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O que é Recepcionar?

Ø 1. Receber, abrigar ou albergar; aceitar ou acolher: recepcionou uma 
comitiva estrangeira em sua casa;

Ø 2. Receber ou aceitar uma correspondência, carta ou encomenda: 
quando recepcionar a sua encomenda, telefonar-lhe-ei para o 
informar;

Ø 3. (Brasil) Esperar a chegada de uma pessoa com certo respeito ou 
reverência, numa estação de metro, trem, aeroporto, entre outros. 

Ø 4. Planificar uma festividade ou uma solenidade em respeito ou 
deferência de certos indivíduos convidados, ou de certa ocasião ou 
circunstância especial.
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Ø “Mantenha a sua mente aberta para a mudança o tempo 
todo. Dê as boas-vindas a ela. Corteje-a. Só através do 
exame e reexame das opiniões e ideias que você poderá 
progredir”.                                          ( Autor  desconhecido)

Ø "Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é 
trabalho de muitas gerações. Receba essa herança, honre-
a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-a nas 
mãos de seus filhos."                                   (Albert Einstein)
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ØÉ de responsabilidade do recepcionista atender o 
público;

ØOrientar os visitantes;
ØDar informações;
ØAtender telefones;
ØTransferir ligações;
ØControlar a entrada de pessoas na empresa, 

entre outras atribuições; 
ØDependendo da área em que atua a empresa 

onde o recepcionista trabalha, sua função varia.

Qual a função de uma recepcionista?
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Quais as características de uma  A (O) Recepcionista?

Ø Fluência verbal;
Ø Boa dicção; 
Ø Boa aparência; 
Ø Bom humor;
Ø Paciência; 
ØConfiabilidade; 
ØResponsabilidade;
ØDinamismo; 
ØCapacidade de lidar com o público e de organização.
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Qual o Perfil ideal da Recepcionista?

Ø Responsabilidade;
Ø Dinamismo;
Ø Discrição;
Ø Organização;
Ø Atenção;
Ø Iniciativa;
Ø Criatividade;
Ø Imparcialidade ;
Ø Flexibilidade;
Ø Comunicabilidade ;

Ø Ponderação;
Ø Educação;
Ø Simpatia;
Ø Confiança;
Ø Sigilo;
Ø Autonomia;
Ø Segurança;
Ø Lealdade;
Ø Postura;
Ø Empatia ;
Ø Ética profissional.
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Dicas:

ØNa apresentação pessoal, ajuste o figurino à sua 
personalidade, com esmero;

ØNa comunicação, afie o discurso com boas 
ferramentas de verbalização e ampliação de 
conhecimentos gerais e específicos;

ØNa organização, elabore uma boa agenda a cumprir 
com cuidado e um arquivo eficiente de fato;

ØNa sintonia com a realidade, mantenha as antenas 
poderosas sobre fontes de informação;

ØFixe metas, definindo passos gradativos a serem 
conquistados para alcançar os objetivos.
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Comunicação Telefônicas
FALE COM CLAREZA: 
Ø Seja simpático e alegre ao atender, fale com entusiasmo, devagar, nem muito alto, bem 

baixo. 
Ø Também não faça uma voz adocicada ou melosa, pois soa frágil e antiprofissional.

CUMPRIMENTE CORRETAMENTE:
Ø Padronize a maneira de atender ao telefone: diga o nome da empresa, cumprimente (“bom dia”, “boa 

tarde” ou “boa noite”) e pergunte como pode ajudar. 
Ø Quando pedirem para falar com alguém, troque o “quem gostaria?” pelo “quem vai falar?”. Isso evita, 

inclusive, o deselegante “fulano de onde?”

SEM INTIMIDADE:
Ø Nunca chame um cliente ou meramente conhecido de “amor”, “querido(a)”, “meu bem”, “benzinho” ou 

qualquer outra expressão que demonstre uma intimidade. Trate formalmente por “senhor” ou “senhora”. 
Um cliente muito conhecido ou funcionário pode ser tratado por você. 

Ø Já se a pessoa se identificar usando o título de doutor, professor, etc., acate e trate-o desta forma.
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Comunicação Telefônicas

RESPEITE QUEM ESTÁ DO OUTRO LADO:
Ø Use as regras básicas de etiqueta. Não atenda ao telefone com a boca cheia, não masque 

chiclete, não fale e nem fique digitando enquanto fala (a não ser que o assunto tratado 
precise ser registrado).

Ø Quem está na linha merece toda a sua atenção como se estivesse sentado à sua frente. 
Também não use gírias, palavrões ou palavras abreviadas durante uma conversa.

SAIBA OUVIR:
Ø Ouça com atenção, sem interromper, anote pontos importantes da conversa, faça perguntas 

para avaliar como você poderá ajudar.
Ø Mostre boa vontade em ajudar e resolver as dúvidas de quem telefona.

CUIDADOS NA ESPERA:
Ø Atenda ao telefone sempre que possível no primeiro toque. Isso mostra prontidão. Se 

precisar verificar algo, diga “só um momento” e nunca “espere um segundo”. Antes de 
colocar a chamada em espera, avise que fará isso e tente ser o mais rápido possível.

Ø Se estiver demorando a conseguir transferir a ligação ou dar algum retorno, volte e informe 
sobre seu progresso ( ou a falta dele).
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Comunicação Telefônicas

TRANSFERINDO OU PEGANDO RECADOS:
Ø Tenha bloco e caneta sempre à mão e forneça sempre todas as 

informações possíveis e encaminhe a ligação para a pessoa adequada.

RETORNE SEMPRE:
Ø Todas as ligações, ainda que sejam no seu celular, ramal, mensagens ou 

anotadas por uma secretária, devem ser retornadas. 

CUIDADO COM AS INFORMAÇÕES:
Ø Quem acha não tem certeza, portanto, nunca diga “acho que fulano está 

ocupado” ou “não sei se ele está”. Ao contrário, seja honesto(a). 
Ø Peça licença para verificar, veja com a outra pessoa se ela poderá atender 

a ligação de quem está na linha. 
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Comunicação Telefônicas
UMA ATENÇÃO POR VEZ:
Ø Quando estiver com alguém, dê atenção para quem está com você pessoalmente. 

Evite falar ao telefone ( esmo no seu celular) ou ficar trocando mensagens de texto 
enquanto o outro fica com cara de lata. Deixe seu aparelho no silencioso

LIGAÇÕES PESSOAIS:
Ø No trabalho, evite ao máximo fazer ligações pessoais (ainda que do seu celular). Se 

necessário, use aos horários de pouco movimento na empresa (almoço e final do 
expediente) para resolver esse tipo de assunto

Ø E por falar em ligações pessoais, só ligue na residência de um colaborador em 
casos extremamente urgentes e desculpe-se por estar importunando.

ENCERRE COM ELEGÂNCIA:
Ø Ainda que quem esteja do outro lado da linha seja grosseiro, nunca se irrite, nem desligue o 

telefone na cara da pessoa. Se ela for ofensiva demais, mantenha firmeza. 
Ø Diga algo como: “Senhor, posso lhe ajudar em algo mais?” ou “Senhor, esta é a informação 

que eu tenho. Lamento não poder ajudá-lo em algo mais”.
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A POSTURA DE UM RECEPCIONISTA
Reativas:
São atitudes tomadas em resposta a reações dos clientes, sejam elas negativas ou positivas. O 
recepcionista deve sempre partir de principio que o cliente tem razão, por isso deve reagir de maneira 
educada e tranquila quando o cliente tiver uma reclamação ou fizer uma ação grosseira, não 
interrompendo o cliente deixando-o falar quando está nervoso, é importante também nunca dizer que o 
cliente está nervoso e que deveria se acalmar e desculpar-se sempre, mesmo que não possua culpa.

Ativas:
Atitudes ativas são aquelas que o recepcionista deve aplicar em seu dia a dia. Elas são obrigatórias e são 
responsáveis proporcionar a primeira impressão no cliente. Como manter uma boa apresentação pessoal, 
com a aparência pessoal sempre impecável, ser simpático e mostrar bom humor, se comunicar 
adequadamente.

Proativas:
Atitudes proativas proporcionam uma satisfação maior no cliente, encantando-o e fazendo com que ele se 
torne fiel ao estabelecimento. O recepcionista deve estar sempre atento a oportunidades de exercer 
atitudes proativas como servir água, café, antes que eles peçam estar disponível para qualquer explicação 
que os clientes necessitem, oferecer-se a abrir a porta quando o cliente entra ou sai da empresa, ajudar 
idosos com dificuldades de locomoção a subir ou descer rampas e escadas, pegar algo que caiu no chão 
e devolvê-lo ao cliente. Porém todas essas atitudes não valeram de nada se o recepcionista não as 
exercer com boa vontade e um sorriso no rosto. 
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