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1. COORDENAÇÃO   

Prof. Luis Carlos Seixas de Sá, Doutorando – ISCTE –Lisboa, MSc. - HEC School of 

Management – França, Mestre em Planejamento Organizacional – FGV-EBAP  

  

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 1944, 

com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual do país, reunindo 

escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, 

na administração pública e privada e na história do país. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 

intensa produção intelectual: 

 

EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas 

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia 

CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito GV – Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EESP – Escola de Economia de São Paulo 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

 

 

3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  - IDE   

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 

distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 

suas Escolas e Institutos.  

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 

alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 

curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 

 

 

4.  CERTIFICAÇÃO  

  

O MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços é certificado por uma 

das melhores instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário educacional:  
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, voltada inicialmente 

para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, e teve um papel pioneiro 

no ensino universitário ao instituir o primeiro curso superior de Administração Pública do país. 

Com o passar dos anos, expandiu sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, 

oferecendo uma série de programas de educação continuada. Os projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela EBAPE abrangem as áreas do governo e da iniciativa privada, gerência do 

setor público e privado, políticas públicas, gestão social, inovação tecnológica, produtividade 

industrial, entre outros. A EBAPE também publica, bimestralmente, a revista de Administração 

Pública, o periódico Cadernos EBAPE.br e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. 

 

5. SOBRE O MBA 

 

O MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços da FGV oferece aos 

participantes o estado da arte sobre teoria e prática que envolve as decisões da área de Gestão 

de Serviços inseridas no contexto de gestão empresarial.  

 

Entre os principais diferenciais exclusivos do MBA, destacamos os seguintes: 

 

 

• Programa inovador, fundamentado na aplicação prática dos conceitos e técnicas 

modernas da Gestão de Serviços, utilizados pelas melhores empresas e instituições de 

ensino no âmbito nacional e internacional; 

• Corpo Docente com aproximadamente 80 professores convidados, sendo 70% Mestres 

e/ou Doutores e os demais especialistas; 

• Conteúdo programático atualizado e material didático que contempla: apostilas e cases; 

 

• Tradição e Marca FGV, seus professores, alunos, ex-alunos, sinônimos de qualidade 

acadêmica e profissional ao longo dos últimos 60 anos.  

 

Este curso é oferecido com estrutura modularizada contemplando entradas anuais de alunos, o 

que proporcionará maior possibilidade de networking e, consequentemente, melhor 

aproveitamento, levando-se em conta uma maior diversidade de competências. 

 

6. OBJETIVO GERAL 

 

• Familiarizar os participantes com os conceitos e técnicas modernas da Gestão de 

Serviços, através da identificação das melhores práticas gerenciais adotadas por 

empresas de sucesso; 

• Desenvolver nos participantes a habilidade de pensar e agir estrategicamente, voltada 

para a obtenção de resultados; 
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• Promover a troca contínua de experiências de profissionais de renome e os participantes 

do curso, desenvolvendo habilidades interpessoais notadamente a capacidade de 

trabalhar em equipe; 

• Oferecer aos participantes conhecimentos que possam ser aplicados no seu dia-a-dia 

profissional e que contribuam para alavancar a sua carreira ou a desenvolver o seu 

próprio negócio. 

 

7. A QUEM SE DESTINA  

  

Este curso destina-se a profissionais graduados nas mais diversas áreas de atuação, que tenham 

uma experiência profissional de pelo menos 5 anos e que queiram especializar-se na Gestão de 

Empresas Prestadoras de Serviços. 

 

O programa aborda temas de vanguarda da Gestão Empresarial, notadamente a Inovação, a 

Sustentabilidade e Governança Corporativa; temas tradicionais como Pessoas, Marketing, 

Vendas, Finanças, Estratégia e temas específicos de Gestão de Serviços tais como: Operações, 

Qualidade e Atendimento ao Cliente. 

 

Espera-se que ao término do programa os participantes estejam aptos a assumir posições de 

liderança nas empresas em que trabalham ou que possam empreender o seu próprio negócio 

com sucesso. 

 

 

8. METODOLOGIA  

  

O programa do curso é conduzido através de aulas expositivas, abordando aspectos conceituais 

e exemplos práticos, incluindo exercícios, discussão dirigida e apresentação de casos. 

 

 

9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

  

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, de caráter obrigatório, que poderá ser 

realizado sob forma de estudo bibliográfico, estudo de caso, pesquisa de avaliação, proposição 

de planos ou programas, pesquisa-diagnóstica ou qualquer outra forma usualmente aceita no 

meio acadêmico. Em todos os casos, o TCC deverá desenvolver tema alinhado ao conteúdo do 

curso em questão. O TCC deverá ser realizado individualmente.  

 

 

10. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

  

Os participantes serão avaliados em cada disciplina através de provas individuais, sem consulta 

e trabalhos em grupos, sendo necessária a nota final de 7,0 (sete) em cada disciplina, para sua 

aprovação e certificação. Além disso, será desenvolvido individualmente um Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC em datas e horários não coincidentes com as aulas presenciais. O 

TCC é indispensável para que o aluno obtenha a titulação de Especialista, conforme as 

exigências da legislação educacional - Resolução nº 01, de 08 de junho de 2007 do CNE/MEC. 
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11. CERTIFICAÇÃO 

 

✓ Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação Getulio 

Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES nº 1 de 08/06/2007, do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior; 

✓ Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços, Nível 

Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

✓ Será outorgado pela Universidade da Califórnia - Irvine, o certificado de “Business and 

Management for International Professionals” aos participantes deste módulo 

internacional;  

✓ Será outorgado pela Universidade de Chicago o certificado de “Public Policy, Finance and 

Investiment Strategies” aos participantes deste módulo internacional; 

✓ Será outorgado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - INDEG / 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE Business School - 

Lisboa, o certificado de “Gestão de Negócios” aos participantes deste módulo 

internacional; 

✓ Será outorgado pela Universidade Chinesa de Hong Kong, o certificado de “China 

Business & Economic Strategies for Managers” aos participantes deste módulo 

internacional; 
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12. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 
 

MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

 Aula Inaugural e de Integração 

 NÚCLEO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

1 Fundamentos da Gestão de Serviços 24 

2 Administração Estratégica de Serviços  24 

3 Gestão da Inovação Competitiva de Serviços 24 

4 Sustentabilidade e Governança Corporativa 24 

5 Empreendedorismo 24 

6 Outsourcing – A Delegação Estratégica de Serviços a Terceiros 12 

 NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS  

7 Comunicação Interpessoal e Apresentações Empresariais  24 

8 Gestão de Pessoas e Marketing Interno 24 

 NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA DE SERVIÇOS  

9 Gestão de Custos e Formação de Preços em Serviços  24 

10 Finanças para Gestores de Serviços 24 

 NÚCLEO DE MARKETING E VENDAS DE SERVIÇOS  

11 Gestão de Vendas de Serviços  24 

12 Negociação Comercial  24 

13 Marketing de Relacionamento CRM/DBM/Call Center 24 

14 Gestão de Contratos Comerciais  12 

15 Ética e Direito do Consumidor 24 

16 Gestão Integrada da Comunicação de Marketing em Serviços 24 

 NÚCLEO DE QUALIDADE E OPERAÇÕES DE SERVIÇOS  

17 Gestão de Operações de Serviço 24 

18 Gestão de Qualidade de Serviço 24 

19 Gestão do Atendimento ao Cliente 24 

         CARGA HORÁRIA TOTAL 432 

 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC * --- 

 

 

* Atividade extra sala de aula, para acompanhamento dos trabalhos. 
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13. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Finanças e Políticas Públicas 

University of Chicago - Harris School 
49 

Gestão de Negócios 

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial- ISCTE 

/INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 

Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 
40 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands and 

Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione 

Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
40 

 

 

 

14. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 

NÚCLEO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

 

 Fundamentos da Gestão de Serviços  

A lógica do desenvolvimento econômico e da sociedade pós-industrial; a importância do setor 

de Serviços na economia mundial e brasileira; caracterização do setor e seus segmentos (B2B 

e B2C); novas tendências no mercado de serviços e o fim do emprego (empreendedorismo, 

franquias, profissionais liberais, e-commerce, hibridização, home-office etc); as características 

diferenciadoras de Serviços e os desafios que representam para empresas e profissionais; os 

respectivos fluxos de marketing de Produtos e Serviços; o composto de marketing em Serviços; 

o Modelo dos Hiatos; a customização em massa; a importância do fator humano (prestador e 

cliente); o impacto da revolução tecnológica e da mídia digital no setor. 

        

 Administração Estratégica de Serviços  

O que é Estratégia e Administração Estratégica? Oportunidades e Ameaças no Ambiente 

Externo: Macroambiente e Ambiente Setorial: Ambiente Interno: recursos, missão e objetivos 

empresariais.  Formulação de Estratégias Empresariais: estratégia de crescimento (interno, 

integração e diversificação horizontal e vertical; fusões; alianças estratégicas); estratégias de 
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estabilidade e estratégias de redução (turnaround; desinvestimento e liquidação); Estratégias no 

Âmbito das Unidades de Negócios; Administração do portfólio empresarial. Estratégias 

genéricas de competição; Posicionamento estratégico a partir da cadeia de valores (Porter) e do 

modelo das 4 ações (Kim & Mauborgne); Estratégias no âmbito Funcional. 

Implantação de Estratégias: Mapas Estratégicos – O Balanced Scorecard; Controle Estratégico 

e Desempenho 

 

 Gestão da Inovação Competitiva de Serviços  

O Valor da Inovação: Inovação em Serviços, Produtividade e Competitividade; Tipos e grau de 

inovação: produtos, serviços, modelos de gestão, modelos de comercialização, centrada no 

consumidor, inovação radical, disruptiva e incremental; Das melhorias incrementais às 

inovações estratégicas. Modelos de classificação das inovações em serviços; Ecossistema da 

Inovação: mapeando a rede de valor para a Inovação na organização. Capital Intelectual e a 

Criação de Valor para a Inovação: gerindo o capital humano, estrutural, de relacionamentos e 

ambiental. Novos modelos de negócios e acordos colaborativos: Coopetição, co-inovação, co-

criação de valor, redes de inovação. Modelos de Gestão de Processos Inovadores - O modelo 

de gestão da inovação de geração mais avançada e Inovação Aberta. Identificando 

oportunidades para a Inovação em serviços e avaliando as melhores estratégias para sua 

implementação. Os Processos da Inovação: do desenvolvimento da ideia à comercialização; O 

Perfil da Empresa Inovadora e o Profissional Inovador; Fatores Críticos para os Processos de 

Inovação; Identificando as competências do cliente, do prestador e os recursos tecnológicos e 

integradores para alavancar a inovação; Avaliando o Potencial de Inovação Organizacional – 

Diagnóstico de Inovação Organizacional; Estratégias de Inovações disruptivas; Desenvolvendo 

um Projeto Inovador na área de serviços – apresentação e trabalho final. 

 

 Sustentabilidade e Governança Corporativa  

Novo contexto da Comunicação (globalização, instantaneidade, cidadania digital, batalhas 

culturais, inclusão digital, 3o. setor, etc.); Conceito e dinâmica da Comunicação Corporativa; 

Brand Equity; Branding Sensorial; Conceito de Stakeholders; Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Social (indicadores, certificações como SA 8000, balanço social, rankings 

nacionais como "Melhores Empresas p/ trabalhar") Gestão Ambiental (certificações como ISO 

14000) mercado financeiro "verde" - commodities ambientais; Indicadores de Sustentabilidade 

no Brasil e Exterior: ISE, ESI, Pegada Ecológica, PSI, Legislação Berço ao Túmulo/ACV, 

créditos de carbono; Governança Corporativa (SOX, Cadbury, Governança de TI);  Assessoria 

de Imprensa e Gestão de Crises; Ética na comunicação. 

 

 Empreendedorismo 

Empreendedor, quem é? Características do Empreendedor; Empreendedor x Intra-

Empreendedor; As oportunidades de negócios, e suas fontes; Avaliação das oportunidades; 

Como o empreendedor aprende; Conteúdo e habilidades do empreendedor; Erros a evitar; O 

Visionário e o empreendedor: O Processo para elaboração do empreendimento, Os 

patrocinadores, Os seguidores; Os Recursos estruturais de uma empresa: recursos financeiros; 

Tecnologia: Comprar x Desenvolver; Recursos Humanos: Como atraí-los e como mantê-los 

motivados; O Desenvolvedor de Negócios, Participação, alianças, compra e venda de empresas; 

Como identificar e mitigar os principais riscos dos negócios 
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 Outsorcing – A Delegação Estratégica de Serviços a Terceiros 

O que é Outsorcing? Razões para terceirizar serviços; Categorias de outsorcing ( BPO, ITO, 

KPO); O processo de seleção e contratação dos fornecedores. O “SLA-Services Level 

Agreement” – Processo de monitoramento e desempenho dos fornecedores. A precificação  dos 

serviços de outsorcing: “ Bundling”, preço fixo, variável; baseado em performance; baseado 

em compartilhamento de riscos e recompensas; contratos por administração. Custos “ocultos” 

no outsorcing; Governança do Outsorsing. Cases de sucesso. 

 

 

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Comunicação Interpessoal e Apresentações Empresariais 

Cérebro e suas diferentes inteligências. Posições perceptivas e comunicação. Processos da 

comunicação humana. Comunicação interpessoal na vida corporativa e pessoal. Identificando 

mapas e filtros (introdução a programação neurolinguística). Estudo das variáveis psicológicas 

que envolvem o medo de falar em público e comunicação em seu sentido mais amplo. Análise 

dos tipos de manifestações em público: reuniões, pequenas apresentações internas, 

apresentações externas, palestras e comícios. Diferenças e características técnicas. Estudo 

prático de técnicas aplicadas a apresentações baseados na oratória e neurolinguística. Visual 

(aparência). Como encantar a audiência (os momentos mágicos). Cuidados com postura em 

geral. Movimentação no ambiente. Utilização da voz e eloquência. Utilização de recursos 

multimídia e confecção de imagens: como confeccionar gráficos e tabelas. Contrastes e fontes 

para um melhor raciocínio visual. Briefing - a vantagem competitiva o que realmente importa 

saber. Recursos X tempo de apresentação X conteúdo (como montar apresentações com 

objetividade). Como montar roteiros. Como administrar contingências. Prática de 

apresentações. 

 

 Gestão de Pessoas e Marketing Interno 

Contextualização na Gestão de Pessoas. Gestão do Conhecimento. Gestão de Competências. 

Gerenciamento de Talentos. Gestão por Empowerment - origem, conceito e implementação. O 

conceito de "cliente interno"; programas de atração, seleção e integração de funcionários; 

comunicação interna; disseminação e internalização da cultura corporativa; gestão do ambiente 

físico e do clima organizacional; programas de avaliação e recompensa. 

 

 

NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA DE SERVIÇOS 

 

 Gestão de Custos e Formação de Preços em Serviços 

O ambiente de negócios; Comportamento de compra do consumidor; Influência do macro 

ambiente; Análise da concorrência; Estratégia competitiva e objetivos empresariais; A 

Importância dos custos na formação do preço dos serviços; Principais classificações dos custos 

e despesas; Margem de contribuição; Sistemas de custeio; Impacto dos custos financeiro e 

tributário sobre o preço; Métodos de definição de preços; Lucratividade. Valor percebido pelo 
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cliente; Métodos de estabelecimento de preços: Markup, análise da concorrência, valor 

percebido; Políticas e administração de preços; Políticas de preços para novos serviços. 

 

 Finanças para Gestores de Serviços 

O que é finanças e seus objetivos; Tipos de ativos financeiros; A importância dos ativos 

intangíveis em serviços; Conceito de custo de capital; Cálculo do custo de capital da empresa 

de serviços; Conceito de custo não monetário; Análise de projetos de serviços: conceito de 

benefícios indiretos; Regras de modelagem para fluxos de caixa considerando benefícios 

indiretos e ativos intangíveis; Conceitos de VPL e TIR; Utilização do conceito de lucro 

econômico em serviços e valor econômico adicionado. 

 

NÚCLEO DE MARKETING E VENDAS DE SERVIÇOS 

 

 Gestão de Vendas de Serviços 

Vendas na estratégia de marketing; Pressupostos básicos da política comercial; O processo da 

venda de serviços; Relacionamento baseado em valor; Administração de vendas; Sistemas de 

informação de vendas; Automação da força de vendas; Estrutura e funções de vendas - uma 

visão estratégica; A busca do melhor mix entre clientes, produtos e territórios; Onde ocorrem 

as vendas: o campo de trabalho; Relacionamento comercial; Fatores críticos de sucesso.  

 

 Negociação Comercial  

Negociação organizacional. Negociação Interpessoal. O negociador global. Inteligência 

Intercultural. Estratégias Vencedoras em Negociações. O Projeto de Negociação de Harvard.  

Abordagens integrativa e distributiva. Questões  de poder. Estilos de comunicação e 

negociação. Lidando com conflitos e oposição. O processo de negociação. Estratégias e táticas.  

O gerente enquanto um negociador. Negociação em rede e equipes.  Ética em negociações. O 

negociador de sucesso. Os erros mais comuns no processo decisório. Diretrizes e dicas para 

uma negociação de sucesso.   

 

 Marketing de Relacionamento CRM/DBM/Call Center 

O processo evolutivo do novo paradigma relacional; As limitações do Marketing transacional; 

A evolução do mercado (tecnologia, preferências, hábitos); O surgimento das ações de 

relacionamento mais estruturadas; O paradigma transacional: do surgimento do Marketing 

direto até o CRM; A empresa orientada ao mercado; A importância da longevidade; O LTV, a 

evolução do CRM, o mercado de CRM, CRM analítico, operacional e colaborativo, Estratégias 

para o CRM, CRM implantação, as fases para implantação, como começar um projeto, os 

maiores erros na implantação, os módulos de CRM e cases. Call Center – estratégia, as fases 

do call center, os serviços do call center, o contact center, tecnologia e processos, a URA, 

cases, call center – implantação, nível de serviço, treinamento, infraestrutura, 

dimensionamento, o projeto, telemarketing, origens, aplicações, vantagens, o futuro do 

telemarketing. 

 

 Gestão de Contratos Comerciais  

Teoria geral dos contratos: princípios, requisitos, formação, classificação, outras disposições 

relevantes. Regras de interpretação contratual. Nulidades contratuais. Extinção dos contratos. 

mailto:osasco.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/


 

STRONG FGV- Osasco:  
Av. Dos Autonomistas, 1400, Osasco, SP 
(11)2789-6161 
osasco.fgv@strong.com.br ou acesse nossa página: www.strong.com.br 

 

10 
 

Os contratos consumeristas: princípios aplicáveis. Proteção contratual sob a ótica do CDC: As 

cláusulas abusivas. Contratos em espécie. 

 

 Ética e Direito do Consumidor 

Ética e cidadania. A perspectiva do consumidor frente ao comportamento ético empresarial. A 

crescente valorização da ética nos negócios. O código de defesa do consumidor como 

instrumento ético. Política nacional das relações de consumo. A relação jurídica de consumo. 

Instrumentos da defesa do consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor. Prevenção e 

reparação de danos. As práticas comerciais abusivas. A proteção contratual sob a ótica do CDC. 

A ética e o direito do consumidor na comunicação publicitária.  

 

 Gestão Integrada da Comunicação de Marketing em Serviços 

A tangibilização em serviços - administrando as percepções do cliente através das categorias 

de tangíveis: pessoas, preço, ambiente físico e comunicação. A escolha e gestão das ferramentas 

de comunicação (propaganda, promoções, relações públicas, merchandising, trade marketing e 

mídia digital). Consumerologia. O mundo digital – Internet, “prossumidores”, web 2.0, blogs, 

podcasts, SMS - com seus desafios e oportunidades. O marketing viral, o marketing de guerrilha 

e o marketing de permissão. Casos de campanhas em mídia tradicional e digital. 

 

 

NÚCLEO DE QUALIDADE E OPERAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

 Gestão de Operações de Serviços 

Aspectos Fundamentais das Operações de Serviços. Características Diferenciadoras de 

Serviços; Produção como um Sistema; Estratégia de Operações de Serviços; Padrões e Fatores 

Determinantes da Demanda; Previsões de Longo/Curto Prazos; Componentes de Serviços: 

serviços essenciais e serviços suplementares; Processo de Planejamento; Planejamento e 

Controle da Produção de serviços.; Produtividade de Serviços; Integração das Estratégias de 

Qualidade e de Produtividade de Serviços; a melhoria continua e o ciclo PDCA; LEAN seis 

sigma para serviços: ciclo DMAIC, ciclo DMEDI. 

 

 Gestão da Qualidade de Serviços 

Evolução do processo da Qualidade; Conceitos básicos - principais linhas de pensamento; 

conceitos de qualidade, qualidade nos processos de serviços: Escala SERVQUAL. As 

dimensões da qualidade em serviços; melhoria da qualidade na prática do dia a dia: ferramentas 

da qualidade entre elas o diagrama de Ishikawa. 

 

 Gestão do Atendimento ao Cliente 

Blue print – a planta baixa dos Serviços; Psicologia das Filas de Espera; Aprimoramento da 

Satisfação do Cliente: Conceito; As dimensões da qualidade em serviços; problemas que geram 

oportunidades; Técnicas de Atendimento aos Clientes: Relação interpessoal com clientes; Os 

estilos pessoais; Flexibilidade para administrar conflitos; Como lidar com clientes irados, 

desorientados e insistentes no atendimento; Como lidar com falhas perante o cliente; 

Ressarcimentos; Processos de recuperação de clientes. 
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