
 

 

 

Atendimento ao cliente e 

Recepção 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

Atendimento e Recepcionista 

Um bom atendimento é essencial para manter a satisfação e a fidelidade 

do cliente. 
Uma recepção e atendimento de 

qualidade é fundamental para a 

captação de clientes. Além do mais, 

quando um cliente ou visitante procura 

por sua empresa, ele espera mais do que 

ser bem atendido, ele quer perceber a 

preocupação e prazer da empresa em 

entendê-lo. 

O recepcionista é o primeiro contato 

que seu negócio terá com esse cliente exigente, e ele precisa estar consciente da sua 

importância ao prestar as primeiras informações, que deverão ser transmitidas do jeito correto. 

Tendo em vista a relevância desse setor para a empresa, é importante saber como selecioná-lo 

da melhor maneira possível.                   

                            

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

   Data: 16 de abril DE 2020  

 Horário:  18:00 às 22:00 

Local:  Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista 

Entrando no COPE, 2° Rua vira à direita,  próximo ao Seminário Batista. 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 

E Tem como principal objetivo mostrar a importância de um bom atendimento na 

linha de frente de qualquer empresa -a recepção. Qualificar e capacitar profissionais, 

ensinando as principais rotinas de um recepcionista de diversas áreas, postura e etiqueta 

profissional. 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

 
 Recepcionistas, Telefonistas, pessoas que trabalhem diretamente com 
atendimento, Pessoas que queiram melhorar a comunicação.  
 

 



 

 

 

CARGA HORÁRIA 
 

04 Horas Aula 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Atendimento de Excelência 

 Atendimento ao público em geral  

 Organização e gestão da rotina 

 Tipos de recepcionista e suas atribuições 

 Etiqueta no ambiente de trabalho 

 Comunicação 

 Importância da aparência vestuário e comportamento  

 

Competências que serão adquiridas com o curso 

Dinamismo, discrição, organização, iniciativa, imparcialidade, etiqueta comportamental, 

flexibilidade, comunicabilidade, postura, ética profissional, técnicas de atendimento de 

excelência. 

 

Facilitadora 

 

Kryssia Falcão – Graduada em Turismo pela Faculdade de 

Ciências Humanas de Olinda - FACHO. Atua na área de atendimento 

ao cliente na hotelaria há 12 anos. Iniciou como recepcionista do 

restaurante Pooja em Paris. Chegando ao Brasil  trabalhou como 

recepcionista e depois como supervisora de recepção no Hotel 

Dorisol Recife treinando novos integrantes da equipe também do 

Dorisol Ancorar. Recebia turistas de todas as áreas e culturas fazendo 

check-ins de atendimento especial no aeroporto. Trabalhou como 

supervisora de recepção no Hotel Salinas do Maragogi e como 

supervisora de eventos do Arcádia de Apipucos. No Recife Praia Hotel atuou como gerente de 

recepção liderando uma equipe de 16 pessoas também oferecendo treinamento e capacitação 

à equipe. No Nobile Beach Class Convention foi gerente de recepção liderando e treinando uma 



 

 

equipe de 22 pessoas. Ainda pela Nobile viajou para ministrar treinamentos à equipe do hotel 

de São Luís do Maranhão. Vivência também na área de eventos. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático digital, Material de apoio (pasta, caneta) e 

Certificado. 

  

 

DE: R$ 75,00  

POR: 55,00  

(25% DE DESCONTO , AULA ONLINE) 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no Itaú Ag: 1247 CC. 08553-1 CNPJ: 17.658.085/0001-00, em nome da MPE 
Treinamento & Consultoria LTDA – ME.   

 Boleto ou cartão – pode ser também através do nosso site   
                www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com 
 

Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos seu boleto para o e-mail informado. 

 

 

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 98491.4473 
 (81)  99661.0421 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm Coffee Break , material de apoio e certificado impresso; 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 

 

 


