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PREFÁCIO 
 
NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Setor do Turismo, é um 

projeto de 3 anos, financiado pelo Fundo de Subvenções do EEE e da Noruega para o Emprego 

dos Jovens, que visa apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens no mercado de trabalho no setor do turismo, nos países beneficiários 

(PB) da parceria NESET, através da criação de condições para o emprego e o 

empreendedorismo nas várias formas de turismo, incluindo o turismo alternativo. 

Os países beneficiários da parceria NESET são os seguintes: Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, 

Itália, Portugal e Roménia, ao passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto 

enquanto país especialista no tema. A proposta aprovada do projeto estipula, entre outros, a 

produção de vários módulos de formação de apoio a um curso dirigido a formandos com 

características NEET nos países parceiros. Os Módulos produzidos tratam de vários tipos de 

competências consideradas como estando associadas aos esforços destinados a reforçar as 

competências dos jovens e a melhorar o seu desempenho enquanto trabalhadores no setor do 

turismo. Um destes Grupos de Competências é o das "Competências de Empregabilidade", e os 

outros dois Grupos, ou seja,", “Competências Sociais e de Comunicação" e "Competências de 

Empreendedorismo Relacionadas com o Turismo" fazem parte, também, do conjunto de tópicos 

de formação do projeto NESET. A SARONIS S.A. é o parceiro que coordena todos os 

procedimentos associados à preparação do material de formação destes Grupos de 

Competências. A SARONIS S.A. produziu quatro Módulos de Competências Relacionadas com a 

Empregabilidade, ou seja, Competências de Trabalho em Equipa (1/4), Competências de 

Resolução de Problemas (2/4), Competências de Gestão de Tempo e de Stress (3/4) e Serviço 

ao Cliente (4/4). 

 

A SARONIS gostaria de agradecer o contributo do Professor Joseph Hassid na coordenação da 

Preparação destes Módulos. 

SARONIS S.A.  

 

Março 2020  

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 
O presente módulo foi preparado exclusivamente para fins de formação. O seu texto não reivindica 

necessariamente originalidade, uma vez que, para além da contribuição dos próprios autores, se baseia também 

em material de várias outras fontes consideradas relevantes, úteis para efeitos de formação e transferíveis. Este 

facto é devidamente reconhecido no texto de diversas formas. No entanto, os autores aceitam a 

responsabilidade por qualquer falha no registo integral de todos esses casos no texto.



NESET: Módulo de Formação – Competências para a Empregabilidade  4/4 – ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 
 

Page | 3 

 

Índice 

 

Objetivos de Aprendizagem: .......................................................................................................... 4 

Secção 1. Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes?* ............ 4 

Secção 2. Competências de Atendimento ao Cliente* ............................................................ 9 

2.1. Expectativas dos Clientes ................................................................................................... 11 

2.2. Reclamações são Oportunidades ....................................................................................... 12 

2.3. Os cinco principais serviços básicos que um cliente procura num restaurante ................ 13 

2.4. Vídeos sobre o Atendimento ao Cliente ............................................................................ 15 

QUESTIONÁRIOS PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO ....................... 16 

QUESTIONÁRIO PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DAS COMPETÊNCIAS DOS 

PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO .......................................................................................... 17 

QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO PÓS-FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS 

PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO .......................................................................................... 18 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS ASSOCIADOS À FORMAÇÃO ESPECÍFICA

 ........................................................................................................................................... 19 

 



NESET: Módulo de Formação – Competências para a Empregabilidade 4/4 – ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 4 

Empregabilidade / Atendimento ao 

Cliente 

Ojetivos de Aprendizagem:  

Depois de seguir este módulo, os participantes deverão ser capazes de: 
1. Definir Competências de Empregabilidade - Quais são? Porque são importantes? 
2. Compreender o significado de Competências de Empregabilidade e como podem ajudar. 
3. Apreciar a importância do Atendimento ao Cliente no Turismo e na Indústria Hoteleira, em 
geral. 
4. Identificar questões-chave do Atendimento ao Cliente em Restaurantes. 

 

Secção 1. Competências de Empregabilidade - O que 

são? Porque são importantes?* 
No início, pode considerar Empregabilidade como um conceito bastante vago relacionado com 

a preparação para um primeiro emprego ("tornar-se capaz"). Na verdade, Empregabilidade é 

uma palavra que pode ser usada em diferentes contextos e com diferentes significados.    

Uma definição correta seria: "A empregabilidade é um conjunto de resultados - competências, 

conhecimento e atributos pessoais - que tornam as pessoas mais aptas a obter emprego e de 

serem bem sucedidas nas suas escolhas profissionais. Isto beneficiará a própria pessoa, os 

trabalhadores, a comunidade e a economia". 

Empregabilidade, não se trata apenas de conseguir um emprego! É muito mais 

do que isso. Trata-se de um conjunto, bastante vasto, de competências e de 

atributos que permitirão uma pessoa manter-se competitiva e ter sucesso ao 

longo da sua vida profissional. 

Obter uma formação adequada e qualificada num determinado assunto ou profissão pode ser 

uma vantagem para a sua carreira futura.  Para começar, poderá candidatar-se a empregos que 

especifiquem que deve ter frequentado (e concluído com êxito) determinado(s) curso(s) de 

formação, podendo a área que estudou ou a nota obtida ser relevante para algumas entidades 

patronais. No entanto, mesmo que tenha um bom conhecimento e um perfil relevante para o 

cargo a que se candidata, é muito provável que esteja a concorrer com outros que possuam as 

mesmas ou qualificações semelhantes. Os empregadores, geralmente, consideram as 
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Competências de Empregabilidade, juntamente com as competências técnicas, como atributos 

bastante apreciados nos seus colaboradores. As Competências de Empregabilidade podem 

ajudar os colaboradores a conseguir postos de trabalho, a desempenhar eficazmente um 

trabalho e a obter regalias. As competências de empregabilidade também podem levar ao 

sucesso noutros aspetos da vida. Por outras palavras, as Competências de Empregabilidade são 

úteis porque são transacionáveis; podem ser adaptadas a diferentes situações! 

Assim, é a empregabilidade, a combinação de competências, habilidades, aptidões e 

qualidades que uma pessoa tem, que a fará destacar-se! 

O mundo do trabalho muda muito rapidamente. É provável que a carreira de uma pessoa 

envolva muitas funções e empregadores diferentes e, mesmo que se mantenha no mesmo 

emprego, é provável que a sua essência mude com o tempo. A sua formação e experiência 

podem torná-lo qualificado para se candidatar a um emprego mas, para ter sucesso na maioria 

das funções, necessitará de competências que provavelmente desenvolverá ao longo do 

tempo. Algumas serão específicas para o emprego, mas a grande maioria serão as chamadas 

"competências transversais" que podem ser utilizadas em qualquer emprego ou setor de 

emprego. Estas competências transversais são "competências de empregabilidade": são elas 

que nos tornam empregáveis. 

Do ponto de vista do potencial empregador, regra geral, eles estão dispostos a ensinar as 

competências específicas exigidas para determinado cargo, tais como a forma de operar 

determinada peça de maquinaria, ou a utilizar determinado software que são muito específicos 

nessa função ou empresa. No entanto, preferem que os eventuais trabalhadores já tenham as 

outras "competências transversais" antes de os contratar, porque são muito mais difíceis de 

ensinar. 

Para concluir: 

A empregabilidade não é algo que possa ser simplesmente ignorado!  Pensar na sua 

empregabilidade desde uma fase inicial é capaz de aumentar as suas hipóteses de sucesso na 

sua carreira profissional! 

A título de esclarecimento, consideramos as chamadas competências de empregabilidade 

utilizadas no estudo realizado a jovens e a empregadores da indústria do turismo, no âmbito do 

projecto NESET, que se revelaram como as principais prioridades: 

Competências de comunicação, que permitem aos trabalhadores interagir com clientes, 

colegas e fornecedores, quer na venda direta dos produtos quer durante o processo de 

produção.     
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Capacidade de resolução de problemas, para responder adequadamente aos 

desenvolvimentos tecnológicos e para definir as técnicas e equipamentos a utilizar num 

determinado produto da empresa.  

Competências de planeamento e de organização, para planear iniciativas e atividades de 

trabalho. 

Aptidões organizacionais, para encontrar equipamentos e materiais adequados e assegurar 

que todo o material e equipamento se encontra em boas condições de funcionamento. 

Capacidades de numeracia, para calcular e estimar as quantidades de material a adquirir pela 

empresa. 

Competências tecnológicas, para utilizar eficientemente os equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários. 

Competências de autogestão, para analisar e refletir sobre o próprio desempenho e 

estabelecer objetivos para melhorar as técnicas de produção e de gestão.     

No quadro seguinte, é definido o significado de um conjunto mais vasto de competências de 

empregabilidade, juntamente com exemplos de como essas competências podem ajudar os 

trabalhadores a realizar tarefas específicas. São destacadas as competências selecionadas no 

desenvolvimento do conjunto de Módulos de Formação. 

Competências de empregabilidade - O seu significado e a forma como ajudam 

Tipo de 
Competência de 
Empregabilidade 

 
Significado 

 
Como ajuda? 

 
Competências sociais e 
de comunicação 

A capacidade de explicar o que se quer 
dizer de uma forma clara e concisa 
através de meios escritos e orais. Ouvir e 
relacionar-se com outras pessoas, e agir 
de acordo com informações/ instruções 
chave. 

Participo num grupo de trabalho nomeado pela 
direção da empresa para discutir e fazer 
recomendações sobre o horário de trabalho. As 
minhas competências comunicacionais e interpessoais 
ajudam-me muito na apresentação e fundamentação 
dos meus pontos de vista sobre o tema específico. 

 
Competências de 
resolução de 
problemas 

A capacidade de compreender um 
problema, dividindo-o em partes mais 
pequenas e identificando as principais 
questões, implicações e soluções. Aplicar 
os seus conhecimentos de várias áreas 
diferentes para resolver uma tarefa. 

Como parte de uma equipa de pessoal técnico, tive de 
avaliar a informação de um mapa e a previsão do 
tempo para decidir qual a melhor via para um 
determinado ponto de controlo. 

 
Iniciativa e auto-
motivação 

Ter ideias próprias e novas que possam 
ser tornadas realidade. Mostrar uma 
grande motivação pessoal/proativade e 
não esperar que lhe digam para fazer as 
tarefas. 

Num trabalho temporário durante o Verão, o gerente 
não estava por perto para me ver na minha primeira 
manhã, por isso apresentei-me aos outros membros 
da equipa e ofereci os meus serviços até o meu 
gerente chegar. 

Gestão do Stress e do 
Tempo 

Lidar com o  stress que acompanha os 
prazos de entrega e garantir o seu 
cumprimento. 

Num projeto de construção de uma casa, ficámos sem 
os materiais essenciais pouco antes do prazo 
estabelecido. Todos nos sentimos muito estressados e 
o tempo disponível para resolver o problema é muito 
limitado. 
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Competências 
organizacionais 

Capacidade de planear o trabalho para 
cumprir prazos e metas. 
Acompanhamento da evolução dos 
trabalhos para garantir o cumprimento 
de um prazo. 

Fiz parte de um grupo de colaboradores de uma 
empresa encarregada de organizar a reunião anual dos 
vendedores de todo o país. Esta comissão 
organizadora teve de elaborar um esquema do projeto 
para que pudéssemos acompanhar o seu 
desenvolvimento. 

Trabalho em equipa Trabalhar bem com outras pessoas de 
diferentes áreas, formações e 
conhecimentos para realizar uma tarefa 
ou atingir um objetivo. 

Faço parte da equipa interdepartamental da minha 
empresa que se reúne todos os meses para discutir 
várias questões. Fazemos, muitas vezes, atividades em 
equipa. 

Capacidade de 
aprendizagem e de 
adaptação 

Ser entusiasta em relação ao seu 
trabalho e identificar formas de aprender 
com os seus erros, quer em benefício 
próprio quer do seu empregador. 

No departamento de engenharia da minha empresa, 
tivemos de fazer com que certas peças se movessem o 
mais rápido possível numa correia transportadora. Eu 
não conseguia fazer a minha andar mais depressa, por 
isso pedi ajuda para melhorar a peça que continha o 
tabuleiro - andou substancialmente mais depressa na 
tentativa seguinte. 

 
Numeracia 

A capacidade de utilizar dados e 
matemática para apoiar evidências ou 
demonstrar um determinado ponto. 

O nosso Diretor de Projetos Externos orientou-nos 
através de uma atividade de construção de uma 
estrada para ajudar as comunidades num país 
estrangeiro. Calculámos o custo da estrada por 
quilómetro e se não chegasse à cidade seguinte, 
tínhamos de a redesenhar de forma a adequá-la ao 
orçamento. 

Valorização da 
diversidade e da 
diferença 

Conhecer o valor da diversidade e o que 
esta pode trazer. Compreender e estar 
atento às diferentes necessidades dos 
diferentes indivíduos. 

Participar em atividades que envolvam pessoas 
diferentes de si em termos de idade, sexo, 
nacionalidade, raça, incapacidade, etc. 

 
Capacidade de 
negociação 

 
Aceitar os sentimentos dos outros e 
expressar as suas próprias exigências de 
forma clara e não emocional, para 
alcançar um resultado vantajoso para 
ambas as partes. 

 
Tive de apresentar uma nova versão de um 
equipamento já existente, a um painel de clientes, e 
negociar os novos preços mais elevados, 
argumentando que o custo adicional se deve à maior 
produtividade da nova versão. 

 

Para obter mais informações sobre o que são "competências de empregabilidade" e porque são 

importantes, recomendamos a visualização de uma série de vídeos, interessantes e 

inspiradores, alguns dos quais estão explicitamente relacionados com as competências de 

empregabilidade em geral. O resto é de conteúdo mais geral, tendo a ver com os métodos 

modernos de ensino, de formação e aspetos organizacionais. Recomendamos, particularmente, 

a visualização dos 4 primeiros vídeos (a série consiste em mais de 10). Os títulos destes 4 vídeos 

são: 

 Introdução às Competências de Empregabilidade (3,36 minutos) 

 5 Competências Essenciais de Empregabilidade (3,28 minutos) 

 Vídeo sobre Competências de empregabilidade (5,08 minutos) 

 Demonstração de HabilidadesCompetências de Empregabilidade (6,17 minutos) 

 
O link para os vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=N0OOB4o7i3k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0OOB4o7i3k
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_____________________________________________________________________________________ 

*Yorke, M. (2004), Employability in higher education: what it is - what it is not, The Higher 
Education Academy/ESECT 
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Secção 2. Competências de Atendimento ao Cliente*     
O Serviço ao Cliente está diretamente relacionado com o Turismo, porque a Indústria das 

Viagens está baseada no Dinheiro e sem clientes não há Rendimento. É necessário um bom 

atendimento ao cliente em cada setor do turismo, seja num hotel, restaurante, agência de 

viagens, vôo, etc. Independentemente de quão rude e exigente o cliente possa ser, o mais 

importante é manter uma atitude positiva e ser amigável com o cliente. 

 

O turismo é a indústria em que o viajante nos contacta para obter aquilo com que sonha para 

as suas férias. Os viajantes, no fundo, vão de férias para relaxar e para se divertirem. Cada 

companhia aérea, companhia ferroviária ou agência de viagens tenta oferecer um excelente 

serviço ao cliente, já que quem recebe o serviço tem mais probabilidades de voltar para futuros 

preparativos de viagem. Se os turistas receberem um bom serviço num hotel, então vão 

considerar essa cadeia de hotéis em primeiro lugar sempre que viajarem novamente e vão 

recomendá-lo a outros, dentro do seu círculo social. Da mesma forma, se o viajante receber um 

bom serviço de qualquer companhia aérea ou agência de viagens, então considerará ser um 

cliente frequente e, por sua vez, gerará futuros negócios para as empresas que o servem, 

incluindo Yatra.com, makemytrip.com, cleartrip.com e Travelocity.com, etc. 

 

Um mau atendimento ao cliente pode arruinar a reputação daquele hotel, restaurante, 

companhia aérea ou agência de viagens. Se o cliente tiver uma má experiência, não voltará a 

usar esse hotel ou serviço, nem aconselhará ninguém nesse sentido. Então, esse serviço irá 

perder diretamente a receita do cliente no futuro e indiretamente perderá o potencial cliente, 

o que poderia fazer com que tivesse mais negócios no futuro. 

 

O atendimento ao cliente é uma parte essencial da indústria hoteleira. 

O turismo é a indústria que ajuda um país a obter estabilidade económica. O turismo gera 

negócios num país e desempenha um papel fundamental na realização dos objetivos sócio-

económicos, dos planos de desenvolvimento da nação. O bom atendimento ao cliente garante 

mais oportunidades de negócio para os prestadores de serviços. O atendimento ao cliente é a 

base de qualquer indústria e do seu crescimento. Ajuda a desenvolver uma base de clientes 

fiéis e a melhorar o relacionamento com estes. 

O turismo é uma indústria muito ampla e os clientes têm muitas alternativas disponíveis para as 

suas necessidades. O cliente moderno está bem informado e não se importa de pagar bem para 

receber um bom serviço. Em caso de problemas, ligam para o número do apoio ao cliente da 

empresa, para reclamar. Numa indústria tão competitiva, é muito difícil tornar um cliente fiel e 

um cliente satisfeito. Clientes fidelizados voltam sempre de novo, o que promove o negócio 

através do boca-a-a-boca, tudo depende de um bom e forte apoio ao cliente. Ao construir uma 



NESET: Módulo de Formação – Competências para a Empregabilidade 4/4 – ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 10 

base de clientes a longo prazo, podemos reduzir o custo de procurar novos clientes. Um bom 

serviço ajuda a transformar o cliente num embaixador do nosso negócio. Eles comprarão o 

produto e serviço regularmente e darão um feedback valioso que gerará mais receitas para o 

fornecedor. 

 

Regras para um bom atendimento ao cliente: 

 Compreender a necessidade do cliente. 

 Fazê-lo sentir-se um cliente especial ou importante para a empresa. 

 Lidar com o cliente pacientemente. 

 

Para concluir: 

O atendimento e a atenção que se dá ao cliente é a chave da Indústria 

do Turismo e terá sempre um papel fundamental para o seu 

crescimento e desenvolvimento!    

 

 
 

Fonte: Importance of Customer Service in Hospitality & Tourism, by Scott Morgan; Reviewed by Michelle 

Seidel, B.Sc., LL.B., MBA; Updated January 25, 2019 

 

Se alguém está a viajar em negócios ou em lazer, o nível de atendimento ao cliente que este 

recebe na viagem ajudará a determinar se volta para marcar outra viagem ou aconselha os seus 

amigos a evitar essa companhia. Os viajantes, afinal, têm uma enorme variedade de opções 

quando saem de casa. O atendimento de alto nível ao cliente é, muitas vezes, a diferença entre 

escolher uma empresa ou outra. E, na maioria das vezes, não tem custos adicionais. 
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2.1. Expectativas dos Clientes 

Os viajantes, particularmente aqueles que vão em viagens de férias, querem memórias 

inesquecíveis. Quando se trata de hotéis e destinos turísticos, os hóspedes esperam que os 

funcionários sejam educados, prestáveis e simpáticos. Também, querem que os funcionários 

sejam conhecedores da área e das atrações locais. Lembre-se, muitos viajantes estão a visitar a 

área pela primeira vez e não estão familiarizados. Se a sua equipa pode direcionar as pessoas 

para atrações e locais, estão a ajudar os hóspedes a criar as memórias que eles desejam. 

O Efeito do Online 

Os viajantes modernos são muito adeptos da Internet. Encontram e reservam viagens, destinos 

e quartos de hotel nos seus computadores portáteis e smartphones. Quando procuram ideias 

sobre hotéis e atividades, a experiência que têm com o seu website é importante. É a primeira 

impressão que eles têm. 

Se o seu site não é muito convidativo, está desatualizado ou é difícil de navegar, o potencial 

cliente irá partir para outro. Também vão partilhar a sua experiência com o seu negócio em 

sites de crítica online. Quando os clientes fazem reservas online, escolhem frequentemente as 

empresas que têm o melhor feedback dos clientes que tenham orçamento semelhante ao seu. 

O mau feedback sobre o serviço ao cliente pode ser extremamente prejudicial e se um número 

suficiente de pessoas tiver más experiências com o seu negócio, a notícia espalhar-se-á 

rapidamente. 

Atitudes Positivas 

A apatia, complacência e funcionários que reclamam à frente dos clientes podem denegrir para 

sempre a imagem que estes têm do seu negócio. Um excelente serviço ao cliente começa e 

termina com funcionários sorridentes, com atitudes positivas e tons amigáveis e prestáveis. Isto 

é importante tanto para funcionários individuais como para equipas, tais como aqueles que 

ajudam os clientes a fazer o check in - rececionistas, assistentes e porteiros. 

Estes funcionários são a imagem do seu negócio, pois são os que os clientes irão ver com mais 

frequência, durante a respetiva estadia. As suas atitudes alegres influenciarão fortemente na 

alegria que os hóspedes sentem durante a sua visita. E não se esqueça, também, de uma boa 

despedida, pois é a última impressão que terão do seu negócio. Se quer que seja uma boa 

despedida, faça despedidas tão agradáveis como as boas vindas! 
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2.2. Reclamações são Oportunidades 
Um dos princípios mais antigos no serviço ao cliente é que o cliente está sempre certo, mesmo 

que esteja 100 por cento errado! Não se trata apenas de fazer os clientes felizes e impedi-los de 

visitar a sua concorrência, é também uma oportunidade de aprender quais as falhas ou áreas 

problemáticas que o seu negócio pode ter. Ajudar educadamente um cliente a resolver um 

problema cria frequentemente um cliente fidelizado, mais disposto a regressar no futuro. 

Considere as reclamações como um feedback de quem está a experimentar o seu negócio. 

Depois, faça o que puder para corrigir o que eles acharem que falta. 

Recomendação: Pesquise na Internet informação mais específica relacionado com os seguintes 
temas-chave: 

1 Melhorar a Satisfação dos Hóspedes na Indústria da Restauração 

2 Personalizar um Livro de Visitas Online 

3 Os Cinco Serviços Principais que um Cliente Procura num Restaurante 

4 Redes Sociais e a Indústria Hoteleira 

______________________________________________________________________________ 

*Adaptado de: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&

ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l

=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5
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wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW

9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5 

 

2.3. Os cinco principais serviços básicos que um cliente procura num 

restaurante 

 (Adaptado de:  http://www.athomenz.org.nz/top-five-basic-services-customer-needs-

restaurant/) 

 
 

Se está a pensar abrir o seu próprio restaurante, precisa de saber que há muita concorrência à 

sua volta e que precisa de ser o melhor para ganhar a confiança dos seus clientes. Precisa de 

estar em condições de servir os clientes de tal forma que eles voltem ao seu restaurante. Fazer 

uma boa comida é uma parte fundamental da gestão de um restaurante, mas não fica só por aí, 

é preciso assegurar a satisfação completa do cliente para ter um negócio de sucesso. 

Alguns dos serviços básicos que necessita oferecer aos seus clientes, no seu restaurante, são os 

seguintes: 

 Dar as boas vindas os seus clientes: 

Terá de ensinar o seu pessoal a cumprimentar os seus clientes quando estes entram no 

restaurante, para que estes se sintam bem-vindos. Se não forem bem recebidos, podem até sair 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaZ28u92c67IHc6v7BRmjHR0lCkA%3A1579598368829&ei=IMImXvOkMqek1fAPiLCCcA&q=customer+service+in+tourism&oq=customer+service+in+tourism&gs_l=psy-ab.3..0i203l3j0i22i30l7.2590383.2601724..2603047...1.3..0.275.4438.0j32j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j0i67j0j35i39j35i39i19j0i131j35i362i39j0i131i67j0i13i30.efoGZXIN0iI&ved=0ahUKEwjztKW9rpTnAhUnUhUIHQiYAA4Q4dUDCAs&uact=5
http://www.athomenz.org.nz/top-five-basic-services-customer-needs-restaurant/
http://www.athomenz.org.nz/top-five-basic-services-customer-needs-restaurant/
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e ir comer a outro restaurante. Sorrir educadamente para eles e recebê-los no restaurante irá 

dar-lhes uma impressão positiva. Pode instruir os empregados de mesa para guiarem os 

clientes até às suas mesas, para que se sintam reconhecidos. 

 Ter um Ambiente Limpo: 

As pessoas normalmente preocupam-se com a sua saúde e esperam que a sua alimentação seja 

saudável. Ter um restaurante limpo vai ter um grande impacto nos seus clientes, uma vez que 

está diretamente relacionado com a saúde. Tem de se certificar que o seu restaurante tem 

pratos, colheres, copos, cadeiras, chão, casas de banho, etc. limpos. Só porque a maioria dos 

seus clientes pode não visitar a cozinha, não significa que a pode manter suja. Precisa de ter 

uma cozinha limpa para que os alimentos que fornece não fiquem contaminados. 

 Contratar bons cozinheiros-chefe: 

Pode ter o ambiente perfeito e o mais limpo, mas se a sua comida não for boa, então nunca 

mais verá o seu cliente. A comida é algo que irá encher o estômago e a mente dos clientes. 

Estes sentem-se satisfeitos quando têm uma boa refeição e, certamente, vão ficar agradados e 

irão querer voltar para desfrutar da mesma ou experimentar uma nova refeição. 

 

 

 
 Serviço pontual: 

Não é bom manter os seus clientes à espera durante muito tempo. A maioria dos clientes que 

entram no seu restaurante querem que a comida seja rápida a chegar à mesa, por isso tem de 



NESET: Módulo de Formação – Competências para a Empregabilidade 4/4 – ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 15 

se certificar que lhes fornece o que estes pedem, no menor tempo possível. Se os deixar à 

espera durante muito tempo, eles vão ficar frustrados e podem, até, sair do restaurante. 

 Hospitalidade: 

Os seus clientes devem sentir-se valorizados desde o momento em que entram no restaurante 

até ao momento em que saem. Precisam de se sentir bem recebidos e gostam que os seus 

pedidos sejam levados à mesa por um empregado que sorria. Assegure-se de que os seus 

empregados de mesa não entram demasiado no espaço pessoal do cliente, pois este pode 

sentir-se desconfortável.     

 

2.4. Vídeos sobre o Atendimento ao Cliente 
Sugerimos que veja três vídeos em que especialistas em atendimento ao cliente falam sobre 

vários aspetos da sua profissão.     

1. “A defining Time for Human Connection in Customer Service”, Apresentador: Salina Scardina 

https://www.youtube.com/watch?v=41tmvGBYu0c 

2. “How I stole great customer service - with pride!”, Apresentador: Lisa Ekström   
https://www.youtube.com/watch?v=9pgMpD3BRQE 

3. “Employees first, customer second“, Apresentador: Vineet Nayar 

https://www.youtube.com/watch?v=cCdu67s_C5E 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=41tmvGBYu0c
https://www.youtube.com/watch?v=9pgMpD3BRQE
https://www.youtube.com/watch?v=cCdu67s_C5E
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QUESTIONÁRIOS PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DOS 
MÓDULOS DE FORMAÇÃO   
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QUESTIONÁRIO PARA A AUTO-AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 

 
Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / ATENDIMENTO AO CLIENTE, que a 

formação em que vai participar pretende aprofundar e para a qual definiu Objetivos de 

Aprendizagem específicos, COMO classificaria os seus conhecimentos atuais? 

  
Os meus 

conhecimentos 
são 

praticamente 
inexistentes 

 
 

Sei 
muito 
pouco 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são razoáveis 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são bastante 
adequados 

 
 

Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 1/4: Empregabilidade / Competências de Trabalho em Equipa 

 Objetivo de 

aprendizagem 1 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 2 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 3 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 4 

     

 

Objetivos de Aprendizagem:  
1. Definir Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes? 
2. Compreender o seu significado e a forma como ajudam. 
3. Valorizar a importância do Serviço ao Cliente no Turismo e na Indústria Hoteleira, em geral. 
4. Identificar questões-chave do Serviço de Atendimento ao Cliente em Restaurantes. 
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QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO PÓS-
FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 
Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / ATENDIMENTO AO CLIENTE, que a 

formação em que vai participar pretende aprofundar e para a qual definiu Objetivos de 

Aprendizagem específicos, COMO classifica agora os seus conhecimentos? 

  
Os meus 

conhecime
ntos são 

praticame
nte 

inexistente
s 

 
Sei muito 

pouco 

 
Considero 

que os meus 
conheciment

os são 
razoáveis 

 
Considero que 

os meus 
conhecimento
s são bastante 

adequados 

 
Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 4/4: EMPREGABILIDADE / SERVIÇO AO CLIENTE 

 Objetivo de 

aprendizagem 1 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 2 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 3 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 4 

     

  
Objetivos de Aprendizagem:  
1. Definir Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes? 
2. Compreender o seu significado e a forma como ajudam. 
3. Valorizar a importância do Serviço ao Cliente no Turismo e na Indústria Hoteleira, em geral. 
4. Identificar questões-chave do Serviço de Atendimento ao Cliente em Restaurantes. 
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS 
ASSOCIADOS À FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Tendo frequentado sessões de formação destinadas a ajudá-lo a melhorar as suas 

COMPETÊNCIAS DE EMPREGABILIDADE / ATENDIMENTO AO CLIENTE, como classifica os vários 

elementos da sua formação? 

 

 Muito 
pobres 

Pobres Aceitáveis Muito 
satisfatórios 

Excelentes Não 
aplicável 

1 2 3 4 5 6 

Material da formação  

 Folhetos de 

Formação 

distribuídos 

      

 Meios multimédia 

apresentados 

      

 Outros recursos 

sugeridos 

      

Métodos de formação utilizados  

 Formação presencial       

 Atividades de Grupo 

e Discussões 

      

 Plataforma de 

Aprendizagem  

      

Formadores intervenientes  

 Conhecimentos 

sobre o tema 

      

 Nível de preparação       

 Eficácia na 

transmsmissão de 

conhecimentos 

      

     

 


