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Apresentação

De que lado o cidadão está?
De que lado do 

balcão você está? 
Se você é a(o) 
cidadã(o) que está 
do lado de cá do 
balcão, este guia é 
para você. Ele con-
tém informações e 
dicas importantes 
para você atender 
cada vez melhor o 
cidadão que está do 
lado de lá. Afinal de 
contas, os dois la-
dos colaboram para 
o mesmo objetivo: 
a construção da ci-
dadania.

O Guia de Atendimento

Este guia está dividido em cinco partes, indicadas no sumário e breve-
mente descritas a seguir:

1 – A excelência no atendimento ao cidadão

Traz breves informações sobre a história do atendimento feito pela ad-
ministração pública, uma reflexão sobre quem é o cidadão e uma indicação 
do que é preciso para que se ofereça um atendimento de excelência.

2 – Dimensões da qualidade dos serviços

Concentra-se em enumerar as principais dimensões da qualidade dos 
serviços observadas pelos cidadãos quando passam pela experiência de 
serem atendidos numa instituição.
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3 – O atendimento ao cidadão na Assembleia

Trata da especificidade do atendimento ao cidadão feito pela 
ALMG e dos quesitos que os servidores devem ter para realizar um 
bom atendimento.

4 – A comunicação da Assembleia com os cidadãos

Expõe como a ALMG constrói sua identidade, como é construída a 
imagem que o cidadão em geral tem da ALMG e como a experiência de 
cada cidadão impacta sua forma de ver a ALMG. Traz também diretrizes 
para o atendimento de qualidade na Assembleia. 

5 – Orientações para um atendimento padrão de qualidade

Traz orientações gerais para todos os tipos de atendimento e passo a 
passo de acordo com a especificidade de cada atendimento (presencial, 
telefônico ou virtual). Apresenta também ferramentas úteis para o aten-
dimento e para seu controle de qualidade.
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1 – A excelência no  
atendimento ao cidadão

1.1. Um pouco da história do  
atendimento no serviço público

Na história da administração pública brasileira, podem ser identifi-
cados três modelos. Cada um desses modelos teve impacto direto no 
atendimento prestado aos cidadãos. 

O primeiro modelo, o patrimonialista, não fazia distinção entre os 
assuntos de interesse privado do governante e os de interesse público. 
Com isso, a administração pública atendia aos interesses de poucos, fa-
vorecendo as classes próximas ao poder. 
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O segundo modelo, o burocrático, que substituiu o patrimonialista, 
por um lado, trouxe avanços como maior controle dos processos e profis-
sionalização do serviço público, mas, por outro, o foco dado aos procedi-
mentos a serem cumpridos (e não à solução de problemas dos cidadãos) 
fez com que esse modelo fosse associado àquela máquina impessoal e 
burocrática representada por um atendente que apenas responde “o 
sistema não aceita”, obrigando o cidadão a retirar-se frustrado, sem ter 
como e com quem argumentar.
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Além desses três modelos, recentemente têm surgido outras propos-
tas, mais afins ao setor público. Elas vão além do atendimento focado no 
cidadão-cliente e se preocupam em prestar um atendimento antenado 
às diferenças culturais e à promoção da participação dos cidadãos na 
elaboração e na avaliação das políticas públicas.

O terceiro modelo, o gerencial, surgido nas últimas décadas, inspira-
do no setor privado, aponta para novo foco: a eficiência e a qualidade 
no atendimento ao cidadão-cliente ou  
cidadão-consumidor, que começa  
a ter voz na avaliação de  
desempenho dos  
serviços prestados. 
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1.2. Quem é o cidadão?

Essa definição de dicionário parece abstrata, mas tem rostos bem 
concretos no dia a dia da Assembleia de Minas: são os membros de mo-
vimentos sociais, de partidos políticos, de sindicatos, de grupos étnicos 
e tradicionais, de grupos de gênero, de instituições públicas, privadas 
e não governamentais; são agentes públicos, políticos, ambientalistas, 
eleitores político-partidários ou não.

Todos são iguais perante a lei

Para alcançar a excelência do atendimento a cada um desses cida-
dãos, é preciso seguir padrões de qualidade. Padronizar o atendimento 
não significa tratar as pessoas como números de protocolos, significa 
tratar a todos com a mesma cortesia e esforçar-se sempre na resolução 
de problemas, fazendo-se cumprir os princípios da impessoalidade e da 
eficiência da administração pública.

Iguais mas diferentes

Já dizia um antigo filósofo: “para ser justo, é preciso dar a cada um de 
acordo com suas necessidades”. O mesmo se pode dizer do atendimento 
de excelência: para atender bem a todos, é preciso saber o que cada um 
precisa. Para um, o acesso a e-mail é rotineiro; para outro, é muito difícil; 
então, é preciso oferecer outras formas de acesso à informação. Para a 
maioria, o nome civil é sinônimo de identidade pessoal; para algumas 
minorias, ser tratado por seu nome social é questão de reconhecimento 
e respeito. Portanto, o atendimento de excelência a esses públicos exige 
do servidor e do sistema flexibilidade, para que seja possível adaptar-se 
a suas necessidades.

“Cidadão é aquele que detém  
direitos civis e políticos  

garantidos pelo Estado e desempenha  
os deveres que, nesta condição,  

lhe são atribuídos.” 
(adaptado do Dicionário Houaiss)
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Nome social: algumas pessoas são conhecidas e identificadas 
por um nome diferente do que consta no seu registro civil. Esse 
é o nome social pelo qual, muitas vezes, preferem ser chama-
das, pois assim se reconhecem e são reconhecidas pela socieda-
de. É o caso de alguns:

– políticos. Ex.: Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier);

– religiosos. Ex.: Teresa de Calcutá (Agnes Gonxha Bojaxhiu);

–  literários. Ex.: Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de 
Assis);

– artistas. Ex.: Glória Menezes (Nilcedes Soares Magalhães);

– travestis e transexuais. Ex.: Roberta Close (primeiramente, 
Luís Roberto Gambine Moreira; posteriormente, Roberta 
Gambine Moreira).

Algumas vezes, o nome social é composto de:

– alcunha. Ex.: Aleijadinho (Antonio Francisco Lisboa);

– título de nobreza. Ex.: Duque de Caxias (Luis Alves de Lima e 
Silva);

– título religioso. Ex.: Makota Valdina (Valdina Pinto de Oliveira).

1.3. Meios para se alcançar a  
excelência no atendimento 

Além do tratamento cortês e personalizado citado acima, a promo-
ção da excelência do atendimento ao cidadão exige que a Assembleia de 
Minas, por meio dos setores competentes, esforce-se para:

– disponibilizar informações constantemente atualizadas a todas as 
frentes de atendimento;

– fixar e cumprir os prazos dos fluxos e processos; 

– garantir tecnologias necessárias;

– oferecer ambiente adequado e acolhedor;

– selecionar, qualificar e subsidiar os seus servidores para trabalha-
rem com autonomia para resolver problemas; e

– garantir mecanismos para que o cidadão avalie o serviço prestado. 
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1.4. As palavras convencem,  
o exemplo arrasta!

A consistência da qualidade do atendimento ao cidadão é medida 
pela qualidade do atendimento aos colegas de trabalho. Por isso, para 
alcançar a excelência no atendimento, é preciso colocar a casa em ordem 
primeiro. Até porque – vale repetir – todos somos cidadãos! 
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2.1. Assegure-se de que a  
informação seja confiável

Confiabilidade: o atendimento 
confiável é aquele capaz de cum-
prir suas tarefas e seus compromis-
sos de maneira precisa e segura. 
Para prestar um serviço confiável, 
o atendente deve certificar-se da 
confiabilidade das fontes de infor-
mação, saber a origem dos dados 
e usar mecanismos de confirmação 
da veracidade da informação.

2.2. Responda a tempo e a hora

Responsividade: é a atenção, a prontidão e a compreensibilidade 
do atendimento. É avaliada pelo tempo que o cidadão fica à espera 
de ajuda ou à espera de uma resposta ou solução para suas questões. 

2 – Dimensões da  
qualidade dos serviços

Confiável em sua missão: 
ao definir-se pelo slogan 
“Poder e Voz do Cida-
dão” e afirmar-se demo-
crática, a ALMG assume 
o compromisso de dar 
espaço ao cidadão para 
manifestar suas ideias, 
reivindicações e bandei-
ras, identificando-se com 
os ideais da democracia.

A qualidade de um 
serviço é avaliada de 
acordo com a percepção 
de cada cidadão. Con-
fiabilidade, responsivi-
dade, segurança, empa-
tia e tangibilidade são 
as principais dimensões 
consideradas pelo ci-
dadão para formar sua 
imagem sobre a presta-
ção de um serviço.
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Para verificar se um serviço foi responsivo, é preciso verificar se o aten-
dimento foi ágil, isto é, se foi prestado no tempo relativo à necessidade 
do usuário e se os prazos estipulados foram cumpridos. Além disso, é 
preciso avaliar se as informações prestadas são de fácil entendimento 
para o público e se há mecanismo para que o cidadão avalie o resultado. 

2.3. Esteja certo, certíssimo

Segurança: é a competência para realizar o trabalho. Institui-se a se-
gurança quando o atendente conhece a instituição e a especialidade 
com que trabalha, incutindo credibilidade e confiança. A segurança num 
atendimento é medida pela certeza do atendente, pela autonomia que 
tem para resolver problemas e pela existência de mecanismos de revisão 
do serviço antes que ele seja entregue ao usuário.

2.4. Compreenda o ponto de vista do outro

Empatia: é o cuidado em atender de maneira personalizada. O cida-
dão percebe essa qualidade pelas atitudes de cortesia, proatividade e 
atenção individualizada ao cidadão.

2.5. Materialize a qualidade

Tangibilidade: refere-se à aparência das instalações, do pessoal de 
atendimento e dos materiais de suporte, como placas de sinalização e 
papelaria. Utilização adequada da marca da Assembleia, adoção de re-
gras de atendimento, ambiente acolhedor e limpeza são elementos que 
tornam o atendimento de qualidade mais palpável. 
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3 – O atendimento ao  
cidadão na ALMG 

3.1. Muitos atendimentos, mas um só padrão

A Assembleia conta com várias frentes de atendimento. Umas são 
mais segmentadas e prestam serviços específicos ao público interno, 
como serviço de saúde, orientação da vida funcional, manutenção e 
suporte de tecnologia da informação. Outras atendem a públicos ex-
ternos específicos, como jornalistas, especialistas e palestrantes. Outras 
ainda atendem a um espectro mais amplo, abrangendo públicos inter-
no e externo, tais como o público presencial de eventos (audiências, 
debates, reuniões especiais, manifestações sociais), telespectadores, 
pessoas interessadas em cursos de formação cidadã, servidores e po-
líticos do Executivo e do Legislativo, eleitores, movimentos sociais e 
grupos de interesse, entre outros.
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Qualquer uma dessas frentes de atendimento representa a Assembleia. 
Por isso, por mais autônomas que possam parecer, precisam seguir diretrizes 
comuns para que o tratamento não seja tão variado que o cidadão que pro-
cura a Assembleia nunca seja capaz de prever como será atendido.

A diversidade dessas frentes, juntamente com a rotatividade de pes-
soal em alguns postos de atendimento, faz com que a adoção de um 
padrão de qualidade no atendimento seja um desafio, mas também uma 
necessidade. Este guia é um importante instrumento para que a Assem-
bleia de Minas adote um padrão de qualidade para o atendimento.

3.2. Atendimento integrado entre as áreas

Fale com a Assembleia

O “Fale com a Assembleia” é um sistema de atendimento compartilhado 
entre vários setores da ALMG que processam solicitações relacionadas a: 

– ALMG Cultural (Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema)
– Assessoria de Imprensa
– Biblioteca e Arquivo
– Centro de Apoio às Câmaras – Ceac 
– Fale com as Comissões
– Defesa do Consumidor – Procon 
– Escola do Legislativo
– Gestão do Portal
– Legislação/Jurisprudência
– Sugestões de projeto de lei
– Rádio Assembleia
– Tramitação de projeto de lei/processo legislativo
– TV Assembleia

Todas essas frentes de atendimento são acompanhadas pela Gerência 
de Relações Institucionais, gestora da frente de atendimento “Fale com 
a Assembleia”, cujo setor funciona como uma central de informações 
para o cidadão.

Mantenha a central “Fale com a Assembleia” informada de tudo o 
que seja de interesse do cidadão, para que, ao procurar por infor-
mações, ele possa ser bem orientado e, se for o caso, encaminhado 
para seu setor/gabinete. 
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3.3. O papel do servidor no atendimento

Para o cidadão que chega, o atendente revela quem é a Assembleia. 
E, de certa forma, ele tem razão. A empatia e o respeito com que é re-
cebido serão aspectos que construirão a imagem que aquele cidadão vai 
formando da ALMG. O servidor deve ser aquele que facilita, resolve as 
questões demandadas, encurta as distâncias.

3.3.1. Deveres do servidor

Tratar a todos com cortesia e educação, ser pontual, discreto e eficien-
te no exercício de suas funções são deveres de todo servidor da Assem-
bleia e constituem o primeiro passo para um atendimento de excelência.

3.3.2. Aprenda a escutar

O próximo passo para um ótimo atendimento é o desenvolvimento 
de uma habilidade essencial: a escuta ativa. 
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Além de possibilitar que o cidadão seja efetivamente atendido, saber 
ouvir evita mal-entendidos e permite que ele expresse impressões, opi-
niões, críticas e sugestões que podem vir a aperfeiçoar o seu trabalho e 
o da instituição.

3.3.3. Sou todo ouvidos 

 ESCUTA ATIVA

Saber ouvir permite  
que você identifique o 

que o usuário necessita. 

Saber perguntar permite  
que o usuário informe o  

necessário para ser atendido.  
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Exercite e crie as condições para saber ouvir: 

– na medida do possível, estabeleça um ambiente silencioso;

– evite interromper um atendimento; 

– concentre-se, evitando distrações internas ou externas; 

– ao fazer uso de alguma tecnologia durante o atendimento, informe 
ao usuário o que está fazendo; 

– elimine preconceitos que o impeçam de escutar o usuário; 

– desenvolva uma escuta situada, isto é, considere que cada cidadão 
tem uma história única e que advém de um contexto social especí-
fico. Isso o ajudará a compreender melhor o que ele deseja.

3.3.4. Melhorar sempre

O atendimento excelente nunca está pronto e acabado. Nesse sen-
tido, o servidor também tem o compromisso de sempre buscar fazer o 
melhor, em sintonia com sua equipe, reconhecendo suas próprias insufi-
ciências e exercitando suas qualidades.
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4 – O atendimento excelente

4.1. O atendimento como  
comunicação direta com o cidadão 

4.1.1. Identidade: “Prazer, eu sou a Assembleia”  

Da parte da organização pública, a comunicação permite cumprir 
o princípio da publicidade de seus atos, divulgar seus serviços, dar-se 
a conhecer a si mesma e à sociedade, contribuir para o debate pú-
blico que antecede as decisões políticas, posicionar-se e agir nas di-
ferentes conjunturas. Através de seus posicionamentos, proposições, 
mensagens oficiais e publicitárias, da promoção de seus serviços e da 
forma como conta sua própria história, a Assembleia vai construindo 
sua identidade.

4.1.2. Imagem: O que dizem da Assembleia?

O cidadão forma uma imagem da Assembleia não somente pelo que 
ela conta de si mesma. Outros fatores influenciam de forma intensa a 
visão que cada cidadão vai formando da Assembleia:

a) As informações da mídia, as culturas políticas nacional e regional, a 
imagem do Poder Legislativo e de outras instituições públicas, etc.

b) A experiência concreta de cada cidadão com a Assembleia, isto é, com 
deputadas e deputados, servidores, comissões parlamentares, com o 
atendimento (telefônico, virtual ou presencial), com a prestação de 
serviços (como, por exemplo, o Procon Assembleia).

4.1.3. A experiência do cidadão: “Para mim,  
a Assembleia é...”

Nenhuma organização pública consegue controlar a imagem que 
cada cidadão faz dela, mas uma coisa é certa: a experiência pessoal é 
decisiva na formação da opinião de cada cidadão. Por isso, é essencial 
estreitar a relação com os públicos da Assembleia e garantir espaços de 
participação direta do cidadão na vida da Assembleia. 
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4.1.4. Regra de Ouro: o respeito à pluralidade

Para garantir o “Poder e Voz do Cidadão”, é preciso assegurar uma 
regra de ouro: o respeito à diferença. Respeitar cada cidadão significa 
compreender que cada um pensa e se posiciona de acordo com suas ex-
periências e referências de mundo.

4.2. Diretrizes para o atendimento 
de qualidade na Assembleia

Oferecer atendimento de qualidade pautado por uma política de co-
municação baseada no respeito à pluralidade significa:

– Respeitar as diferenças culturais, sociais, étnicas, etárias, físicas, de 
estilo, de posicionamento político.

– Reconhecer como problema o que o cidadão vive como tal.

– Tratar com seriedade as questões trazidas pelo cidadão.

– Eliminar preconceitos e preferências, cumprindo o princípio da im-
pessoalidade da administração pública.

– Demonstrar respeito à causa alheia.

– Dar respostas efetivas às questões apresentadas, de acordo com a 
área de atuação do Legislativo.

– Acolher críticas, proposições e sugestões.



22

5 – Orientações para  
um atendimento padrão  
de qualidade

5.1. Conduta para um atendimento de qualidade

Não há receitas prontas para um bom atendimento, mas há posturas 
necessárias para que a Assembleia adote um padrão ao atender:

– Seja cuidadoso no modo de falar, tendo como guia os ideais da 
democracia. O atendimento ao cidadão deve ser impessoal, cortês, 
sereno e deve ser feito com disposição.

– Procure escutar com atenção a pergunta/solicitação de cada ci-
dadão antes de lhe dizer o que ele deve fazer. Se necessitar que 
ele forneça mais dados para oferecer uma informação correta, 
solicite-os.

– Respeite o tempo de cada um, não apressando o cidadão ou de-
monstrando impaciência.

– Caso não seja possível cumprir o prazo ou o serviço, procure o in-
teressado e informe-o sobre novo prazo ou, se for o caso, sobre a 
inviabilidade de realização e os motivos. Para isso, é essencial ano-
tar junto ao pedido o nome e o contato do solicitante, bem como 
acompanhar o cumprimento dos prazos.

– Trate os colegas de trabalho com cordialidade e respeito.

– Evite perguntar “Por quê?”. Pode parecer ao interlocutor que você 
está inquirindo-o e que ele não tem direito a tal informação.

– Perguntar a todo momento “Fui claro?”, ou “Você entendeu?”, ou, 
ainda, “Preciso repetir?” pode soar ofensivo, como se você menos-
prezasse a capacidade de entendimento do cidadão. Reserve, ao 
final do atendimento, um tempo para repasse dos pontos principais 
e esclarecimento de dúvidas.

– Ao negar uma solicitação, explique o porquê do pedido não poder 
ser atendido. Quando necessário, explique as causas, regras e polí-
ticas institucionais da ALMG.
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– Fazer uso de ironias, brincadeiras ou piadas, além de ser inapro-
priado, pode ser considerado como insulto por alguém que esteja 
chateado ou irritado.

– Evite comer, beber e mascar chicletes enquanto atende, inclusive 
durante o atendimento telefônico.

– Não culpe o cidadão ou terceiros. Assuma responsabilidades para a 
solução do problema.

5.2. Atendimento pessoal de qualidade

O atendente presencial, inserido no ambiente de trabalho, é o cartão 
de apresentação do setor ou da ALMG. A percepção da qualidade do 
atendimento dependerá tanto da comunicação verbal quanto da não 
verbal, isto é, da postura, das expressões faciais e corporais, da aparência 
(vestimenta, higiene pessoal).

5.2.1. Orientações gerais de postura  
para atendimento presencial

No que se refere à apresentação: 

– Esteja presente no seu posto. 
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– Use os distintivos relativos ao posto:  
a) Crachá colocado em local visível. 
b) Uniforme limpo e bem cuidado.

– Cuide da higiene pessoal (unhas, cabelo e rostos limpos).

– Em caso de uso de maquiagem, evite exageros e dê preferência a 
tons suaves.

– Evite perfumes e odores fortes, que podem trazer mal-estar a pes-
soas alérgicas, portadoras de enxaqueca e mulheres grávidas.

No que se refere à comunicação verbal:

– Fale clara, devagar e educadamente.

– Silencie para escutar.

– Evite dizer siglas sem esclarecer o que significam. 

– Evite jargões e palavras técnicas caso não tenha certeza de que seu 
interlocutor as conheça.

– Prefira palavras simples e de fácil entendimento.

– Sempre que necessário, repita a informação.
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No que se refere à expressão corporal:

– Estabeleça contato visual, evitando desviar o olhar do seu interlocu-
tor, porém seja discreto, não fixando olhares de reparo.

– Mantenha expressão facial viva e sorria, quando convier.

– Ao silenciar para escutar, demonstre que está acompanhando o ra-
ciocínio do interlocutor, assentindo com a cabeça.

– Ao cumprimentar verbalmente, acompanhe a saudação com o cor-
po, assentindo com a cabeça e sorrindo, quando for conveniente.

– Evite cruzar os braços. Dê preferência às mãos espalmadas, deno-
tando disponibilidade.

– Demonstre interesse, mantendo postura ereta ou inclinando-se le-
vemente para frente para ouvir. 

– Respeite o espaço pessoal do seu interlocutor, posicionando-se nem 
muito perto nem muito longe.

– Demonstre empatia, respeitando o estado de ânimo do seu interlocutor.

– Ao mostrar informações em folders, em fichas de preenchimento 
ou no site, aponte com uma caneta a informação que deseja desta-
car, facilitando sua visualização.

– Ao oferecer informações espaciais/geográficas, certifique-se de  
que foram entendidas pelo cidadão e demonstre disponibilidade 
para acompanhá-lo até o local que ele procura ou para buscar uma 
forma de que ele mesmo possa chegar até lá, caso seja necessário. 
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– Seja expressivo com os gestos, mas sem exageros. Cuidado com mo-
vimentos que demonstrem impaciência, como balançar os pés.

– Não faça gestos de enfado e depreciação antes ou depois de aten-
der um cidadão, nem durante esse atendimento.

– Se você usa óculos, evite olhar as pessoas por cima deles. Isso pode 
intimidar  seu interlocutor ou dar a impressão de que você o está 
menosprezando.

DICA: O ritmo da fala
O ritmo da fala deve ser adequado à situação. Em geral, fale 
com tranquilidade. Numa situação em que o interlocutor se 
mostrar alterado, nervoso, mantenha a cordialidade, continue 
a responder de forma calma e educada, demonstre que o enten-
de e que sente muito pelo ocorrido e assuma uma postura ativa, 
para solucionar o problema. 
No entanto, numa situação que envolva urgência, mantenha a 
calma mas acelere o ritmo. Fazer tudo no mesmo ritmo dará a 
impressão de que você está insensível à necessidade apresentada.

5.2.2. Script básico para atendimento pessoal 

– Cumprimente o cidadão.

– Apresente-se. 

– Pergunte o  
nome do  
interlocutor.
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– Chamando-o pelo nome, pergunte em que pode ajudá-lo.
– Escute-o com atenção.
– Dê a orientação necessária e atenda à solicitação.
– Pergunte se ele deseja algo mais.
– Convide o cidadão a avaliar seu atendimento.
– Despeça-se, cumprimentando-o novamente.

5.3. Atendimento telefônico de qualidade

No atendimento presencial, a comunicação não verbal fala mais do 
que as palavras. No atendimento telefônico, o tom, o volume e o ritmo 
das palavras transmitem a postura e a disposição do atendente. Por isso, 
fique atento às orientações seguintes:

5.3.1. Orientações gerais de postura  
para atendimento telefônico

– Articule bem as palavras, falando de forma clara e natural.

– Use um tom de voz agradável de ouvir, não muito alto.

– Use um ritmo adequado (sem muita pressa ou lentidão).

– Sempre que oportuno,  
fale com um sorriso no rosto.  
A pessoa não poderá vê-lo,  
mas a voz transmitirá o sorriso.
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– Mostre interesse na questão apresentada pelo interlocutor.

– Caso seja necessário, repita a informação, de forma cortês e paciente.

– Evite usar siglas e termos técnicos.

– Para construir confiança, comunique-se o tempo todo, informando 
o status do atendimento e a viabilidade para atendê-lo, a fim de 
conseguir a colaboração.

– Mantenha o interlocutor informado das providências que está to-
mando (procurar um telefone na agenda, abrir e consultar o sis-
tema ou o site), para que ele não tenha a impressão de que foi 
“esquecido” ao telefone.

– Ao necessitar que o cidadão espere na linha, dê-lhe a opção de re-
ceber retorno posterior.

5.3.2. Script básico para um atendimento 
telefônico de qualidade

Primeiro contato

– Atenda o telefone  
até o terceiro toque. 

– Identifique o  
setor de onde fala  
e a instituição.

– Identifique-se,  
dizendo seu nome.

– Cumprimente.

– Escute atentamente  
o motivo da ligação ou  
coloque-se à disposição  
para ajudar.

– Não interrompa de  
forma brusca o discurso  
do interlocutor.

– Responda à solicitação.

– Pergunte se há algo mais  
que o cidadão gostaria  
de saber e, em caso afirmativo, responda.
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– Caso não haja mais dúvidas, despeça-se, agradecendo o contato e 
cumprimentando novamente. 

– Convide o cidadão a avaliar seu atendimento.

5.3.3. Desdobramentos do atendimento ao telefone

Caso necessite buscar a informação ou consultar seu gerente:

– Avise que você não possui aquela informação à sua frente e que 
precisa fazer uma consulta para saber.

– Se possível, dê-lhe opções de escolha:

• aguardar na linha, dando previsão do tempo de espera;

• retornar a ligação, dando previsão de quando ele deve fazê-lo e 
informando a pessoa a quem ele deve procurar;

• deixar número/ramal para que receba ligação com a resposta pre-
tendida, dando previsão de quando o retorno será feito.

Caso necessite transferir a ligação:

– Avise ao interlocutor o que irá fazer, solicitando que aguarde na 
linha a transferência e despeça-se.

– Se possível, informe o ramal, o setor e o nome do responsável que 
irá atendê-lo (essa informação é importante para que, caso a liga-
ção caia, o cidadão não precise recomeçar o processo todo). 

– Transfira a ligação, espere atendimento, informe o nome e a de-
manda do cidadão, evitando que ele tenha que repetir a informa-
ção que já prestou ao atendente.

– Desligue a ligação, deixando o cidadão em contato com o setor 
responsável.

Ao receber uma ligação transferida, identifique-se e mostre que 
sabe com quem está falando e que está ciente do resumo da 
solicitação.

Fique atento!

Transfira uma chamada telefônica apenas quando estiver certo do 
ramal e do setor responsável. Do contrário, retorne a chamada para o 
ramal geral da ALMG (7000).
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5.4. Atendimento via e-mail*

No atendimento telefônico, a voz e suas nuances transmitirão a forma 
e o conteúdo da mensagem. Na comunicação escrita por meio dos e-mails 
institucionais, as regras da escrita e as netiquetas (regras de boas maneiras 
na internet) “falarão” sobre a qualidade e o padrão do atendimento.

5.4.1. Orientações para atendimento via e-mail

*Este guia apresenta informações resumidas sobre o atendimento através do e-mail. Para infor-
mações mais detalhadas, consulte o Manual de Redação de E-Mails Institucionais da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais.

Prazo

Responda ao e-mail em até 24 horas. 

Se não for possível atender à demanda nesse prazo, 
envie mensagem, acusando recebimento da mensagem, 
informando as providências que estão sendo tomadas 
(processamento pela área competente) e estimativa de 
prazo para resposta (quando for possível, precise o prazo).

Tipos de 
solicitações

Categorize as mensagens recebidas de acordo com a 
natureza da demanda, como por exemplo:

– Denúncia
– Elogio/agradecimento
– Reclamação/crítica
– Pedido
– Sugestão

Tipos de 
conteúdo 

No sistema Fale com a Assembleia, as mensagens são 
tipificadas de acordo com as seguintes opções:

– Tramitação de Projeto/Processo Legislativo
– Legislação e Jurisprudência
– Biblioteca e Arquivo
– Assessoria de Imprensa
– Apoio às Câmaras Municipais
– Defesa do Consumidor
– Escola do Legislativo
– Ouvidoria Parlamentar
– TV Assembleia
– Agência de Rádio
– Outras demandas (Fale com Assembleia)
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Texto

O e-mail institucional corresponde a uma carta e deve 
ser pautado pela impessoalidade. Evite impressões 
pessoais e linguagem muito informal.

Escreva de forma clara, concisa e simples, evitando 
termos técnicos e jurídicos.

Abreviaturas
Não use abreviaturas comumente usadas em mensagens 
informais. Ex.: Use “você” e não “vc”.

Revisão
Envie a mensagem somente depois de revisar 
cuidadosamente as informações e a linguagem usada.

Liberação 
do envio da 
mensagem

Fique atento: alguns provedores possuem 
mecanismos automáticos antispam, sendo necessário 
digitar o código informado para liberar o envio da 
mensagem.

Spam

Spam são e-mails não solicitados, enviados para grande 
número de pessoas. Não os envie.

Não responda a mensagens com características de spam 
nem clique em seus links de descadastramento.

Thread

É o encadeamento de mensagens em resposta 
a uma mensagem original, usando o comando 
“Responder”. Ao responder a uma mensagem, 
apague mensagens intermediárias do corpo da 
mensagem, deixando apenas a mensagem que 
apresenta a demanda. No campo “assunto”, deixe 
apenas uma vez a indicação “Re:”.

5.4.2. A composição do e-mail

Cabeçalho

Remetente 
(“De”)

Para envio de e-mails institucionais, use o endereço 
eletrônico do setor (Ex.: ceac@almg.gov.br)
e não do servidor (Ex.: fulano.tal@almg.gov.br)

Destinatário
(“Para”)

Escreva apenas para a um destinatário. Caso seja 
necessário dar ciência do envio do e-mail a outro setor da 
ALMG, inclua-o como cópia oculta (BCC).

Assunto
Preencha este campo de modo informativo, sucinto, 
objetivo e claro.
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Vocativo e 
tratamento

A forma mais usada  é: “Prezado + nome do destinatário

A forma “Prezado(a) Sr(a).” só deve ser usada quando não 
for possível identificar o sexo do destinatário.

Quando a mensagem for dirigida a uma instituição, 
ignorando-se o nome do interlocutor, deve-se usar 
“Prezados Senhores”.

Formatação

Separe os parágrafos com espaço duplo, evitando que se 
perca a divisão entre eles.

Use fonte Arial, tamanho 12, cor preta, sem recuo à 
direita.

Links
Ao colocar um link, faça-o estar acompanhado de 
orientação sobre a rota a ser percorrida no site da ALMG.

Corpo da mensagem 
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Anexos

Evite incluir anexo quando for possível substituí-lo por um link.

Ao anexar documento, faça referência a ele no corpo do e-mail.

Compacte anexos extensos.

Siglas

Na primeira vez em que forem citadas, ponha-as entre 
parênteses, após a forma de escrita correspondente por 
extenso.

Escreva:

– Com maiúsculas as siglas com até três letras (Ex.: SLU) 
ou as que têm todas as letras pronunciadas (Ex.: ALMG).

– Com apenas a inicial maiúscula, a sigla que for pronuncia-
da como palavra (Ex.: Ipsemg).

– Respeite a grafia de siglas que usam combinações de  
maiúsculas e minúsculas. (Ex.: Sind-UTE).

Datas

Você pode escrevê-las abreviadas (Ex.: 5/4/2012 ou 5/4/12) 
ou por extenso (5 de abril de 2012). 

Elimine os zeros à esquerda (Ex.: 05/04/2012)

Medidas

Abrevie as unidades e não deixe espaço entre o algarismo 
e a abreviatura (Ex.: 1km).
Somente a unidade “litros” não deve ser abreviada, para 
evitar confusão.

Números

Escreva-os por extenso:
– De zero a nove.
– De primeiro ao nono.
– No início de frase, em títulos e subtítulos, títulos de 
obras e expressões históricas.

Escreva-os abreviados:
– A partir de 10.
– A partir do 10º.
– Nas porcentagens (Ex.: 25%).
– Nos documentos numerados (Ex.: Lei Complementar nº 
135, de 2010).
– Em tabelas e gráficos.
– Para valores monetários (Ex.: R$ 10,00).
– Para votações (Ex.: 53 votos).
– Numeração de andares de prédios, zonas eleitorais, 
cartórios e varas de justiça, séries e graus de escolaridade, 
colocação estatística, números junto de nomes de cargos 
(Ex.: 1º-Secretário).

X X
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Mensagem nº 225044 em 29/3/2012 17h03 

Boa-tarde, 

Gostaria de saber como faço para conseguir alguns exemplares da 
Constituição Federal e da Constituição Estadual. Vocês distribuem? 

Aguardo retorno. 

Atenciosamente.  
Valentina.

Exemplo:

Despedida Use a expressão “Atenciosamente”.

Assinatura

Padronize a assinatura do seu e-mail e do e-mail geral do 
seu setor:

Nome do servidor (facultativo):
Nome do setor da ALMG:
Telefone: 
E-mail:

Fecho da Mensagem

Maiúsculas

Iniciam-se com maiúsculas:
– Documentos numerados ou datados (Ex.: Projeto de Lei 
nº 2.300/2006).
– Cargos ou títulos (Ex.: Presidente da República).
– Unidades político-administrativas (Ex.: Estado de Minas 
Gerais).
– Órgãos públicos.
– Empresas. 
– Pontos cardeais (Ex.: Norte de Minas).
– Eras e fatos históricos (Ex.: Idade Média).
– Curso ou disciplina (Ex.: cursa Geografia). (Atenção! 
Quando se trata de conteúdo, escreve-se com minúscula. 
Ex.: Não sabe geografia).
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Resposta ALMG 

Prezada Valentina,

Em atenção à sua mensagem, informamos que a ALMG possui 
o serviço “Livraria do Legislativo”, que oferece, a preço de 
custo compartilhado, as publicações institucionais editadas 
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre as quais a 
Constituição Estadual de 1989, atualizada. Entretanto, não 
há como distribuir gratuitamente a versão impressa dessa 
Constituição, pois a Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, que trata da Responsabilidade Fiscal, impede-nos de 
realizar despesa sem a previsão de receita.

Caso seja de seu interesse adquirir os títulos disponíveis na 
livraria, basta acessar, no site da ALMG (www.almg.gov.br),
no menu horizontal “Consulte”, no item “Publicações 
da Assembleia”, o subitem “Livraria do Legislativo”, ou 
diretamente pelo endereço eletrônico http://www.almg.
gov.br/consulte/publicacoes_assembleia/livraria_legislativo/
index.html. A aquisição dessas publicações também pode 
ser feita pessoalmente na “Livraria do Legislativo” (Palácio 
da Inconfidência – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo 
Agostinho), das 7h30 às 19 horas. 

Informamos, ainda, que esta Casa não disponibiliza para 
a venda o exemplar impresso da Constituição Federal e 
que a referida publicação pode ser adquirida na Livraria 
do Senado Federal, pelo endereço eletrônico http://www.
senado.gov.br/livraria/. 

Vale acrescentar, ainda, que a Constituição Federal e a 
Constituição Estadual de Minas Gerais estão disponíveis para 
consulta, download e impressão em nosso site (http://www.
almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html). 

Em caso de dúvidas ou novas solicitações, permanecemos 
à sua disposição.  
 
Atenciosamente,

Equipe do CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão 
da ALMG
Telefone: (31) 2108-7240

Vocativo  
  e tratamento

Maiúsculas  
em documentos 

numerados 

Espaço entre  
parágrafos

Orientação  
sobre a rota a  
ser percorrida  

para acesso  
à informação  

no site

Números abreviados

Despedida

Assinatura

Link
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5.5. Atitudes que fazem a diferença 

Quando o assunto é atendimento de excelência, existem procedimen-
tos e posturas que fazem a diferença: 

– Não responda “não sei”. Caso a solicitação não lhe diga respei-
to, procure identificar com segurança qual área é responsável por 
atender a demanda e encaminhe-a ao setor competente. 

– Caso não seja possível dar a resposta/realizar o serviço demandado 
no ato do atendimento pessoal ou telefônico, informar o prazo em 
que a solicitação será atendida, para não comprometer a confiabili-
dade do atendimento.

– Não sendo possível cumprir o prazo ou realizar o serviço, procure o inte-
ressado e informe-o sobre novo prazo ou sobre a inviabilidade e os mo-
tivos. Para isso, é essencial anotar junto ao pedido o nome e o contato 
do solicitante, bem como acompanhar o cumprimento dos prazos.

– Seja honesto, não criando expectativas a mais do que seja possível 
fazer, mas deixe claro que fará tudo o que estiver a seu alcance, 
dentro dos limites legais.

– Tenha sempre papel e caneta à mão para fazer anotações. Anotar 
palavras-chave pode ajudá-lo a acompanhar o raciocínio do seu inter-
locutor. Se perder ou se lhe faltar alguma informação, faça perguntas.

– Confirme se entendeu a solicitação, repetindo-a para o cidadão.
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– Conheça tudo o que está disponível no site e saiba indicar o ca-
minho para acessar a informação. Grande parte das pessoas que 
buscam atendimento telefônico ou mesmo presencial já consultou 
o site e não soube como encontrar a informação.

– A ALMG tem uma central de atendimento chamada FALE COM A 
ASSEMBLEIA. Mantenha-a informada sobre todos os serviços pres-
tados por seu setor e munida de todas as informações pertinentes 
a seu trabalho que possam ser demandadas pelos cidadãos. Mesmo 
que estabeleça contato direto com seu público, manter a central 
informada possibilita que o cidadão possa ser encaminhado a seu 
setor/gabinete, caso convenha.

– Observe/pergunte se o cidadão já conhece a ALMG ou se é um dos 
seus primeiros contatos. Ao perceber que o cidadão não tem fami-
liaridade com a Casa ou com o setor, pergunte se gostaria de ter 
mais informações sobre o funcionamento ou os serviços oferecidos. 
Dê informações (espaciais ou de conteúdo) que o ajudem a locali-
zar-se melhor.

– Quando não souber como agir, busque orientação com o gerente.

– Antecipe, reconheça e dedique tempo na solução de problemas.

DICAS

– Ao anotar um recado, faça-o de forma completa, registrando: 
nome e sobrenome da pessoa que ligou; local de onde a pes-
soa fala; número de telefone e outras formas de contato.

– Escreva a mensagem a ser deixada.

– Sinalize o horário e  
a data da  
ligação.

– Assine  
o recado.

Para: Maria Menezes

Ligou: João da Silva, do Centro de Apoio às Câmaras  

da ALMG

Telefone para contato: 
(31) 2108-7303

Mensagem: gostaria de esclarecer
 parecer da consultoria

. 

Pede que retorne a liga
ção.

Data: 12 de abril de 2012

Horário: 11h50

Atendente: Bárbara Costa
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Ao receber um recado, não demore a retornar. Se possível, retorne já 
com a questão solucionada. Se não, retorne e informe como está o status 
da solicitação.

Fique atento!

O tratamento igualitário da diferença consiste em respeitá-la:

– Faça valer o atendimento preferencial.

– Caso o cidadão prefira, trate-o pelo nome social ou religioso.

– Dirija-se à cidadã ou ao cidadão usando o tratamento e o gênero 
adequados.

Atendimento Preferencial

Será garantido atendimento prioritário nas repartições públicas 
do Estado, observadas a Lei Estadual nº 12.054, de 9 de janeiro 
de 1996, e a Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000:

– aos aposentados por tempo de serviço ou invalidez;

– às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade;

– às pessoas com deficiência;

– aos doentes graves;

– às gestantes;

– às lactantes; e

– às pessoas acompanhadas por crianças de colo.

5.6 Como lidar com falhas no atendimento

Nem sempre as coisas saem conforme manda o figurino. Ao identifi-
car uma falha: 

– Ouça o ocorrido e demonstre empatia.

– Peça desculpas.

– Apresente soluções, de preferência dando opções para que o cida-
dão escolha a forma que mais lhe seja conveniente.

– Repare o problema (ou encaminhe internamente o problema ao se-
tor responsável, acompanhando sua resolução). Dizer “sinto muito” 
e permanecer como está dará a impressão de que você é indiferente 
à necessidade do cidadão.

– Sempre que possível, faça uma cortesia extra.
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5.7. Atendimento em momentos de crise

A democracia é feita de constantes embates e discordâncias, que le-
vam a negociações e acordos. Há momentos, porém, em que tais discus-
sões tornam-se mais tensas e complexas, rompendo a estabilidade da 
rotina e exigindo soluções urgentes. São momentos de crise, que pedem 
um cuidado extra no atendimento ao público. Além de contextos polí-
ticos, há situações sociais, econômicas, naturais ou até mesmo pessoais/
funcionais que podem desencadear crises.

Nesses momentos, a falta de informação e a insegurança do cidadão 
por não saber o que está acontecendo aumentam a instabilidade e po-
dem acarretar reações inflamadas. Abaixo, estão especificadas algumas 
orientações para serem consideradas nos momentos de crise.

Atendimento em tempos de crise

– Mantenha-se calmo. Não espelhe a raiva ou a impaciência do seu 
interlocutor.

– Não discuta, tentando impor seus argumentos.

– Pergunte ao cidadão qual é o problema e empenhe-se em resolver 
a questão. Se for o caso, pergunte-lhe o que ele julga que resolveria 
a questão.

– Disponibilize as informações que tiver e prontifique-se a buscar ou-
tros dados.

– Informe a situação a seu gerente e peça orientação quanto à postu-
ra e às informações que devem ser repassadas.

– Diante da insatisfação do cidadão, evite incitá-lo a reafirmar sua rai-
va ou desapontamento, atribuindo a culpa a terceiros. Também não 
finja que nada aconteceu. Reconheça que entende a frustração.

– Caso o cidadão irritado direcione sua insatisfação injustamente con-
tra você, pergunte a ele se alguma atitude sua o ofendeu. Em caso 
afirmativo, reconheça e peça desculpas. Em caso de mal-entendi-
dos, peça desculpas e esclareça o que deu margem a interpretações 
desagradáveis.

5.8. Pós-atendimento

O controle e a avaliação do atendimento são a garantia do constante 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. A seguir, estão alguns procedi-
mentos a serem observados após um atendimento. 



40

Mecanismos de controle de qualidade e de controle social

– Convide o cidadão a avaliar seu serviço por sistema automático ou 
mediante questionários simples.

– Disponibilize caixa de sugestões em local visível e de fácil acesso, 
com formulário e caneta.

– Caso receba reclamação verbal e o cidadão não esteja disposto a re-
gistrá-la por escrito na caixa de sugestões, inclua-a você mesmo na 
caixa, acrescentando a observação “comentário oral de cidadão”. 
Está comprovado que grande parte das pessoas não registram suas 
queixas. Registrá-las contribuirá para diagnosticar as necessidades 
de melhorias.

– Dê retorno ao cidadão, quando ele deixar seu contato, agradecendo a 
crítica/sugestão e dando feedback sobre o encaminhamento dado.

– Controle e mensure as perguntas, para que possam ser, na medida 
do necessário, publicadas no site/intranet, como parte de sessões do 
tipo “Perguntas Frequentes”.

– Ao identificar erro de algum setor ou repasse indevido de atendi-
mento, sinalize esse mesmo setor para que, dessa forma, ele apri-
more seu trabalho e diminua as reincidências.

– Diante de um erro, registre-o, especificando as soluções dadas a ele 
e revelando-o aos envolvidos/responsáveis.

5.9. Ferramentas

O atendimento de qualidade não é fruto de improviso. É resultado de 
processos bem definidos. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de 
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ferramentas que ajudem a padronizar os procedimentos. Abaixo, estão 
relacionados alguns instrumentos:

Ferramentas para um atendimento de qualidade

Script de atendimento

Estabelece passo a passo detalhado de 
acordo com os serviços prestados pelo setor. 

Esses roteiros possibilitam a padronização 
do atendimento, diminuindo as diferenças 
de qualidade de atendimento entre 
diferentes atendentes. Isso não significa 
que cada atendente não possa se 
apropriar do script e adaptá-lo a seu estilo.

Bloco de recados

É útil para padronizar as formas de anotar 
recados e de repassá-los, evitando que se 
perca informação, inviabilizando o retorno. 

DICA: o bloco de recados pode ser 
produzido reaproveitando-se folhas de 
papel usadas apenas de um dos lados.

Definição de fluxo e prazos 
para as demandas frequentes, 
simples e complexas

Essencial para que o atendente possa 
informar com segurança os dados e os 
prazos necessários.

Peças de comunicação, como 
catálogos de serviços, com 
divulgação dos serviços prestados 
e os respectivos prazos

Possibilita que o público seja informado 
sobre os serviços oferecidos.

Protocolo de atendimento
Prova material do atendimento para que 
atendente e atendido possam localizar e 
acompanhar o status do pedido.

Sinalização

Ajudam o cidadão a localizar-se melhor 
no atendimento, evitando buscas e 
esperas desnecessárias, constrangimentos 
e interrupções dos atendimentos em 
andamento.

Senhas Auxilia na organização do atendimento.

Formas de avaliação do 
atendimento

Sistema de avaliação (manual ou 
eletrônico).

Caixa de sugestões.
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