
Como cuidar de
sua operação
de call center
em tempos
desafiadores

Medidas para ajudar a 
sua equipe a permanecer 
segura e produtiva.
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Voz
A voz é a principal ferramenta de trabalho 
dos operadores de Call Center. De acordo 
com especialistas e fonoaudiólogos, é muito 
importante que os operadores de Call Center 
hidratem a garganta com frequência.

Posição
É preciso ter bastante atenção e cuidados para 
evitar alguns problemas de saúde como tensão na 
musculatura das pernas, pressão na articulação 
dos joelhos e alteração circulatória, além da 
compressão vascular no antebraço, punho e 
cotovelo já que o colaborador fica muito tempo 
sentado em frente a tela de computador.

Ruídos
Frequentemente, um operador de Call Center 
é exposto a níveis de ruídos dentro de uma 
operação. Para evitar que esse ruído cause 
problemas de audição, os funcionários devem 
alternar o lado do fone de ouvido a cada 
duas horas e as empresas devem manter os 
equipamentos em boas condições de trabalho, 
além de manter a limpeza periódica tanto dos 
fones quanto headsets.

Pausas
Os operadores de Call Center devem fazer pausas 
durante o horário de trabalho para levantar e 
realizar alongamentos. É indicado também que a 
empresa faça treinamentos de ginástica laboral 
para que os funcionários aprendam como evitar 
problemas ergonômicos.

Cuidados com 
a higienização 
e equilibrio 
emocional
Os agentes de call center se fazem presentes normalmente em quase 
todos os setores da economia. Esses profissionais atuam como um 
canal de comunicação entre o cliente e a empresa e necessitam de 
uma atenção redobrada para que possam não só se sentir seguros, 
mas como também passar essa mesma segurança para os clientes 
que atendem.

O trabalho intenso e de ritmo frenético já é um grande desafio para a 
manutenção da saúde física e mental dos atendentes e negociadores 
de call center. Passar um expediente inteiro sentado em uma cadeira 
em frente ao computador e com acessórios como headsets é a rotina 
para estes profissionais. Para preservar a saúde dos operadores, 
foram estabelecidas regras para o trabalho em atividades da área 
de call center e contact center no intuito de proporcionar segurança, 
saúde e conforto aos trabalhadores, conforme portaria 9/2007 da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Para melhorar a qualidade da saúde de seus colaboradores, seguem 
algumas dicas e orientações.
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Limpeza do Ponto 
de Atendimento

Higiene e saúde no 
trabalho em tempos 
de pandemia

Para maior segurança, faz-se 
necessária a limpeza das cabines 
de atendimento com solução 
antisséptica, além da higienização 
dos acessórios incluindo fone 
e headset. Antes de assumir o 
posto de trabalho, o operador 
de call center deve lavar as mãos 
com água corrente e sabão com
o objetivo de preservar a saúde 
do seu companheiro que 
assumirá o próximo turno.

Em tempos de pandemia, os cuidados com a saúde 
se tornam redobrados. Além das ações comuns, 
infectologistas recomendam precauções adicionais:

• Enviar o que for possível da equipe para atuar em 
homeoffice;

• Manter um espaçamento maior entre os colaboradores, 
com turnos diferenciados;

• Fazer assepsia de nível hospitalar nas instalações do 
call center;

• Distribuir kits individuais de higienização para 100% 
dos colaboradores, para que higienizem todos os seus 
equipamentos antes e depois do uso;

• Monitoramento de temperatura dos colaboradores na 
entrada na empresa;

• Disponibilização de álcool em gel em quantidade e nos 
principais pontos de circulação;

• Realizar campanhas de conscientização com EAD para 
o colaborador e sua família.

• Evitar contato próximo com pessoas doentes ou com 
sintomas de infecção respiratória aguda (tosse, coriza, 
febre);

• Manter os ambientes arejados por ventilação natural 
(portas e janelas abertas);

• Lavar as mãos, frequentemente, com água e sabão, por 
pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, 
use um antisséptico para as mãos à base de álcool em 
gel;

• Usar lenços descartáveis para higiene nasal e descartá-
los logo após a utilização. Na falta de lenço de papel, 
usar o braço para cobrir nariz e boca;

• Evitar cobrir com a mão, pois é mais comum encostar 
em outras pessoas ou objetos com ela. Se usar as mãos 
para cobrir, lave as sempre após tossir ou espirrar;

• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não 
higienizadas;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal com os colegas 
de operação;

• Limpar e desinfete objetos e superfícies que sejam 
tocados com frequência;

• Evitar cumprimentar pessoas na empresa com apertos 
de mão. Prefira um aceno acompanhado de um sorriso.

Se o operador de call center e a empresa seguirem os 
procedimentos corretos com o uso do corpo, voz, audição 
e hábitos de higiene, ficarão mais protegidos de contágio 
e outros problemas.

E seguir as medidas gerais 
recomendadas pela OMS - 
Organização Mundial de Saúde
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E quando atendentes e operadores trabalham remotos e em homeoffice? 
Para gerenciar essas equipes precisa-se de uma ferramenta que auxilie 
na organização, automações e informação no lugar certo. Abaixo algumas 
vantagens ao utilizar ferramentas de produtividade.

• Gerenciar projetos – Os projetos devem ser organizados em fluxos de 
trabalho. É importante reunir tudo o que sua equipe precisa saber 
dentro de um processo.

• Organizar as informações – Todas as informações devem ficar arquivadas 
e guardadas num único local. Até para que não haja perdas de conversas 
em chat, e-mail ou reuniões em videochamadas.

E no homeoffice,
quais vantagens ao 
utilizar ferramenta
de produtividade?

• Facilitar a definição dos processos - Com poucos 
cliques você pode criar fluxos de trabalho para que 
sua equipe saiba o que e como o serviço precisa ser 
feito. Temos vários modelos de fluxos prontos para 
você implementar.

• Automatizar os fluxos de trabalho – Com uma 
ferramenta em mãos você pode facilmente criar 
automações para criar tarefas, disparar e-mails 
e notificar, além de sinalizar automaticamente os 
projetos em questão.

• Delegar - Mesmo sem estar fisicamente presente sua 
equipe pode saber exatamente o que precisa ser 
feito. A gestão de homeoffice fica mais fácil quando 
cada um sabe sua atividade a desempenhar quando 
se tem acesso as todas as informações necessárias.

• Comunicação – A comunicação da equipe deve 
permanecer reunidas numa única fonte para que não 
se perca. Todos da equipe deverão estar alinhados 
numa mesma página com todo cronograma das 
atividades para desempenhar um bom trabalho.
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Dicas para trabalhar 
com equipe remota 
ou homeoffice

• Realize videochamadas e eventos remotos 
com membros de equipes.

• Faça apresentações para públicos remotos.

• Use ferramentas para editar documentos de 
equipe em tempo real;

• Armazene, compartilhe e acesse recursos 
da equipe em qualquer lugar com drives 
compartilhados.

• Simplifique a comunicação com uma lista 
de e-mails da equipe;

• Mantenha-se organizado com agenda das 
equipes.

• Reúna informações de clientes ou membros 
da equipe através de formulários.

O grande desafio dos gestores é manter a equipe unida, mas 
para isso requer uma visão sistêmica da parte dos mesmos. 
Afinal, a união de uma equipe resulta em maior ganho de 
produtividade, mas também precisa de cuidados para manter 
o equilíbrio geral.

Um dos grandes desafios dos call centers e demais empresas 
é gerenciar seus colaboradores de forma produtiva e eficaz 
evitando transtornos na delegação das atividades. Entretanto, 
é importante como primeira iniciativa para manter uma equipe 
unida, estabelecer formas e processos evitando assim conflitos.

O outro desafio também está no equilíbrio do trabalho. Tão 
importante quanto investir em nos colaboradores é investir 
nos processos de qualidade e bem-estar. Logo abaixo você verá 
dicas de como de como buscar o equilíbrio no ambiente de 
trabalho e manter a equipe unida.

Dicas para buscar 
equilíbrio no trabalho e 
manter a equipe unida



|6 |6

Dicas para buscar 
equilíbrio no trabalho e 
manter a equipe unida

01
Alinhar os objetivos 

Quando estes objetivos estão alinhados, 
fica muito mais fácil para a empresa 
trabalhar com estes colaboradores para 
atingir seus objetivos. 

03
Gestores e colaboradores

Para que haja parceria de sucesso é 
preciso que todos cheguem juntos 
ao objetivo já estabelecido e de 
conhecimento de todos da empresa.

02
Reuniões

Para garantir que as reuniões não 
ultrapassem o tempo necessário 
ou sejam improdutivas, o ideal é 
estabelecer um tempo para que ela 
aconteça e todos envolvidos devem ser 
comunicados.

04
Momentos de leveza 

Fazer atividades recreativas com 
sua equipe é uma opção bastante 
incentivadora no equilíbrio mental 
e físico dos colaboradores. O ideal é 
escolher a atividade que melhor se 
encaixa com equipe envolvida. Assim é 
possível haver um equilíbrio no trabalho 
e motivação das equipes.

Agente virtual 
como ferramenta 
de automação
Em tempos de isolamento domiciliar, donos 
de negócios e empresários tem buscando 
alternativas para aumentar a produtividade 
sem comprometer a lucratividade da empresa. 
Pensando nisso, dispomos da ferramenta ideal 
para manter seu atendimento a todo vapor.

O Tactium Bot traz a vantagem de oferecer 
um funcionamento em tempo integral, sem 
aumentar seus custos com equipamentos, 
infraestrutura e pessoal. Através de telefonia 
ou de interação por chat, é capaz de esclarecer 
dúvidas e realizar diversos serviços como 
atualizações cadastrais, atualizações de 
informações, status de entrega, informações 

sobre produtos, localização de lojas, horário de 
atendimento, geração e envio de segunda via 
de documentos, entre muitos outros.

O Tactium Bot maximiza a produtividade 
e permite um atendimento realmente 
personalizado.

Com o Tactium Bot você tem uma assistência 
completamente diferenciada, com bastante 
interatividade e uma linguagem bastante 
natural. Surpreenda-se com a qualidade na 
prestação dos serviços e tenha como resultado 
clientes altamente satisfeitos.
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Outra opção para que possa você expande os limites do seu 
negócio é o Tactium Omni. Uma solução que varia desde bate-
papo eletrônico via chat, gerenciamento de e-mails e atendimento 
diretamente pelo site da empresa, com o diferencial de estarem 
totalmente integradas em um único database corporativo.

A interação por internet reduz o custo de tratamento das 
demandas, ao mesmo tempo oferecendo comodidade de acesso 
ao cliente 24 horas por dia.

Por meio das soluções Tactium Omni, o cliente tem acesso a 
registro de manifestações dos mais variados tipos, com telas 
customizadas, e os agentes recebem as demandas classificadas, 
as quais já entram no fluxo de trabalho adequado.

Opções de 
Canais Digitais 
Omnichannel

WhatsappAutoatendimentoEmailChat



@softiumbrasil/softiumbrasilblog.softium.com.br

A Tactium atua desde sua fundação, em 1996, no segmento de softwares para 

call centers e integração telefônica. Hoje, depois de 20 anos no mercado, 

estamos em 17 estados do país, com parceiros em todas as regiões. Nossa 

principal linha de serviços, a Tactium, conta com ferramentas para os setores 

de Contact Centers, CRM e CTI (Computer Telephony Integration), além de 

uma plataforma própria de telefonia baseada em IP. Todo esse serviço com 

a possibilidade de integração com outros softwares, num ideal constante 

de levar sempre mais facilidades aos nossos clientes. Para saber mais 

sobre nossos serviços e soluções para sua empresa, acesse nosso site.


