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Curso

Excelência no atendimento ao cidadão

Ricardo Alexandre de Sousa Nunes

 

Bom dia!
Nós nos esquecemos como é fazer amigos!
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Vídeo
Fazendo amigos

https://www.youtube.com/watch?v=skUWuCpyDGE

 

Dinâmica

Sansão & Dalila
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Para que ética no serviço público? 
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Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=sWrElAkk9fQ

 

Moral

Tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costumes;

É um conjunto de regras de conduta consideradas válidas que são
adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano.
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A moral surgiu quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos,
ou seja, nas sociedades primitivas.

 

A ética teria surgido com Sócrates. Ela investiga e explica as normas
morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou
hábito, mas, principalmente, por convicção e inteligência.

“ Tudo que não puder contar como fez, não faça, pois se há razões 
para não contar, há razões suficientes para não fazer!

Immanuel Kant

 



6 
 

 

Ética

Todos temos consciência do que podemos ou não fazer e do que devemos
ou não fazer.

A prática de um ato antiético no serviço público ou em qualquer domínio
da vida, é inadmissível. Essas atividades condenáveis devem ser
combatidas e seus agentes punidos, exemplarmente.

Podemos dividir o mundo em dois grandes grupos: do primeiro, fazem
parte as pessoas que só agem honestamente pelo medo de serem
punidas. Do segundo, fazem parte as pessoas que agem honestamente,
porque acreditam que assim teremos um mundo melhor.

 

Vídeo
O problema não é meu

https://youtu.be/Sp_QMVnXpuo
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Excelência é...?

Questões a serem observadas              
(auto-observação em seu local de trabalho)

 Como anda sua conduta ética?

 Como está sua postura profissional?

 Como e o que você tem comunicado?

 Como estão os seus relacionamentos?

 Quais aspectos podem ser melhorados?

 Como, o que e por que mudar?

 Por onde começar?

 

A influência das “TIAS” no atendimento ao cliente

 Em nosso dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional, temos quatro
“TIAS” em comum, com as quais, gostando ou não, temos de saber lidar.

 Com duas, temos muito a aprender: segredos que podem tornar nossa
vida pessoal e profissional mais fácil; com as outras duas, entretanto,
temos de tomar cuidado, pois podem prejudicar sensivelmente nossa
vida.

 Creio que, a essa altura, você já saiba sobre o que estamos tratando,
certo? Isso mesmo, eis as quatro “TIAS” com as quais todos convivemos:
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 AntipaTIA;

 ApaTIA;

 SimpaTIA

 EmpaTIA.

Essas “TIAS” estão presentes em todos os ambientes que frequentamos:
no trabalho, na escola, no supermercado, na farmácia, na padaria da
esquina e até mesmo na nossa própria casa.

 

Como o artigo menciona o atendimento ao cliente, uma coisa tem de ficar
clara de imediato: ao atendermos a um cliente, estamos desempenhando
um papel profissional e, portanto, não cabem nessa atuação reações
amadoras ou puramente emotivas, como se estivéssemos rodeados de
pessoas íntimas, em um ambiente familiar, com as quais não
precisássemos nos preocupar.

Analise, então, como cada uma dessas quatro “TIAS” pode influenciar no
atendimento ao cliente.
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Antipatia

Ela é uma das “TIAS” com as quais devemos tomar cuidado; ela afasta os
clientes de nós e, se vivemos profissionalmente do atendimento que
prestamos aos clientes, não podemos nos dar ao luxo de afugentá-las,
pois estaremos fadados à falência.

A segunda “TIA” é o oposto da primeira.

A simpatia faz com que pareçamos bastante agradáveis aos clientes e
isso é muito bom para quem trabalha com atendimento, afinal, se
agradarmos os clientes, passa a existir uma espécie de afinamento
natural, ficando mais fácil manter um diálogo, corresponder-se com o
cliente, o que é um grande passo no processo de atendimento.

 

A outra “TIA” sobre a qual vamos comentar é a apatia. A apatia é a outra
“TIA” que inspira cuidado; ela faz com que as pessoas pensem que não
temos interesse algum por elas. Você conhece alguém que goste de ser
atendido por pessoas desinteressadas, inativas, passivas e sem ânimo?

É fácil conhecer pessoas apáticas. Geralmente, são aquelas sobre as quais
os clientes tecem os seguintes comentários: “ele(a) é muito frio(a)”,
“ele(a) não dá a mínima!”, “esse cara parece um morto-vivo”, “ela(e) não
tem atitude” etc.

 



10 
 

 

A última “TIA” sobre a qual comentaremos é a empatia. A empatia, assim
como a simpatia, é muito importante, portanto, devemos nutri-la,
estimulá-la de maneira que, a cada dia, ela esteja mais e mais arraigada
na nossa maneira de ser.

A empatia é uma “TIA” muito especial. Ela faz com que tenhamos
facilidade de entender o que realmente nossos clientes querem ou
necessitam. Essa é a mais nobre das atitudes.

Uma pessoa empática é aquela que sente a dor do outro como se fosse
nela própria e faz de tudo para conseguir ajudar, para conseguir resolver
o que quer que seja e que esteja ao seu alcance.

Fonte: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cach...
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Vídeo
O poder da empatia

https://www.youtube.com/watch?v=Ay846oJ8tfY
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Atitude: PRÓ-ATIVIDADE

 Permite sair de si;

 Ir ao encontro do outro;

 Construir relações;

 Reconstruir-se;

 Agregar valor pessoal e ganho social.
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Tipos de clientes

O agressivo: gosta de discutir por qualquer coisa, seja muito ou pouco
importante. Critica abertamente, tudo é motivo para brigar.

O que fazer? Não interrompa a fala do cliente, deixe-o liberar a sua
raiva. Nunca lhe diga que está nervoso, pois isso o deixará mais furioso.
Use frases que ajudam a acalmar, por exemplo: “Imagino como o senhor
ou a senhora está se sentindo”, “o senhor tem razão”, “farei tudo para
resolver o seu problema”.

 

Vídeo
Como não atender seus clientes

https://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ
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Atendimentos especiais

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil (Preâmbulo).

 

Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: [...]

V. comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre
outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras),
a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia,
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e
os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da
informação e das comunicações;
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Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento
prioritário, sobretudo com a finalidade de: [...]

II. atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao
público; [...]

 

Atendimento a pessoas com deficiência 

 Deficiência visual;

 Deficiência auditiva;

 Deficiência física.
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Deficiência visual

1. Coloque-se e fale de frente para a pessoa, como qualquer
outro cidadão. É muito comum as pessoas pensarem que, por não
estarem enxergando, os cegos não necessitam de que falemos de
frente para eles. Ofereça-lhe o braço caso seja necessário se
locomover, nunca o pegue pelo braço.

2. Ofereça-se para ler e preencher formulários, caso necessário. Essa
medida deve ser seguida quando a empresa/órgão para a qual você
trabalha não dispõe de formulários em braille.

 

Deficiência auditiva

1. Faça com que a sua boca esteja bem visível. Gesticular ou segurar algo
em frente à boca torna impossível a leitura labial. Usar bigode também
atrapalha.

2. Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual, se
você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa
terminou.
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Vídeo
Como ter uma conversa feliz com sua esposa
https://www.youtube.com/watch?v=3FrmTJ4gaFg

 

Atender bem ao cidadão 
não é apenas uma questão de atitude, 
é, acima de tudo, um ato de cidadania!

Deficiência física

1. Quando você atender um cliente em cadeira de rodas, procure sempre 
atendê-lo na mesma altura que ele – se estiver de pé, puxe uma 
cadeira;

2. Não se apoie em uma cadeira de rodas ou a toque sem pedir. 

(Colocar a reportagem do atendimento ao cadeirante).
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Deficiência intelectual

 Lembre-se que só porque um cidadão possui uma dificuldade de
aprendizagem, não significa que ele seja estúpido. Ele na verdade pode
ser brilhante e apenas deve aprender de uma maneira diferente de você;

 Quando você estiver falando com um cidadão com capacidades
intelectuais limitadas, seja paciente. Dê tempo a ele para refletir sobre o
que você disse e para ele responder para você. Você deve manter suas
frases curtas e simples. Se você estiver em uma área pública, com muitas
distrações, considere a mudança para um local tranquilo ou privado;

 Se um adulto tem uma deficiência intelectual, ainda, assim, trate-o como
um adulto.

 

E, para todos os casos:

Não há problema em usar palavras como “ver”, “ouvir”, “andar” e “correr”,
quando você está falando com clientes que têm deficiência.
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Dicas para atendimentos especiais

 Perguntar como a pessoa LGBT gostaria de ser chamada;

 Nunca utilizar termos jocosos, quando abordar uma pessoa LGBT;

 Empregar pronomes de tratamento, como senhor e senhora, de acordo,
com a identidade de gênero;

 Sempre utilizar o feminino, para se referir às travestis.

 

Código de Ética e de Conduta no DF

Decreto no 37.297, de 29 de abril de 2016

 O Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética dos
Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito
Federal deverão estar disponíveis em todos os órgãos e todas as
entidades da Administração Pública, sujeitos às suas normas, em local
visível e de fácil acesso ao público.
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 Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e Indireta do
Distrito Federal, cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades:

» secretários de Estado, secretários de Estado adjuntos, secretários-
executivos, subsecretários bem como cargos de natureza
equivalente;

» dirigentes de órgãos especializados, até o nível de CNE-02 ou
equiparados; e

» dirigentes máximos das entidades da Administração Direta e Indireta
do Distrito Federal.

 

 São deveres da autoridade pública, entre outros:

» agir com lealdade e boa-fé;

» ser justo e honesto no desempenho de suas funções e em suas
relações com os demais agentes públicos, superiores hierárquicos
e com os usuários do serviço público;

» praticar a cortesia e a urbanidade nas relações públicas e respeitar
a capacidade e as limitações individuais dos usuários, sem
discriminação ou preconceito;
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» respeitar a hierarquia administrativa;

» não ceder às pressões que visem a obter quaisquer favores, benesses
ou vantagens indevidas;

» reconhecer o mérito de cada servidor e propiciar igualdade de
oportunidade para o desenvolvimento profissional, não admitindo
atitude que possa afetar a carreira profissional de subordinados.

 

 Entre as vedações, a autoridade pública não pode:

» utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades,
posições e influências, para obter favorecimento, para si ou para
outrem em qualquer órgão ou entidade públicos;

» imputar a outrem fato desabonador da moral e da ética que sabe não
ser verdade;

» ser conivente com erro ou infração a este Código;

» usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular
de direito, por qualquer pessoa;
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» faltar com a verdade com pessoa que necessite do atendimento em
serviços públicos; e

» exercer atividade profissional antiética ou relacionar o seu nome
a empreendimento que atente contra a moral pública.

 

 O Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder
Executivo do Distrito Federal, sem prejuízo da aplicação de outras
normas constitucionais e legais, tem por finalidade:

» tornar claras e acessíveis as regras éticas de conduta a serem
observadas e praticadas pelos servidores e empregados públicos;

» garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e
transparência à Administração Pública;

» preservar a imagem e a reputação dos servidores e empregados
públicos do Distrito Federal, cujas condutas estejam de acordo com
as normas éticas previstas neste Código.

 



23 
 

 

 Todos os agentes da Administração Pública Distrital têm deveres éticos,
aos quais aderem automaticamente no momento de sua investidura.
Além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, cortesia, proporcionalidade,
razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do interesse
público, finalidade e motivação, devem pautar-se pelos padrões da
ética.

 

 É dever do servidor ou empregado público, entre outros:

» exercer as atribuições com eficiência e excelência, evitando ações
que atrasem a prestação do serviço público;

» abster-se de utilizar o cargo, função ou emprego público para obter
benefícios ou vantagens indevidas para si ou para outrem;

» não promover manifestações de apreço ou desapreço na repartição;

» atuar com diligência, sobriedade, profissionalismo e comprometi-
mento, no exercício das atribuições;
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» apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício
do cargo, da função ou do emprego público;

» velar pela regularidade e eficácia dos processos ou decisões,
nas quais intervenha;

» não retirar da repartição pública, sem autorização, qualquer
documento, livro, processo ou bem pertencente ao patrimônio
público;

» não utilizar sua identidade funcional com abuso de poder ou desvio
de finalidade, com o objetivo de obter vantagem ou benefício
estranho ao exercício do cargo, função ou emprego público;

 

» resistir a pressões de quaisquer origens que visem à obtenção de
favores, benesses ou vantagens indevidas, bem como de adoção de
conduta em violação da lei e dos preceitos éticos que orientam a
atuação do servidor público, e comunicá-las a seus superiores;

» assumir a responsabilidade pela execução do seu trabalho e pelos
pareceres e opiniões profissionais de sua autoria, apoiando-se em
documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou da
veracidade dos fatos ou das situações apresentadas, de modo a evitar
posicionamentos meramente pessoais;
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» manter-se atualizado em relação à legislação, aos regulamentos e
demais normas relativas ao desempenho de suas atribuições;

» não fazer uso de informações privilegiadas ou recobertas de sigilo,
em favor de si próprio, parentes, amigos ou quaisquer terceiros.

 O servidor ou empregado público não deve, direta ou indiretamente,
solicitar, insinuar, aceitar ou receber bens, benefícios ou quaisquer
vantagens materiais ou imateriais, para si ou para outrem, em razão do
exercício de suas atribuições, cargo, função ou emprego público.

 

Das Comissões de Ética

 Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, deverá ser criada,
por meio de portaria do respectivo secretário de Estado ou do dirigente
máximo da entidade, comissão de ética, integrada por três servidores
ou empregados públicos efetivos e respectivos suplentes, encarregada
de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor e
empregado público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público estadual, competindo-lhe conhecer, concretamente, de atos
susceptíveis de censura ética.
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Os sete pecados do atendimento ao cidadão

1o Apatia: ocorre quando os funcionários não demonstram que se
importam com o cidadão.

2o Má vontade: os funcionários tentam livrar-se do cidadão, sem resolver
o problema dele.

3o Frieza: o cidadão é tratado de forma distante, até desagradável.

4o Desdém: há funcionários que se dirigem do cidadão de cima para
baixo, como se este não soubesse nada ou fosse uma criança.

 

5o Robotismo: o funcionário deixa de agir como se fosse uma pessoa e
repete sempre a mesma coisa, da mesma maneira, com os mesmos
movimentos, como se estivesse em outro lugar.

6o Demasiado apego às normas: acontece com o funcionário que diz
“sinto muito, mas não podemos ser flexíveis”.

7o Jogo de responsabilidade: a síndrome do vai-para-lá-e-vem-para-cá.
Há funcionários que mandam os cidadãos de um lugar para outro, sem
nunca resolver nada.

Fonte: Albrecht, Karl. O melhor dos anos 90. Transcrito da Revista Exame, 
Edição Especial.

 



27 
 

 

Dramatização

 

Vídeo

A carta – William Shakespeare

https://www.youtube.com/watch?v=wvo7xMywYPs
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