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Hierarquia do Setor



Hierarquia dos cargos da aviação comercial

A ordem de entrada no avião respeita

essa hierarquia de cargos: primeiro, o 

comandante; por último,

os comissários. Inversões dessa ordem 

somente se o comandante

liberar a entrada.



Comissários de Voos

Os comissários de voos auxiliam o 

comandante durante o voo e são

encarregados do cumprimento das normas 

correspondentes à segurança

e ao atendimento dos passageiros e de suas 

respectivas

bagagens. Para obter licença o candidato 

deve passar por exames

médicos, possuir altura mínima de 1,58m 

para mulheres e 1,65m

para homens, idade mínima de 18 anos, 

Ensino Médio completo

e passar pelo ensino-aprendizagem por 

uma das escolas homologadas

pela ANAC para, posteriormente, submeter-

se às provas que

compõem o exame da mesma agência.



Briefing

O Briefing é fundamental para planejamento diário, com 

isso deve ser realizado todos os dias, antes de iniciar o 

turno de trabalho. Ele deve relatar todos os 

acontecimentos que antecederam ao turno, como por 

exemplo atrasos, como também deve apontar as 

tomadas de decisões e os procedimentos que deverão 

ser adotados para que os passageiros tenham um bom 

atendimento. 
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Todos os colaboradores são distribuídos de forma 
estratégica. 

Líberos Pórtico
Agentes da 

rampa
Autoatendime

nto

Posição de 
encerramento

Posição de 
triagem

Posição no 
lobby

Atendente da 
lista de espera

Atendente do 
check in
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É uma cadeia contínua de eventos pelo qual o usuário da aviação passa à medida que 
experimenta o serviço prestado.

Cadeia de viagem

E o que seria a qualidade em serviços?

Desempenho, interação e custo

A qualidade de um serviço é um composto de 
diversos fatores que devem ser levados em 

consideração. A qualidade reside nos olhos de seu 
adquirente, tendo relação direta com sua 

satisfação. Em última instância, quem determina se 
a qualidade de um serviço é boa ou não é o cliente 

– no caso da aviação, o passageiro.
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Mas como oferecer um atendimento de qualidade?

PREPARO

• O agente de atendimento deve 
conhecer muito bem seus 
produtos e serviços, as políticas e 
procedimentos da empresa; ou 
seja, deve tomar as providências 
necessárias e saber como operar 
equipamentos;

• O cliente espera encontrar um 
profissional preparado e capaz de 
satisfazer ou superar suas 
expectativas. O treinamento é 
fator importante para um bom 
preparo.

INTERAÇÃO

• Na medida em que o cliente tem 
necessidades e expectativas, é 
importante satisfazê-las. Além de 
querer ver suas necessidades 
práticas atendidas, o cliente quer 
ser tratado com respeito e 
consideração.

• A habilidade na interação com o 
cliente garante bons resultados 
quanto à sua satisfação. O aspecto 
humano, comportamental e as 
atitudes do profissional têm 
grande peso no fator interação.

ACOMPANHAMENTO

• O relacionamento com o cliente 
não acaba quando ele vai 
embora. O cliente espera ver as 
promessas cumpridas e valoriza 
contatos para verificação de sua 
satisfação.
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Afinal, o que querem os
passageiros?



SATISFAÇÃO = PERCEPÇÃO DA REALIDADE / EXPECTATIVA

Um atendimento de excelência deve garantir aos clientes 
as respostas que precisam, as informações que desejam e 

os serviços que procuram.



A satisfação do cliente é uma relação entre o que ele (percebeu

que) obteve e o que ele esperava obter (expectativa).

Quanto maior for a expectativa (visão prévia do nível de serviço)

maior será a satisfação.

Não se pode prometer o que não será, de fato, entregue.

Quanto maior for a percepção (positiva) do cliente, maior também

será a satisfação.

Inicialmente, concorde com o passageiro em tudo. Não tenha

receio de assumir erros e pedir desculpas.

Brincar com a expectativa do cliente é brincar com fogo.
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Comissários e agentes de aeroporto são aqueles que estão na linha 
de frente nessa tarefa. Por isso é tão importante treinar a empatia 

desses profissionais. Eles devem sempre se colocar no lugar dos 
passageiros. Ao fazer uso da empatia, o prestador de serviço estará 
demonstrando, na maioria dos casos, uma autêntica preocupação 

com o ponto de vista do cliente.


