempo para finalizar a conversa gradualmente. Não espere
até a hora de ir a uma reunião para dizer a quem ligou que é hora
de desligar.
• Resuma a conversa: “Agora que temos o relatório em mãos, posso
conferir as estatísticas imediatamente”.
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• Repita as etapas de ação: “Colocarei o relatório em sua mesa até
sexta-feira. Enquanto isso, se eu tiver dúvidas, posso ligar para você”?
• Deixe a outra parte ir embora: “Bem.... sei que está ocupado.
Obrigada por sua ajuda”. É uma forma gentil de encerrar a ligação.
• Deixe as pessoas que ligam desligarem primeiro. Não permita que o
cliente ouça o último “clique” da desconexão.

Peça a um colega que trabalha com você que lhe telefone
e coloque em prática as técnicas aprendidas nessa seção.
Solicite a ele uma opinião a respeito do seu atendimento.
Anote e comprometa-se nas mudanças necessárias.

5.7 TRATAMENTOS AO TELEFONE
Extremamente importantes, os tratamentos ao telefone reforçam o profissionalismo
e constroem uma imagem de eficácia. Passemos a conhecer as formas corretas
de tratar os cidadãos pelo telefone.
Formas corretas:
• dentificação da empresa, identificação pessoal (departamento) e
cumprimento.
• Usar tratamento formal: Sr. Sra. (nome).
• Quando a pessoa não gostar do tratamento, diga desculpe-me e
continue conversando normalmente.
• Sempre que possível se refira à pessoa pelo nome. Essa atitude torna
a relação mais pessoal, informal e menos fria (providencie um
caderno para anotações).
Formas incorretas:
• Tratar as pessoas com intimidade demasiada: “Querido”; “Paixão”;
“Chuchu”; “Fofo”.
• Cacoetes: “Ta”; “né”; “Com certeza”; “Tipo assim”, revelam falta de
profissionalismo.
• Expressões condicionais: poderia, gostaria, queria, faria, etc.
• Expressões negativas: problema, atraso, nunca, impossível, prejuízo.
• Expressões no diminutivo: minutinho, favorzinho, agorinha, recadinho,
etc.
• Expressões que transmitem insegurança: “Acho que”; “Pode ser
que”; “Talvez”; “Não sei bem”, etc.
Exemplos de frases gentis
São bem vindas desde que adaptadas a cada situação. Evidentemente não
devemos dizer “Foi um prazer atendê-lo” a um contribuinte mal educado.
Passemos a algumas dicas de frases gentis que demonstram profissionalismo.
“Obrigado por telefonar.”
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“Sinta-se à vontade para nos telefonar a qualquer hora.”
“Bom dia e obrigada por ter ligado.”
“Foi um prazer atendê-lo.”
“Se tiver qualquer dúvida, por favor, contate-nos.”
Anotando recados
Parece algo bem simples, mas anotar recados é fundamental para o bom
andamento das atividades no dia-a-dia na empresa. Passemos a conhecer a
maneira correta de anotar um simples e fundamental recado.
• Obtenha informações completas: nome
completo de quem ligou; empresa; número de
telefone, incluindo o código de área; objetivo
da ligação; informações especiais, por
exemplo, ligar somente após as 14h00min;
horário da ligação.
• Soletre os nomes corretamente: se você tiver
alguma dúvida a respeito da grafia do nome
de quem ligou, pergunte. A pessoa se sentirá
lisonjeada em repetir o nome.
• Evite a brincadeira de esconde-esconde: você
recebe um recado, transmite ao interessado,
porém as pessoas que querem conversar não
conseguem se encontrar. Para evitar isso, diga
a quem liga os possíveis horários que a pessoa
costuma chegar no escritório. Pergunte-lhes
também qual o melhor horário no caso de
retornar a ligação.
• Ofereça ajuda: se alguém ligar para seu chefe ou para outra pessoa
da empresa que não está disponível, pergunte se você pode fazer
alguma coisa para ajudar. Isso tem duas fontes positivas: 1ª oferece
informações sobre o objetivo da ligação e 2ª elimina a necessidade
de seu chefe retornar a ligação.
• Avalie o humor de quem ligou: indicar o humor de quem ligou pode
parecer estranho em recados, mas você deve pensar nisso. Se você
fosse retornar uma ligação, não gostaria de saber se seria recebido
por uma pessoa mal humorada?

Deixe
sempre o
cliente
desligar
antes.

A etiqueta corporativa abrange várias áreas e tem regras até mesmo para falar
ao telefone. Vejamos como todo profissional deve proceder ao fazer uma ligação:
• Se for utilizar o viva voz, avise seu interlocutor que está utilizando esse
recurso. Diga quem são os outros participantes da ligação.
• Evite fazer ligações telefônicas quando estiver com outra pessoa na
sala.
• Se o colega/chefia estiver ausente ou ocupado e não puder atender
a ligação, informe ao interlocutor e pergunte se ele quer deixar
algum recado. Importante: (não comprometa o seu colega/chefia
informando que ele retornará a ligação).
• Ao se comprometer em passar uma informação o faça mesmo que
esta não seja esperada pelo cliente. Isto demonstra boa vontade e
organização.
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• Se uma segunda linha soa enquanto estiver atendendo uma outra
ligação, atenda, identifique-se e peça à pessoa para esperar um
momento que em seguida será atendida.
• Quando deixar um recado na secretária eletrônica ou na caixa
postal de um celular, faça um roteiro da mensagem antes da
gravação, (identifique-se, fale o nome da empresa, o assunto, o
número do telefone para contato, o dia que você voltará a ligar e a
hora).
• Quando precisar utilizar o telefone da empresa para fins particulares,
seja breve. Evite que seu chefe lhe chame a atenção por
desperdício de tempo com assuntos pessoais durante seu horário de
trabalho. Use o bom senso.
Atendimento ao Celular Corporativo
É fato comum na atualidade o uso do celular corporativo. Se você tem em mãos
um telefone celular que é da empresa, fique atento! A forma de atendimento
obedece às mesmas regras adotadas para atendimento do telefone fixo.
• Você deverá atender ao telefone, identificar-se, cumprimentar e
oferecer ajuda. Caso esteja impossibilitado de repassar as
informações solicitadas, justificar esta ação e comprometer-se.
• Quando se trata de seu próprio telefone celular, esse atendimento
deve seguir algumas especificações à parte, não requerendo
formalidade no atendimento, assim como é feito em uma ligação
comercial.
• Mas, nem por isso, você deve deixar de prestar atenção em algumas
ações construtivas à sua imagem e de respeito ao seu próximo (as
pessoas a sua volta).
• Ao ligar para o celular de outra pessoa, nada de perguntar “Quem
está falando?” Foi você quem ligou, portanto deve saber com quem
você quer falar, então pergunte diretamente: “Por favor Fulano de
Tal” (o mesmo serve para telefone fixo na empresa).
• Deixe o celular no modo silencioso em lugares públicos.
• Cuidado com sons atípicos “vacas, sapos, músicas sertanejas, hinos
do time de futebol”... Isso é falta de marketing pessoal.
• Evite fazer ligações telefônicas de foro íntimo do seu celular, quando
estiver na presença de outras pessoas no ambiente de trabalho.
• Ao deixar uma mensagem, faça um roteiro do que pretende dizer, e
use a entonação correta.
• Ao fazer ligações para o celular, pergunte se o interlocutor pode
falar, e por favor, não pergunte: “Aonde ele está”. Isto é no mínimo
mal educado!

Você sabia que na atualidade há muitas pessoas com uma
nova mania chamada telefonite? Isso mesmo, trata-se de
pessoas que vivem muito sozinhas e não têm com quem
conversar, então ligam para um determinado setor e, se o
atendente não souber finalizar a ligação, falam demais e
roubam o nosso tempo com isso. Fique atento com esse
novo desperdiçador de tempo.
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Reflita sobre esta questão. Certamente você já consultou um
médico e percebeu que, ao final da consulta, o Doutor
levanta-se e estende a mão num gesto comunicativo: “a
consulta terminou”. Imediatamente você se levanta agradece
e sai. E, no telefone, como você faz para “cortar sem ofender”
uma pessoa falante quando o tempo se esgotou? Faça uma
análise de si mesmo sobre esta questão e anote novas formas
de atendimento resultantes do aprendizado desta unidade.

5.8 ATENDIMENTO POR E-mail
A tecnologia aplicada ao mundo do trabalho trouxe inovações em termos de
organização e comportamento humano difíceis de imaginar no passado. É
bastante comum, hoje, o chefe enviar uma solicitação de trabalho para o e-mail
de um funcionário que se encontra na sala ao lado. Também é comum o envio
dessas atividades solicitadas e concluídas pelo funcionário por e-mail. Contudo,
muitas vezes surgem dúvidas de como escrever por e-mail corretamente e
responder ao nosso chefe, ou um cliente ou ainda uma solicitação de um colega
de trabalho. Sabemos que a redação por e-mail não é tão formal quanto de um
ofício, mas até que ponto vai essa informalidade? Nesta seção você vai encontrar
técnicas e dicas muito práticas para facilitar sua rotina de trabalho quando estiver
utilizando o e-mail.
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O que é e-mail?
E-Mail ou Correio Eletrônico é um serviço disponível na Internet que possibilita o
envio e o recebimento de mensagens ("mails"). A palavra e-mail, do inglês significa
a abreviação de eletronic e mail, ou seja, correio eletrônico.
Trata-se de um “serviço de comunicação por meio de mensagens eletrônicas
trocadas entre usuários de computadores através de redes de dados. O termo
também se aplica às próprias mensagens”. (Grande Enciclopédia Larousse
Cultura, p. 2068).
O endereço de correio eletrônico compõe-se de duas partes: nome do usuário e
endereço de domínio, separados pelo símbolo @, denominado arroba e que, no
caso, representa a preposição inglesa at, com o significado locativo de em. À
esquerda do símbolo está quem(usuário remetente), à direita, o onde (endereço).
O e-mail nas organizações vem ganhando espaço a cada dia, e em algumas
situações tem até substituído algumas cartas, ofícios e outras comunicações
internas, por sua praticidade, velocidade de envio da informação e
informalidade. Mas como escrever um bom e-mail ? Em primeiro lugar, temos que
lembrar sempre de alguns pontos que passamos a analisar a seguir.
Destinatário
Para quem você está enviando esse e-mail? Para o seu supervisor, chefe, colega
de trabalho, fornecedor, etc. Lembre-se de que a linguagem escrita é fria, não há
as expressões faciais, sorrisos, tom de voz, portanto cada palavra deve ser
escolhida a dedo para não gerar um mal entendido ou transmitir grosseria. Nesse
caso, se for para uma pessoa apenas, é educado citar o nome de quem se
endereça e o cumprimento. Ex.: “Sr. Luiz Bom dia!” Isso faz com que a pessoa que
lê sinta a pessoalidade da mensagem e também porque transmite simpatia.
Quando não sabemos o título da pessoa, na dúvida, devemos manter sempre o Sr.
ou Sra. antes do nome, e, claro, se soubermos o título colocamo-lo corretamente.
Ex.: “Dr. Luiz, boa tarde!” O tratamento por e-mail admite: Senhor(es), Amigos(as),
Você(s) ou ainda pronomes pessoais lhe(s), o(s), a(s). Em caso de e-mail enviado
para diversas pessoas, o ideal é generalizar e não citar o nome de todos. Ex.:
“Prezados Colaboradores. Bom dia!” Não esqueça de colocar todos os endereços
dos e E-mails no campo Cco (cópia carbono oculta), assim os endereços ficam
ocultos para os outros destinatários.

Não esqueça!
Todo e-mail
deve ser
respondido,
sob pena de
cair no
descrédito da
empresa.
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Texto
A preocupação com o texto por e-mail deve ser a coesão
e a coerência de ideias; elabore textos curtos e objetivos,
comece a mensagem com o assunto do e-mail para que
o leitor saiba exatamente do que se trata. O campo
assunto serve como introdução e deverá ser objetivo.
Pode ser usado o parágrafo, tantos quantos necessários
para a compreensão, porém não muito longos, pois
perde-se a essência da comunicação. Deixe espaço entre
os parágrafos, isto organiza a compreensão do leitor.
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Outra observação a fazer é o que escrever e como escrever para não perder a
formalidade com o colega de trabalho, e claro que ele entenda o que se
escreve. Para isso, devem ser evitadas as abreviações muito usadas na Internet,
como: vc, tb, pq, e, também, evitar palavras com grafia “inventada” no mundo
virtual como: naum, aki, etc.
Para isso, atente para as regras ortográficas, além de observar as regras
gramaticais na elaboração de seu texto, como as regras de regência verbal,
nominal, concordâncias, adequação vocabular etc. Evite escrever com letras
CAIXA ALTA, porque dá a impressão ao leitor de que VOCÊ ESTÁ GRITANDO!
Sentiram a diferença? Use esse recurso para escrever siglas. Ex. IBGE, IBAMA, etc.
Assunto
Ao escolher o assunto do e-mail, dê referências que realmente o leitor entenda
seu contexto e evite: URGENTE! IMPORTANTE! Faça uma síntese com duas ou três
palavras para identificar o assunto da mensagem. Isso facilita muito a leitura e
uma possível busca pelos assuntos que foram tratados.
Despedida.
Ao despedir-se, lembre-se de uma regra simples e eficaz: se o e-mail é para
alguém com cargo superior ao seu, use o “Respeitosamente”, se não for para
alguém superior a você use o “Atenciosamente”. Essa regra inclusive é praticada
pela Redação Oficial. Colocar uma assinatura com seu nome, telefone e o nome
da empresa é imprescindível.
Ética com e-mails
Não utilize o e-mail da empresa para assuntos pessoais. Saiba que toda empresa
tem direitos e deveres quanto à utilização do e-mail. Um direito é de verificar de
que forma o funcionário está utilizando o e-mail da empresa, um dever é manter
os computadores livres de toda espécie de vírus eletrônico que possa vir a
prejudicar outras empresas. Saiba que, no setor privado, muitos funcionários foram
demitidos por utilizar e-mail para fins particulares e acessar sites que não dizem
respeito a assuntos de trabalho durante o expediente.
Extraído do site:
http://www.administradores.com.br/artigos/comunicacao_por_email_nas_organizacoes/21
701/. Acesso em 20/01/2009.

Quando a Família Real veio para o Brasil (1808), uma amiga
da Princesa Isabel que ficara em Portugal escreveu uma
carta contando a notícia de que estava esperando bebê.
Ocorreu que a carta foi extraviada e demorou tanto que
finalmente ao chegar ao Brasil já veio a segunda carta
contando a notícia do nascimento da criança.
Para os padrões atuais, em termos de comunicação este fato é um absurdo,
já que a evolução da tecnologia trouxe como característica principal a
velocidade da informação. Imagine hoje, a notícia seria veiculada em
segundos com a utilização do e-mail.
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Escrever bem é uma preocupação que você deve ter não
somente com relação à escrita nos e-mails, mas sim na
elaboração do relatório, do ofício, do memorando, etc. É
inadmissível no ambiente de trabalho uma pessoa que não
tenha afinidade com a escrita. Adquira as modificações
ocorridas na ortografia da língua portuguesa e crie intimidade
com elas.
Para isso, deixe disponível bem próximo a você um exemplar de algum manual
de ortografia portuguesa, e consulte-o quantas vezes forem necessárias. Assim
você irá adotando as modificações na escrita. Afinal, devemos ter orgulho do
nosso idioma, pois ele é um importante aspecto da nossa cultura e deve ser
valorizado.

Você envia e recebe muitos e-mails? Você já conhecia as
regras práticas apresentadas nesta seção? Anote as que você
considera mais importantes e aplique-as no seu dia-a-dia.

PALAVRAS FINAIS
O atendimento telefônico é de extrema importância para uma organização,
em especial para o setor público. É preciso uma mudança de atitude do
servidor para quebrar um velho paradigma: “que no setor público não se
trabalha”. Contudo para romper essa barreira é preciso muito preparo por
parte do servidor. Se de um lado o silêncio consente de outro, palavras
grosseiras trariam um reforço ainda maior ao paradigma já existente. Qual o
melhor enfoque da comunicação quando um servidor se depara com um
cidadão que desconsidera o trabalho no setor público? A atitude correta exige
muita ponderação e bom senso, mas dizer ao cidadão com um tom de voz
ameno que ele está equivocado em suas colocações e demonstrar
seguramente o porquê disso ainda é o melhor caminho, especialmente se essa
comunicação for por telefone. Este é o principal elemento de que dispomos
para fazer com que o cidadão compreenda de uma vez por todas a
grandiosidade do trabalho do setor público. Esta unidade contribui muito para
que a comunicação se estabeleça de forma eficaz com o nosso cliente
cidadão, que a exemplo do setor privado, é tão ou mais exigente na
atualidade.

Atividades – Unidade 5
As atividades apresentadas proporcionarão a você, a
oportunidade de revisar os conteúdos estudados nesta
unidade:

19) Descreva as principais exigências que você percebe, ao atender o cliente
(cidadão), e de que maneira você costuma satisfazê-las.
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20) Use sua total sinceridade e complete o quadro abaixo, colocando como você
reage no atendimento ao cidadão com as características colocadas à
esquerda.

21) Agora confronte suas respostas com as reações corretas na visão do autor
SHETH, na obra “Comportamento do cliente” (pág 77 deste caderno) e anote o
que você considera que deve ser modificado em suas atitudes e
comportamento para melhorar o atendimento aos cidadãos.
22) Pense nas seguintes situações:
Você tem duas linhas telefônicas tocando ao mesmo tempo: uma chamada
interna (que pode ser seu chefe e detesta esperar) e outra externa, de um
cidadão. Qual você atende primeiro? Por quê?
Você retorna do almoço, está sozinho no setor e tem um cidadão à
sua frente que espera por atendimento, está visivelmente nervoso, e,
no mesmo instante, toca o telefone. O que você faz primeiro? Atende
ao cidadão ou ao telefone? O que você diria a seu interlocutor (tanto
pessoal quanto pelo telefone) para que compreendesse sua situação?
Como você “cortaria” uma conversa longa, para não prejudicar
nenhuma das partes durante este atendimento?
23) Seu chefe acabou de sair da sala e não disse a você para onde iria. Ocorre
que um cidadão está muito nervoso no telefone e quer falar com ele naquele
exato momento. O que você diria?
a) (......) “Não sei onde meu chefe está agora.”
b) (......) “Meu chefe está resolvendo um problema em outro setor.”
c) (.....) “Em que posso ajudá-lo? Meu chefe encontra-se em reunião
em outro setor. )(a) Sr.(a) quer que ele lhe telefone? Qual o melhor
horário para este retorno? No celular ou no fixo?”
d) (....) “Meu chefe sempre passeia pela empresa para verificar o que
os funcionários estão fazendo.”
24) Você retorna do almoço e está sozinho no setor e tem um cidadão à sua frente
que espera por atendimento e está visivelmente nervoso, e no mesmo instante
toca o telefone. O que você atende primeiro? O que você diria para que seu
interlocutor (tanto pessoal quanto pelo telefone) para que compreendesse a
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sua situação? Como você “cortaria” uma conversa longa para não prejudicar
nenhuma das partes durante este atendimento? Anote.
25) Sobre a comunicação não verbal no atendimento telefônico, você considera:
a) Sem importância, já que seu interlocutor não a vê nesse momento.
b) Muito importante, nossas reações são sempre percebidas pelo
interlocutor, mesmo por telefone.
c) A comunicação não verbal é muito importante somente no
atendimento pessoal, não no atendimento telefônico.
26) Assinale a alternativa que você considera mais importante de todas, quanto à
eficiência no atendimento telefônico:
a) saber ouvir;
b) atender prontamente (até o 3º toque);
c) cuidar da voz;
d) anotar o nome do interlocutor e passar a utilizá-lo como diferencial
no atendimento;
e) todas as alternativas anteriores.
27) Considere a seguinte situação: você atende ao telefone e seu interlocutor está
muito zangado, conta uma longa história e, ao completá-la, começa a contar
tudo de novo com maior ênfase e detalhes. A sua melhor reação nessa
situação é:
a) Deixá-lo falar num primeiro momento e depois dizer a ele que você
compreende suas razões, mas que está equivocado contraargumentando as colocações indevidas de forma segura e lógica.
b) Deixá-lo falar tudo uma única vez e depois mostrar-se
compreensivo, comprometendo-se em lugar de seu chefe a resolver
o problema dele.
c) Deixá-lo falar e dizer a ele que você é um servidor público e que
merece respeito e consideração por isso.
d) Deixá-lo falar e concordar com tudo o que ele diz, para não entrar
no “jogo” dele.
e) Deixá-lo à vontade para falar o tempo que for preciso e dizer que
tomará atitudes comentando tudo com seu chefe, afinal é ele
quem deverá resolver a situação.

28) Assinale a alternativa que você considera ideal para finalizar uma ligação de
uma pessoa falante:
a) Colocar verbos que indiquem ação (Ex.: irei tomar as providências
agora).
b) Repetir para o interlocutor as ações que você irá tomar para
solucionar o problema dele.
c) Resumir a conversa e comprometer-se na solução do problema.
d) Procurar encerrar a conversa gradualmente, fazendo perguntas e
usando as respostas como finalização.
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e) Todas as alternativas estão corretas.

29) O atendimento telefônico envolve aspectos éticos. O que você faria se
interpretasse a voz de uma mulher como sendo de um homem? Assinale a
melhor opção nessa situação:
a) pediria desculpas e justificaria o erro mencionando o fato de que
você não está vendo o interlocutor, etc... etc... etc....
b) pediria desculpas e continuaria o diálogo normalmente;
c) pediria desculpas, corrigiria o tratamento e continuar falando
normalmente;
d) pedir desculpas e justificar sua atitude mencionando cansaço;
e) perguntaria se a pessoa está resfriada ou se tem problemas com a
voz e dar a ela sugestões de tratamento.

30) Quanto ao texto escrito por e-mail (da empresa), é correto afirmar que:
a) Deverá ser tão formal quanto de uma carta.
b) Admite uma certa informalidade, desde que reservados alguns
princípios, tais como, a hierarquia do destinatário, e o grau de
complexidade do assunto a ser tratado.
c) Poderá ser escrito tudo em maiúsculo para dar maior ênfase ao
assunto.
d) Não deverá ter muita preocupação com a estética do texto, como
o uso de parágrafos por exemplo.
e) Poderá ser escrito, usando a linguagem do MSN como por exemplo
você (vc) também (tbem) etc.

31) Você atendeu uma ligação cujo destino é para outro setor. Assinale a melhor
opção para transferir esta chamada.
a) você transfere a linha para o setor bruscamente, afinal a ligação
não é para você;
b) você pergunta para o interlocutor qual o assunto e com quem
deseja falar e ao transferir faz uma prévia do assunto a ser tratado.
No caso de tom ocupado você pergunta ao interlocutor se ele
pode aguardar.
c) você coloca a pessoa na espera automática no caso do setor estar
com o ramal ocupado;
d) você diz para o interlocutor “só um minutinho” e o deixa
aguardando;
e) você não pergunta quem fala e transfere a ligação sem quaisquer
informações adicionais, afinal é preciso agilizar os procedimentos.
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RETOMANDO A CONVERSA INICIAL

Parabéns para você, aluno deste curso! Que concluiu mais um módulo e com
isso adquiriu mais conhecimentos. Conforme nossa conversa inicial sei o quanto
você está motivado e por isso matriculado neste curso.
Tenho certeza que o tema comportamento organizacional despertou bastante
interesse, já que possibilita a melhoria contínua das relações de trabalho.
Afinal, quem de nós já não teve ou tem um colega de trabalho de
temperamento difícil? Pois é, esta constatação serve para nosso
amadurecimento já que não temos autonomia para demitir todos os que
consideramos “geniosos” ou “temperamentais”. Aliás isto tem sido um fator de
análise até nas avaliações de desempenho, é a maneira como lidamos com
pessoas e pontos de vista totalmente diferentes do nosso. De nada adianta
conhecimentos técnicos, se não sei nem lidar comigo mesmo e com o outro
ser humano. Este entendimento é fundamental no campo da ética e na
construção de um clima organizacional mais positivo.
Antes de encerrar quero lançar um desafio, afinal sei que você gosta disso: as
pessoas que trabalham contigo são realmente temperamentais ou é você que
muitas vezes também é genioso? Olha lá hein! Comportamento muda
comportamento. Muitas vezes basta você fazer pequenas modificações de
atitudes para ver a mudança no outro também.
Indico o livro “Inteligência Emocional aplicada ao trabalho” do autor Hendrie
Weisinger. Objetiva, 2001. Trata-se de uma leitura prazerosa na qual você
encontrará caminhos para o autoconhecimento e maturidade emocional.
Espero que você tenha muito, mas muito sucesso, porque o maior sucesso na
nossa vida é ser feliz, e isto não depende de ninguém a não ser de nós
mesmos.
Um grande abraço.
Profª Zélia Freiberger
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GABARITO
UNIDADE 1
1) Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos preceitos básicos para
o sucesso em qualquer área profissional.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
2) Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao conceito de ética.
a) Em seu sentido de maior amplitude, a ética tem sido entendida
como a ciência da conduta humana perante o ser e seus
semelhantes.
3) Sobre os princípios do Código de Ética do Servidor Público, é correto afirmar
que:
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
4) Assinale a alternativa que corresponde à falta de ética do servidor público:
c) Fazer uso de informações do seu setor de trabalho em benefício
próprio.
5) Você considera ético um servidor que não obedece às ordens de seus
superiores, ao perceber que, se cumpri-las ,estará sendo contrário ao interesse
público? Como você reagiria nesta situação? REFLITA e ANOTE.
A ética do servidor é clara quando diz que os interesses públicos
devem prevalecer sobre os interesses individuais, portanto, nesta
situação é ético você não executar o que seu chefe manda.

UNIDADE 2
6) No relacionamento com sua chefia imediata, o servidor público tem como
deveres fundamentais:
e) Todas as alternativas anteriores.
7) Assinale a alternativa que corresponde corretamente à diferenciação entre
grupo e equipe:
a) Grupo é uma reunião de pessoas que trabalham juntas, equipe
presta atenção a sua própria forma de operar e procura resolver os
problemas que afetam o seu funcionamento para atingir objetivos
comuns.
8) Você pertence a um grupo ou equipe de trabalho? Justifique:
Eu pertenço a uma equipe de trabalho, porque sempre procuro
aprimorar meus conhecimentos e ouço atentamente o que meus
colegas dizem, mesmo que, em muitas situações, haja divergências é
preciso maturidade para compreender que as diferenças fazem parte
do processo de ajuste.
9) Como é o seu relacionamento no ambiente de trabalho? Escreva com muita
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sinceridade e analise quais pontos você pode melhorar a partir do conhecimento
adquirido nesta unidade de estudo.
Tenho um excelente relacionamento interpessoal no meu trabalho,
mas isso foi um processo e não um evento. Ao longo de minha carreira
sempre busquei melhorar as relações interpessoais, partindo sempre de
mudanças em mim mesma.
10) Pessoas positivas são aquelas que acreditam em si mesmas, que estão sempre
de bem com a vida. Pessoas negativas veem problemas até onde eles não
existem e têm uma visão de fracasso de si e dos outros. Como você se vê
nesse contexto? O que você pode fazer para melhorar sua comunicação
interna?
Sou uma pessoa positiva, mas para ser assim construí uma imagem
mental positiva ao longo dos anos. É um processo lento.

UNIDADE 3
11) A respeito das sugestões de como coordenar uma reunião é INCORRETO
afirmar que:
a) Não há necessidade de eleger um secretário, já que haverá um
coordenador para o andamento dos trabalhos.
12) Assinale a alternativa que corresponde ao comportamento ideal em reuniões
de trabalho.
e) Todas as alternativas anteriores.
13) Analise as alternativas que tratam sobre administração do tempo.
I) Para administrar seu tempo utilize uma agenda de trabalho.
II) Faça um planejamento semanal das suas atividades e
comprometa-se.
III) Deixe as atividades que exigem maior concentração para o final
do expediente;
IV) Programe mais reuniões para tornar as atividades mais dinâmicas.
VI) Consulte e responda seus e-mails assim que chegar ao trabalho.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas as alternativas I e II.
14) Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao conceito da
ergonomia:
a) É o estudo da adaptação do trabalho às características dos
indivíduos, de modo a lhes proporcionar um máximo de conforto,
segurança e bom desempenho de suas atividades no trabalho.

UNIDADE 4
15) Sobre a diferença entre os conceitos de marketing pessoal e marketing
empresarial é correto afirmar que:
a) Marketing pessoal é constituído pelas qualidades pessoais de um
trabalhador aplicadas ao trabalho e marketing empresarial, pelas
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ações da empresa voltadas para gerar maior satisfação dos clientes
com relação a bens e produção de serviços.
16) Sobre etiqueta no mundo do trabalho, é correto afirmar que diz respeito a
maneira como nos comportamos no ambiente de trabalho;
a) diz respeito a maneira como nos comportamos no ambiente de
trabalho;
b) diz respeito a maneira como nos vestimos para o trabalho;
c) etiqueta do trabalho é a forma como participamos de eventos
empresariais, como festas de fim de ano, por exemplo;
d) a pontualidade faz parte da etiqueta no mundo do trabalho;
e) Todas as alternativas estão corretas.
17) Sobre técnicas de apresentação pessoal é correto afirmar que:
e) todas as alternativas estão corretas.
18) Seu chefe estará de aniversário na próxima, você:
I) não comenta com ninguém e compra um presente para ele;
II) comenta com uma colega e não com os demais;
III) comenta com todos os colegas do setor e vê a possibilidade de
comprar um presente comum;
IV) ignora a data e faz de conta que não lembrou;
V) compra um presente bem pessoal.
Assinale a opção correta:
b) Somente a alternativa III está correta.

UNIDADE 5
19) Descreva as principais exigências que você percebe, ao atender o cliente
(cidadão) e de que maneira você costuma satisfazê-las.
Tenho o cuidado de observar o que o cliente espera de mim como
atendente. Para isso ouço com bastante atenção o que ele diz e a
forma de dizer.
20) Use de sua total sinceridade e complete o quadro abaixo, colocando como
você reage no atendimento ao cidadão com as características colocadas à
esquerda.
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21) Agora confronte suas respostas com as reações corretas na visão do autor
SHETH, na obra “Comportamento do cliente” e anote o que você considera
que deva ser modificado em suas atitudes e comportamento para melhorar o
atendimento aos cidadãos.
22) Pense na seguinte situação:
Você tem duas linhas telefônicas tocando ao mesmo tempo: uma chamada
interna (que pode ser seu chefe e detesta esperar) e outra externa, de um
cidadão. A qual você atende primeiro? Por quê?
Primeiramente a ligação externa (do cidadão) e assim que puder
retorne e explique a situação para seu chefe.
23) Você retorna do almoço, está sozinho no setor e tem um cidadão à sua frente
que espera por atendimento e está visivelmente nervoso, e no mesmo instante
toca o telefone. O que você faz primeiro? O que você diria para que seu
interlocutor (tanto pessoal quanto pelo telefone) para que compreendesse a
sua situação? Como você “cortaria” uma conversa longa para não prejudicar
nenhuma das partes durante este atendimento?
A ordem é atender primeiramente o telefone. Se você sentir que a
ligação vai se alongar muito, anote o número e retorne assim que
puder.
24) Seu chefe acabou de sair da sala e não disse a você para onde iria. Ocorre
que um cidadão está muito nervoso no telefone e quer falar com ele naquele
exato momento. O que você diria?
c) (...) “Em que posso ajudá-lo? Meu chefe encontra-se em reunião em
outro setor. O(a) Sr.(a) quer que ele lhe telefone? Qual o melhor
horário para este retorno? No celular ou no fixo?”
25) Sobre a comunicação não verbal no atendimento telefônico, você considera:
b) Muito importante, nossas reações são sempre percebidas pelo
interlocutor, mesmo por telefone.
26) Assinale a alternativa que você considera mais importante de todas, quanto à
eficiência no atendimento telefônico:
e) Todas as alternativas anteriores.
27) Considere a seguinte situação: você atende ao telefone e seu interlocutor está
muito zangado, conta uma longa história e ao completá-la começa a contar
tudo de novo com maior ênfase e detalhes. A sua melhor reação nessa
situação é:
a) Deixá-lo falar num primeiro momento e depois dizer a ele que você
compreende suas razões, mas que está equivocado contra
argumentando as colocações indevidas de forma segura e lógica.
28) Assinale a alternativa que você considera ideal para finalizar uma ligação de
uma pessoa falante:
e) Todas as alternativas estão corretas.
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29) O atendimento telefônico envolve aspectos éticos. O que você faria se
interpretasse a voz de uma mulher como sendo de um homem? Assinale a
melhor opção nessa situação:
c) pediria desculpas, corrigiria o tratamento e continuar falando
normalmente.
30) Quanto ao texto escrito por e-mail (da empresa) é correto afirmar que:
b) Admite certa informalidade, desde que reservados alguns princípios,
tais como, a hierarquia do destinatário, e o grau de complexidade
do assunto a ser tratado;
31) Você atendeu uma ligação cujo destino é para outro setor. Assinale a melhor
opção para transferir esta chamada.
b) Você pergunta para o interlocutor qual o assunto e com quem
deseja falar e ao transferir faz uma prévia do assunto a ser tratado.
No caso de tom ocupado você pergunta ao interlocutor se ele
pode aguardar.
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