


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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COMO COMEÇAR 
A SUA OFISA

Atender online envolve não somen-
te competências técnicas, relacionadas 
às tecnologias necessárias para atender, 
mas também um cuidado ético sobre o 
alcance e os limites do uso da tecnolo-
gia na profissão, além de algumas buro-
cracias. Porém, antes de mais nada, para 
atender online é preciso trabalhar o seu mindset, ou seja, a sua mentalidade, para entender 
que trabalhar nessa área envolve um constante aprendizado sobre tecnologia e sobre o 
próprio trabalho online.

TRABALHE O SEU MINDSET PARA ATENDER ONLINE
O Atendimento online para Ora-

culista é uma verdade já a muitos 
anos. No início usávamos o aten-
dimento com a linha fixa e o skype, 
muito eficaz até hoje, por isso, não 
descarte esta possibilidade, porque é 
fácil de baixar nos celulares e note-
books.

Estudos já demonstram que é 
possível estabelecer um vínculo e que 
o atendimento online, se feito de for-
ma ética e responsável, traz benefí-
cios aos clientes. então não há porque 
fechar os olhos para essa modalidade.

Dessa forma, se você realmente tem vontade de atender online, precisa se enquadrar 
neste perfil para atuar nesta fatia do mercado que atende a uma necessidade específica do 
nosso consulente, e que vai exigir que você aprenda sobre as tecnologias necessárias, mes-
mo que no início possa ser um pouco desconfortável.

Apenas dessa forma poderemos fazer essa área crescer e se tornar cada vez mais acessí-
vel às pessoas que poderão se beneficiar dela. Não se trata apenas de acreditar, mas sim de 
buscar comprovação e eficácia. Para isso é muito importante que você saiba como resolver 
os principais problemas técnicos que podem ocorrer durante o atendimento.

Aprenda sobre a área, converse com quem já atende online.
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ESCOLHA AS SUAS MODALIDADES 
(VÍDEO CONFERÊNCIA, TELEFONE, CHAT, WHATSAPP, SKYPE)

O atendimento por videoconferência, na minha opinião, é o que mais se aproxima do 
atendimento presencial na Ofisa, pois é feito ao vivo, em um horário combinado, e é pos-
sível ver o cliente, ouvir sua voz e observar suas expressões. Ao mesmo tempo,  o cliente 
também pode perceber a sua presença e comprometimento durante o atendimento. 

Mas essa não é a única modalidade possível para atender online.

É possível atender também por e-mail ou por bate-papo (chat). 

O WhatsApp hoje traz a possibilidade de você atender no seu notebook. Basta baixar o 
aplicativo e você passará a ter acesso a todos os recursos que temos no celular.

Porém, para realizar os atendimentos que têm por base a escrita, eu recomendo forte-
mente que seja feita uma capacitação prévia, pois é preciso estar por dentro das técnicas 
de atendimento via texto, e observar as questões relacionadas a ortografia, para que o seu 
trabalho não seja prejudicado.
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APRENDA A USAR A TECNOLOGIA NECESSÁRIA
Se no consultório físico 

você seleciona carinhosa-
mente os móveis, a deco-
ração e ajusta a iluminação 
com cuidado para propor-
cionar ao seu cliente um 
ambiente acolhedor, no 
atendimento online por ví-
deo deve ocorrer algo pare-
cido, só que mediado pela 
tecnologia. 

Escolha um local ade-
quado para atender, que seja 
silencioso, privado, sem a 
presença de outras pessoas. Utilize câmera e microfone de boa qualidade, em um ambien-
te com iluminação adequada, mesmo que seja artificial. Utilize também fones de ouvido, 
para melhorar a qualidade do áudio recebido do cliente.

Fique atento também aos programas utilizados. Certifique-se de que são seguros e com 
tecnologia de encriptação. Pesquise sobre aplicativos seguros para realização de chamada 
de vídeo, para troca de mensagens de texto e para verificação virtual de identidade. 

Não os acesse de computadores de terceiros. Verifique se a sua Internet tem uma velo-
cidade adequada que permita a realização da chamada de vídeo.

TESTE PRIMEIRO OS APARELHOS QUE VOCÊ JÁ TEM
Isso não quer dizer que você precisa sair agora e comprar um monte de aparelhos. Pri-

meiro, verifique se o que você já tem atende às suas necessidades. 

Se for necessário adquirir algo, pesquise antes o preço, veja se há oferta de itens usados, 
pergunte o que os colegas estão usando e, mais importante, não compre só porque é caro. 
Quando estamos empolgados com uma novidade, podemos acabar adquirindo um kit 
completo de aparelhos sem antes ter uma maturidade no atendimento online para saber o 
que realmente faz a diferença.

Uma boa câmera, um bom microfone, seja do celular ou do computador, um fone de 
ouvido e uma iluminação adequada já são suficientes. Se por acaso você se sentir inseguro 
a respeito dos aparelhos que você já tem, faça um teste com amigos e peça um feedback 
sobre vídeo, áudio e iluminação.
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DIVULGUE O SEU TRABALHO
Depois de se preparar ética e 

tecnológicamente  para atender 
online, dedique algum tempo a 
construir uma presença online, 
através de site, blog e redes so-
ciais. 

Produza conteúdos de quali-
dade e faça as pessoas saberem, 
sem ser invasivo ou apelativo, 
que você é um(a) Oraculista que 
atende online.

Os serviços de Oraculista po-
dem ser divulgados de forma éti-

ca e responsável, sem apelos para o consumo do tipo “marque sua consulta”. Em vez disso, 
converse com as pessoas, troque ideias, publique algum conteúdo pelo qual elas podem ter 
interesse, apresente soluções para os problemas que as afetam. 

Defina qual será seu público e produza os conteúdos tendo em mente o que você ima-
gina que as pessoas querem saber. É sempre bom também se atualizar sobre as demandas 
do seu público fazendo pesquisas e enquetes.

MANTENHA-SE ATUALIZADO
É importante para todo profissio-

nal, independente da área de atuação, 
manter-se atualizado. Mesmo os que 
só atendem de forma presencial pre-
cisam se capacitar constantemente. 

Para atender online, além da par-
te teórica e ética, também é preciso 
estar por dentro das novidades no 
campo das tecnologias de que o Ora-
culista se utiliza para atender. Não 
precisa se tornar um nerd, mas de 
tempos em tempos converse com os 
colegas e procure se informar sobre 
o que há de novo nas tecnologias de 
segurança da informação.
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