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                               CLIENTE DO CAMV A  
                               PEDIR PREÇOS OVH AO TELEFONE1 
 
 
 
CLIENTE:  
Bom dia, eu gostaria de saber se fazem esterilizações e quanto custa? 
 
RECECIONISTA:  
Muito bom dia, posso perguntar-lhe o seu nome? 
Sr. (…) terei muito gosto em ajudá-lo nesse assunto. Vou pedir-lhe algumas 
informações para que possa fazer-lhe uma estimativa mais aproximada. 
 
CLIENTE:  
Ok 
 
RECECIONISTA:  
Sr. (…) o seu animal já é paciente na nossa clínica? 
 
CLIENTE:  
Sim, a TOTTA esteve aí há alguns meses atrás a levar as vacinas. 
 
RECECIONISTA:  
OK, vou verificar os nossos registos. Ela esteve em cio recentemente? 
 
CLIENTE:  
Não, ela tem apenas 7 meses de idade e eu quero esterilizá-la antes que fique 
grávida. 
 
RECECIONISTA:  
Muito bem, uma vez que é nosso cliente, iremos fazer-lhe uma estimativa dos 
procedimentos envolvidos e respectivos custos. 
 
CLIENTE:  
Mas eu só quero saber o valor?! 
 
                                                
1 Este guião é apenas uma sugestão para gerir uma conversa telefónica com um cliente do 
CAMV a pedir preço para uma esterilização ao telefone. É meramente orientativo e 
deverá ser ajustado à cultura e procedimentos da organização.  



 

 

RECECIONISTA:  
Sr. (…) estas estimativas são ajustadas a cada animal, tendo em conta a idade, 
o peso e as sensibilidades individuais do animal e da raça. É um procedimento 
que se faz frequentemente, mas devemos munir-nos de todos os cuidados para 
minimizar os riscos inerentes a uma anestesia geral. 
 
CLIENTE:  
Ah! Ok. Isso faz sentido. 
 
RECECIONISTA:  
Muito bem Sr. (…), qual é a melhor maneira de entrar em contacto consigo para 
lhe transmitir a estimativa da cirurgia. Posso ligar-lhe ou prefere que lhe envie 
por email? 
 
CLIENTE:  
Hoje vou andar ocupado e posso não atender. Se puder enviar-me para o email 
é melhor. 
 
 
RECECIONISTA:  
Tenho aqui a sua ficha aberta Sr. (…) confirme por favor se estes dados estão 
corretos: morada, telefone, email…) 
 
CLIENTE:  
Sim estão.  
 
 
RECECIONISTA:  
Sr. (…) até ao final do dia de hoje faremos chegar-lhe a estimativa e algumas 
considerações sobre o procedimento. Se tiver alguma questão, por favor, ligue-
nos. Esperamos ver a sua menina em breve. 
 
CLIENTE:  
Ok, obrigado 
 
RECECIONISTA:  
Há mais alguma coisa em que possa ajudá-lo? 
 
CLIENTE:  
Não. 
 
RECECIONISTA:  
Sr. (…) falou com Elisabete Capitão e estarei disponível se necessitar de alguma 
outra coisa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tenha um bom dia. 


