
 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 
REVISÃO 2021.4 – UNITY HOTELARIA 

CENTRAL DE RESERVAS 

Não é Atendimento.  

É Relacionamento 

APRESENTAÇÃO PESSOAL: 

• É importante que o profissional da Central de Re-

servas esteja bem arrumado e limpo o tempo 

todo; 

• O profissional deve manter seu cabelo limpo e 

penteado, devendo estar preso ou curto, a fim de 

manter-se arrumado durante o trabalho; 

• As unhas devem estar limpas e bem tratadas; 

• É permitido o uso de perfume desde que com fra-

grância suave; 

• Uso de batom só é permitido com cor suave ou 

brilho para lábios. 

• Não se deve falar alto, não gritar nem cantar pelos 

corredores da empresa. 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO: 

Use boa linguagem. Você não precisa usar a norma culta 

da Língua Portuguesa, mas é saudável usar as palavras 

corretamente, fugindo de gírias, privilegiando uma comu-

nicação que transmita respeito e seriedade. Por isso, além 

de gírias, evite intimidades desnecessárias, nomes irôni-

cos, ou pronomes de tratamento menos adequados (como 

“querido”, “meu bem” e etc.). 

Tudo aquilo que atrapalha a sua comunicação com o seu 

interlocutor (chiados, sons, conversas, barulhos) vai difi-

cultar a sua comunicação.  

Se você está lidando com um cliente difícil, menos edu-

cado ou arredio, use a inteligência para contornar o pro-

blema. Para isso, ouça o seu cliente atentamente, jamais 

seja hostil e tente manter a cordialidade. Quando você faz 

isso, você mantém a sua imagem intacta, e não prejudica 

a sua reputação. 

Apesar de ser trivial da nossa parte, em ambientes empre-

sariais e corporativos, não é adequado atender o telefone 

com “alô”. 

O correto é sempre atender com o nome da empresa, o 

nome da pessoa, juntamente das tradicionais saudações 

(bom dia, boa tarde, boa noite). Isto evita perda de tempo 

de quem liga, em confirmar que está falando com a em-

presa certa, e em perguntar seu nome. 

GP Hotéis & Resorts, bom dia, meu nome é MARIA, 

em que posso ajudar? 

Além disso, quando for encerrar a conversa, lembre-se de 

ser amistoso, agradecendo e reafirmando o que foi tratado 

na ligação. 

Foi um prazer receber a sua ligação, estamos à 

disposição. 

Ao atender o telefone, você deve demonstrar para o inter-

locutor uma postura de quem quer ajudá-lo, que se im-

porta com seus problemas. 

Atitudes negativas, com tom de voz desinteressado, me-

lancólico e enfadonho contribuem para a desmotivação de 

seu interlocutor. 

Sem espírito de cordialidade e cortesia não há relação pro-

fissional que dê certo. Então é sempre bom ser cortês. 

Para finalizar, aqui estão mais algumas dicas rápidas: 

1. Atenda até o 3º toque, quando o telefone tocar. 

Assista o vídeo desta parte do nosso site, para 

entender por quê. 

2. Saiba escutar, anote o nome da pessoa com 

quem está falando e os pontos chave da con-

versa. 

3. Chame o cliente pelo nome. 

4. Use palavras mágicas, como: por favor, desculpe 

e obrigado. 

5. Não deixe o cliente esperando na linha. Evite ao 

máximo pausas longas durante a conversação. 

6. Tenha informações suficientes para responder 

seu cliente. 

7. Não desligue o telefone antes do cliente. 

ATENDIMENTO ONLINE: 

A comunicação adequada para o bom atendimento ao cli-

ente não se trata somente de usar as palavras corretas ou 

aplicar uma gramática excelente. O importante é falar a 

língua do cliente, em seus diversos momentos e circuns-

tâncias. Evite, por exemplo: 

• Palavras ou expressões técnicas as pessoas com 

pouco grau de instrução sobre o assunto; 

• Não corte a pronúncia das palavras: seja claro; 

• Evite transmitir incerteza; 

• Tratamentos íntimos; 

• Diminutivos, gerúndios, gírias e regionalismos. 

UTILIZE COMUNICAÇÃO S.C.O.T 

O segundo passo para oferecer um bom atendimento ao 

cliente é utilizar a comunicação S.C.O.T. Nunca ouviu falar 

nesse termo? Calma, a gente te explica! 

A sigla S.C.O.T. significa Segurança, Clareza, Objetividade 

e Transparência. Em linhas gerais, são estas qualidades 

que você precisa demonstrar para garantir um atendi-

mento de qualidade. 

Segurança: transmita confiança ao conversar com o cli-

ente, principalmente quando estiver lidando com algum 

problema. Caso não saiba como responder alguma per-

gunta, não invente histórias: peça um tempo para se infor-

mar. Assim, da próxima vez, você poderá solucionar as dú-

vidas do consumidor de maneira eficiente; 
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Clareza e objetividade: seja claro ao interagir com o cli-

ente. Faça com que ele entenda o que você está falando e 

procure adequar a sua linguagem a dele. Em relação à ob-

jetividade, responda as dúvidas do consumidor sem flo-

reios. Seja direto e evite respostas longas e chatas; 

Transparência: não prometa coisas que não é capaz de 

cumprir. Isso só fará com que o consumidor se frustre e 

trará má publicidade à empresa. Lembre-se: a honesti-

dade é a essência de um bom atendimento ao cliente. 

BASTANTE ATENÇÃO NOS ERROS ORTOGRÁFICOS, DIMI-

NUITIVOS, GERÚNDIOS, GÍRIAS E REGIONALISMOS. 

CLIENTE NERVOSO, O QUE FAZER? 

Se o cliente está irritado, vá na contramão e o atenda com 

a maior tranquilidade possível, mantenha seu tom de voz 

e seja empático. Se você agir assim, é possível que o cli-

ente perceba que está tendo uma reação desproporcional 

e se controle. Caso isso não aconteça, mantenha a paci-

ência e conduza o atendimento até o final, tentando enten-

der do que o cliente precisa e resolvendo o problema dele 

da forma mais rápida possível. Nessas horas, vale oferecer 

benefícios exclusivos, para mostrar que a demanda do cli-

ente está sendo tratada como um caso especial, porque 

ele é importante para a empresa. 

O CLIENTE QUER CANCELAR, O QUE FAZER? 

Aqui, vale utilizar estratégias de retenção, perguntar o que 

aconteceu, por que o cliente está cancelando e oferecer 

oportunidades para ele continuar com o seu planejamento 

de viagem. 

É preciso lembrar que cada cliente cancela um serviço por 

motivos diferentes. Então, o atendente precisa analisar 

caso a caso para decidir qual a melhor estratégia. Desco-

brindo o motivo real do cancelamento, você pode oferecer 

a solução mais adequada. 

Nessas horas, algumas frases também podem ser utiliza-

das para tranquilizar o cliente e passar confiança e credi-

bilidade a ele: 

1. Não se preocupe, podemos te ajudar nisso. 

2. Podemos negociar a forma de pagamento. 

3. Você é um dos nossos melhores clientes. Vamos 

achar uma solução para isso. 

FEEDBACK NEGATIVO 

Em um segundo momento, mesmo que você discorde da 

opinião do cliente, você precisa levá-la em consideração e 

mostrar que ela é importante para a empresa. Se o cliente 

dá um feedback negativo, mas acompanhado de alguma 

sugestão, também é recomendado colocar o cliente a par 

das mudanças sugeridas, se foram acatadas, como estão 

sendo trabalhadas.  

Além de gerar um sentimento de confiança nele, ele perce-

berá que a empresa está disposta a receber sugestões, o 

que pode ajudar muito no desenvolvimento de um produto 

ou serviço, pois se trato do olhar do usuário. Além disso, 

sempre anote o feedback negativo e realmente volte a ele 

depois. Não adianta anotá-lo e não fazer nada com ele. Se 

você mapeia o feedback dos clientes, consegue ver uma 

recorrência, quais são as principais reclamações, dúvidas 

e sugestões. Com isso, consegue priorizar aquilo que pre-

cisa ser resolvido com maior urgência, de acordo com a 

opinião dos seus clientes. 

RESERVAS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSFERÊNCIA / 

SITE /  AGÊNCIAS 

1. Faça o login no sistema CONCEPT PRIME (LPH) 

utilizando o seu usuário e senha pessoal; 

2. Clique no botão (D) de Disponibilidade, localizado 

na grade de ícones na tela inicial do sistema; 

3. Verifique a disponibilidade no período de inte-

resse do cliente; 

4. Dê duplo clique no dia de check-in e selecione o 

período completo (até o dia do check-out), depois 

clique em Reservar; 

5. No campo HÓSPEDES / ACOMPANHANTES colo-

que a quantidade de hóspedes (informando o 

nome de cada hóspede), selecionando se é pa-

gante ou não (check boxs ao lado do campo de 

inserir os nomes); 

6. Inserir o CPF do responsável pela reserva; 

7. inserir o E-mail do responsável pela reserva; 

8. No campo CLIENTE / EMPRESA selecionar a ori-

gem da reserva; 

9. No campo REGIME DE PENSÃO, selecionar o tipo 

de pensão que foi comercializada; 

10. No campo OBSERVAÇÕES DA RESERVA será o 

campo de informar TODAS as informações ne-

cessárias, esse campo será visível e OBRIGATÓ-

RIO no momento do check-in; 

11. Na aba COMPLEMENTO / ESTRATISTICA seleci-

onar a origem da reserva, selecionar o SEG-

MENTO, CANAL DE VENDAS, CLIENTE ESTATIS-

TICO, TIPO DE HOSPEDE E ORIGEM DO HOSPEDE; 

12. Reconfirmar todas as informações inseridas e 

clicar em CONFIRMAR. 

RESERVAS COM PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO / 

TRAVEL XS 

• Clicar no botão INICIAR; 

• Clicar no botão CLIENTE DIRETO; 

• Inserir o nome completo do Cliente; 

• Clicar no Motivo da Viagem; 

• Clicar em Como Obteve o Conhecimento do 

Nosso Hotel; 

• Tipos de serviços e alterar para Hospedagem; 

• Serviços: colocar a opção tarifário de vendas; 

• Colocar o período solicitado pelo cliente (lem-

brando que se o cliente quiser de 01 a 05/01 no 

Travel tem que ser colocado de 01 a 04/01 para 

gerar a quantidade de dias corretamente); 
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• Clicar no botão reservar; 

• Clicar na opção ADULTO 1 e colocar o nome com-

pleto do primeiro adulto fazer o mesmo com os 

outros hospedes; 

• Concluir a reserva; 

• Clicar na aba reservas; 

• Duplo clique na reserva do cliente desejado; 

• Clica no nome do cliente embaixo do painel de 

reserva aparece a setinha clicar nela para apare-

cer o valor a ser pago;

  
• Clicar na opção Forma de Pagamento;  

• LINK de pagamento escolher a bandeira do car-

tão que o cliente informou e quantidade de par-

celas máximo 6x com parcela mínima de R$ 

200,00; 

• Atendente é necessários todos os dados do car-

tão do cliente (bandeira, parcelas, nome im-

presso, número do cartão, data de validade, có-

digo de segurança); 

• Encaminhar o voucher para o cliente; 

• Encaminhar o mapa para o cliente. 

CANCELAMENTO DE RESERVAS 

• Solicitação de cancelamentos dentro do prazo 

de 7 (sete) dias, após a reserva, o estorno será 

feito do valor integral da reserva, salvo quando o 

período fica dentro do check-in e acontece o no-

show. 

• Após o prazo acima, oferecemos uma carta de 

crédito para utilização futura, do valor total, 

prazo de 6 (seis) meses. 

• Mudar a reserva para no-show para quando o 

cliente fizer a nova solicitação apenas reativar a 

antiga reserva. 

• Em caso de valor extra criar uma reserva dentro 

do LPH e migrar esse pagamento para a reserva 

antiga. 

CADASTRO DE PARCEIROS 

• Solicitar via e-mail os dados cadastrais da em-

presa, caso a negociação é para faturamento, ne-

cessário aprovação do departamento financeiro. 

• Reservas efetuadas com pagamento de comis-

são, necessário solicitar a emissão da Nota Fiscal 

do parceiro e encaminhar para o e-mail do Finan-

ceiro agendar o pagamento. 

• A inserção das reservas no sistema deve seguir o 

passo-a-passo de do item RESERVAS VIA DEPÓ-

SITO BANCÁRIO / TRANSFERÊNCIA / SITE / 

AGÊNCIAS. 

 

 

CHECK-LIST OBRIGATÓRIO 

1. Encaminhar o VOUCHER após o pagamento para 

o e-mail do cliente; 

2. Enviar o mapa do melhor trajeto; 

3. Entrar em contato via telefone CONFIRMANDO o 

recebimento das informações e questionar se 

está com alguma dúvida, colocando à disposição; 

4. RECONFIRMAR se TODAS as informações estão 

inseridas na reserva do cliente: principalmente e-

mail e celular. 

 

 


