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Os representantes 
de atendimento 
ao cliente são as 
pessoas com as 
quais os seus clientes 
têm mais contato, 
portanto, você precisa 
contratar os craques.

Por que se importar

O atendimento ao cliente é importante. Ele afeta seus 
resultados e a percepção do público da sua marca.

Antigamente, contratar um representante de atendimento 
ao cliente era uma questão de orçamento. Os melhores 
candidatos, os mais interessantes, eram descartados, 
dando preferência a indivíduos com menos experiência e 
motivação simplesmente porque eles estavam dispostos 
a trabalhar por um salário menor. É importante fornecer 
o melhor atendimento ao cliente para assegurar que seus
clientes recebam a experiência ideal.

Em diversos casos, os representantes de atendimento ao 
cliente são os garotos-propaganda da marca. Eles são as 
pessoas com as quais os seus clientes têm mais contato, 
portanto, você precisa contratar os craques. Mas converse 
com qualquer gerente de recursos humanos e ele lhe dirá 
que é a teoria na prática é outra.

A Zendesk desenvolveu esse guia para ajudá-lo a 
encontrar as melhores pessoas para o cargo. Como? 
Ajudando você a entender as características de um 
excelente representante de atendimento ao cliente, onde 
encontrar essa pessoa e como contratá-la.

1



COMO CONTRATAR OS MELHORES REPRESENTANTES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 4

O melhor representante de atendimento

Quais são as características do melhor representante 
de atendimento? Preste atenção nos seguintes itens:

• Habilidades - uso de email e redes sociais,
conhecimento específico do setor, tecnologia
em geral

• Experiência - atendimento ao cliente, serviço,
atendimento por telefone

• Personalidade - dedicado, divertido, atencioso,
paciente, sensível

• Fator X - adequado à sua equipe, “passa uma
sensação” agradável
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Escrevendo um anúncio de vaga de 

emprego - acerte de primeira

Às vezes, sentar para escrever um anúncio de vaga pode 
parecer uma tarefa homérica. Seu objetivo é criar uma 
ótima equipe e ela é seu maior investimento. Há uma 
pressão imensa para acertar.

Mas isso não precisa ser tão difícil. Você pode diminuir 
a pressão ao não reinventar a roda sempre que precisar 
publicar um anúncio de vaga. Releia anúncios antigos 
escritos por você e por outros gerentes de recursos 
humanos. Você pode reutilizar o conteúdo que ainda 
é relevante, especialmente se ele funcionou bem 
anteriormente. Mesmo que seja necessária uma pequena 
edição, ainda é uma tarefa menos trabalhosa do que 
começar do zero. No mínimo, você terá um ponto de 
partida, que o ajudará a trazer colaboradores. Você 
também pode pesquisar exemplos na Internet de vagas 
correspondentes em empresas similares e alterá-los para 
que se adequem à sua empresa.
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Falando nisso, envolver outras pessoas é uma boa 
ideia. Alguém em um cargo similar ou que trabalhará 
diretamente com essa pessoa terá opiniões valiosas. 
Junte-se a eles e faça uma lista. Em um lado, escreva os 
requisitos mínimos para o trabalho e, no outro, o que você 
considera habilidades ou atributos extras. 

Em seguida, analisem a lista de requisitos e se perguntem: 
“Estamos pedindo muito?” Se sim, talvez seja preciso 
colocar alguns requisitos na coluna de extras. Mantenha-
os lá até atingir um equilíbrio.

Esse processo o ajudará a definir claramente o cargo e 
suas expectativas. É uma boa oportunidade para dar uma 
olhada completa no cargo: qual papel ele desempenhará 
na empresa, as funções diárias e as oportunidades de 
crescimento. Além disso, como você deseja atrair uma 
pessoa com a personalidade certa, deve apresentar uma 
ideia clara da cultura da sua empresa e aplicá-la a cada 
anúncio de vaga.

Por último, quando todas as pessoas envolvidas tiverem 
aprovado o anúncio, pense sobre onde você deseja 
publicá-lo. Lembre-se, seu objetivo não é atrair um zilhão 
de candidatos. Você deseja atrair os melhores. Vá além da 
página de oportunidades de carreira do seu site. Pesquise 
um pouco para encontrar os sites de publicação de vagas 
e os agregadores usados pelo tipo de pessoa que você 
procura.
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Carta de apresentação
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É cada vez mais comum que os gerentes de recursos 
humanos se concentrem menos nas cartas de 
apresentação e mais nos currículos. No entanto, ainda que 
os currículos sejam extremamente importantes, eles não 
fornecem muito contexto. Quando escrita corretamente, 
uma carta de apresentação fornece o histórico contextual 
que normalmente falta nos currículos.

As cartas de apresentação ajudam a criar uma visão 
das informações fornecidas pelo currículo: 

• Normalmente, os currículos descrevem a
experiência de trabalho do candidato, mas
quais foram outras realizações específicas?
A carta de apresentação pode examinar
como o candidato trabalha em colaboração ou
independentemente.

• Cargos não contam a toda a história. O candidato
foi um líder (de colegas ou projetos) mesmo que
o cargo não sugira isso?

• Como a educação do candidato é relevante?
Algumas linhas sobre isso é muito mais importante
que um tópico em um currículo.

No entanto, talvez ainda mais importante seja o fato de 
que a carta de apresentação é o primeiro contato com 
essa pessoa e pode fornecer uma visão sobre como ela se 
comportará em nome de sua empresa.
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Estes são alguns itens importantes a serem notados 
em uma boa carta de apresentação:

Habilidade de escrita - A carta é clara, concisa e sem 
erros? Uma carta de apresentação bem escrita demonstra 
cuidado e atenção aos detalhes. Ainda mais importante, 
ela mostra que o candidato tem as habilidades de escrita 
necessárias para responder aos clientes por tickets, email 
e chat.

Entusiasmo e motivação - O candidato quer trabalhar 
para você ou só está procurando um emprego? Não há 
nada de errado com alguém que está apenas procurando 
um emprego. No entanto, entre um candidato morno com 
mais qualificações e alguém um pouco menos qualificado 
mas que adoraria fazer parte de sua empresa, a escolha é 
óbvia. 

Como sabemos que estamos lidando com esse tipo de 
pessoa e não com o outro? Eles dirão isso e ilustrarão 
suas respostas com exemplos de porque eles adoram sua 
empresa.

Um ajudante natural - Uma boa carta de apresentação 
criará a imagem de alguém que tem prazer em ajudar os 
outros. Procure por candidatos que ensinaram a vovó a 
enviar um email ou dedicaram tempo como voluntários no 
programa extracurricular da escola local.

Alguém com espírito de equipe - O candidato teve 
bastante tempo para criar sua carta de apresentação, 
portanto, de certa forma, ela pode ser vista como 
a representação mais fiel da sua personalidade. É 
importante prestar atenção aqui, pois a pessoa que você 
(possivelmente) contratará ficará em sua empresa por um 
bom tempo. Os outros membros de sua equipe também 
consideram o candidato uma boa opção?
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Currículo
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• Um currículo nunca deve ter erros de digitação ou
ortográficos. Você não quer colocar a confiança
dos seus clientes e a reputação da sua marca nas
mãos de alguém que não pode se dar ao trabalho de
revisar seu próprio currículo.

• O currículo deve mostrar algum interesse e
competência no seu setor. Se você for uma empresa
de tecnologia, não é necessário que os candidatos
saibam criar códigos, mas eles devem ser, no
mínimo, fãs e usuários da tecnologia no seu campo.

• Um currículo forte lista habilidades específicas, seja
na descrição individual de experiência de trabalho,
uma lista separada ou ambos. As habilidades podem

Qual a diferença entre um currículo excelente e um 
normal? Veja a lista abaixo.

O currículo deve 
mostrar algum inte-
resse e competência 
no seu setor.
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          incluir escrita, fluência em um software ou mesmo  
          traços de personalidade. E, novamente, o modo  
          de apresentação dessas informações, além das  
          próprias informações, é fundamental.

• Não se atenha simplesmente a regras rápidas e
rígidas. Algumas pessoas acreditam que, por
exemplo, se o currículo tem informações sobre
Educação listadas no topo, ele não é tão forte
quanto um currículo que lista a Educação por
último. Algumas pessoas afirmam exatamente
o oposto. É algo relativo; nem tudo sobre um
currículo deve ser julgado por uma regra rígida.
Criatividade e originalidade são importantes.
No entanto...

• Todas as informações essenciais devem estar
presentes - experiência, educação e até mesmo
hobbies, se forem relevantes. Andar de skate não é
relevante, iniciar um projeto de aula semanal
gratuita de skate para idosos pode ser.
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Entrevista por telefone
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É difícil conhecer alguém em uma ligação de 15, 20 
minutos. No entanto, como o responsável pela contratação 
de uma nova equipe de suporte em sua organização, 
isso será algo que você fará com frequência. Nessa 
única ligação, é esperado que você faça as perguntas 
certas, preste atenção nas respostas corretas e descubra 
se o candidato é perfeito para o cargo e para a sua 
organização. É uma tarefa difícil.

O atendimento ao cliente excelente pode ser seu ganha-
pão, portanto, é importante colocar as melhores pessoas 
no cargo de representante de atendimento ao cliente. Ao 
selecionar um candidato, uma ligação será considerada 
boa se envolver uma conversa excelente, com bastante 
entusiasmo e personalidade. Escute e fique atento aos 
candidatos que conhecem sua organização e estejam 
animados com o cargo. Ainda que curta, uma seleção 
por telefone pode fornecer uma boa visão da potencial 
adequação dessa pessoa à cultura da empresa. E, se eles 
deixarem uma impressão positiva, vale a pena seguir para 
a próxima etapa.
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Com isso em mente, esses são cinco traços aos quais 
você deve estar atento em sua próxima entrevista por 
telefone:

• Entusiasmo

• Uma personalidade envolvente

• Boa etiqueta social - eles sabem quando falar e
quando ouvir.

• Respostas adequadas - algumas perguntas
requerem respostas longas, outras, respostas
curtas. O mais importante é que as respostas sejam
adequadas.

• Entusiasmo - eles se sentem compelidos a ajudar os
outros.
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Entrevista - parte 1
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Ainda que uma entrevista seja uma ótima oportunidade 
para conhecer as habilidades e aptidões de um candidato, 
é tão importante quanto - se não mais importante 
- certificar-se de que ele é adequado para a sua 
organização.

Durante todo o processo da entrevista, considere se 
essa pessoa é/está:

• uma boa combinação cultural

• calma e agradável

• animada em estar ali/com o cargo

• capaz de se manter focada e responder
completamente às suas perguntas

• disposta a fornecer exemplos específicos e reais

• educada - mantém contato visual, não interrompe,
aperta sua mão etc.
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Assim como um candidato, você quer causar uma boa 
impressão na entrevista e se destacar como representante 
de sua empresa.

Diferencie sua entrevista fazendo as perguntas certas.

Entrevistas são curtas, portanto, tente fazer perguntas 
inquisitivas. Quanto maior for a profundidade atingida, 
melhor e mais útil será o tempo gasto.

Deixe o convidado confortável. Se você falar um pouco 
sobre você ou fizer comentários adicionais, fará com que 
a entrevista se pareça mais com uma conversa em vez de 
uma avaliação unilateral. Se eles se sentirem confortáveis, 
provavelmente compartilharão mais informações. E, 
mesmo que essas informações não sejam verbais, elas 
ainda podem falar sobre a personalidade deles.

Não faça apenas perguntas hipotéticas. Conseguir 
respostas sobre cenários reais dará uma ideia de como o 
candidato lida com situações no mundo real. Isso também 
encorajará os candidatos a darem respostas criativas e 
cuidadosas, que ajudarão a ilustrar como eles pensam.

Eles se cadastraram para uma avaliação gratuita ou 
interagem, de alguma maneira, com a empresa/produto? 
Fazer isso mostra iniciativa e entusiasmo genuíno com o 
prospecto de trabalhar para a sua empresa.

Por último, leve em consideração a pessoa que conduzirá 
as entrevistas reais. Além dos diversos níveis da gerência, 
é bom que seu candidato também seja entrevistado por 
seus possíveis colegas. Isso ajuda a assegurar que eles 
trabalharão bem em equipe.
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Entrevista - parte 2  
Coloque-os para trabalhar
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Você quer certificar-se de que os candidatos combinam 
bem com a cultura de sua equipe e têm as habilidades e o 
histórico declarados nos currículos deles. Acima de tudo, 
você quer ter certeza de que eles são capazes de realizar o 
trabalho real.

A melhor maneira de fazer isso é dar uma tarefa para eles: 
faça-os trabalhar em dois tickets. Não dê a eles tickets 
falsos que existem apenas para fins de exercício. Dê a eles 
dois tickets reais. 

Não escolha um ticket qualquer. Escolha um que forneça 
um bom feedback sobre sua empresa e outro que dê 
feedback medíocre ou levemente negativo. Remova 
os nomes, datas e outras informações e peça que eles 
respondam aos tickets. Forneça instruções claras e um 
prazo exato para a conclusão da tarefa. Depois, discuta os 
tickets e ofereça feedback positivo e construtivo.

O motivo pelo qual você deve fornecer um ticket bom e 
outro medíocre é que esses são os tipos de ticket mais 
desafiadores. Os tickets claramente negativos tendem a 
ser mais fáceis de criticar pois são mais diretos. Tickets 
positivos e neutros são mais sutis e, frequentemente, 
requerem mais reflexão.

Enquanto você observa como eles criticam os dois tickets, 
o aspecto mais importante desse exercício é o feedback
que você fornecerá para eles. Pergunte-se: eles estão 
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confortáveis em receber feedback? Eles o deixaram 
confortável enquanto você fornecia o feedback deles? Se 
eles escutaram com atenção e você acha que eles usaram 
seus comentários como oportunidade de aprendizado 
e de crescimento como representante, então você 
provavelmente está olhando para candidatos fortes. Se seu 
feedback apenas os deixou aborrecidos e agitados, essas 
pessoas provavelmente não serão uma boa opção.
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Tomando uma decisão
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Quando for a hora de tomar sua decisão, você e a 
equipe de entrevista devem analisar alguns itens de 
cada etapa do processo:

• Eles têm entusiasmo?

• Eles têm uma gama ampla de interesses e hobbies?

• Eles sentem prazer em ajudar as pessoas?

• Eles realmente querem muito trabalhar para a sua
empresa?

• Eles vestirão a camisa rapidamente?

• Eles se adequarão à cultura? Eles se darão bem com
o resto de sua equipe?

• Você está entusiasmado com a possibilidade de ter
essa pessoa representando a empresa, o valor e
a missão dela para todos os clientes para os quais
ela fornecerá suporte?

Se você respondeu a todas essas perguntas e não tem 
100% de certeza que deseja contratar essa pessoa, a 
resposta é “não”. Pode parecer duro, mas não se contrata 
alguém se você está um pouco incerto.
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Em geral, sua decisão se resumirá a uma dessas quatro 
respostas:

 Sim - contrate

 Não - não contrate

Não, mas encaminhe para outra vaga - Se o candidato 
se adéqua muito bem à cultura mas não é perfeito para 
esse cargo específico, as habilidades dele podem ser 
melhor alinhadas à uma outra vaga em aberto na empresa. 
Talvez seja interessante encaminhá-lo.

Sim, mas não agora - Em qualquer rodada de 
contratações, é possível que existam mais candidatos 
viáveis do que vagas. Considere isso uma oportunidade. 
Faça uma oferta para os melhores candidatos e coloque 
os outros em um “banco” para o futuro. Desse modo, 
quando for a hora de contratar mais pessoas, você não 
terá que passar necessariamente por todo o processo de 
contratação novamente.  

Além disso, você pode passar por situações nas quais 
precisa aumentar temporariamente o tamanho da sua 
equipe, como em feriados, temporadas movimentadas etc. 
Assim, você já terá uma lista para consultar e oferecer um 
emprego a curto prazo.
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Conclusão
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Sua equipe de atendimento é um organismo vivo: ela 
crescerá, amadurecerá e se adaptará diante de desafios. 
Esperamos ter fornecido tudo que você precisa para 
escolher os melhores indivíduos para formar a melhor 
equipe possível, ou seja, os que representam os valores de 
sua empresa e sempre dão prioridade máxima ao cliente. 


