BEM VINDES!

A SABIAH ESTÁ
MUITO FELIZ EM
PODER CONTAR
COM VOCÊ!
AQUI APRESENTAMES A SABIAH E TEMOS
ALGUMAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS PARA
AJUDAR NOSSOS VOLUNTÁRIES

VERSÃO 1.0

BEM VINDES!!
Queremos que você tenha uma ótima experiência
aqui. Como conselheire, o nosso tempo é dedicado
para escutar com empatia e atenção, trazendo
assim uma nova perspectiva àquele que procura
pelo serviço a partir dos nossos conhecimentos e
experiências. Este guia possui algumas dicas e
instruções para que você possa organizar a sua
agenda e conduzir as conversas de forma leve.

CONSELHEIRE VOLUNTÁRIE?
O sufixo “e” (por exemplo, em conselheire voluntárie) é proposital para
promover inclusividade, que é um de nossos pilares funtamentais. Existe
um grande debate em como ser inclusivo na forma de se comunicar e na
linguagem, e você pode saber um pouquinho mais com o texto ou o video
que estão disponíveis no nosso site. Aqui, nossa escolha foi utilizar o “e” e
respeitamos e queremos escutar todas as opiniões sobre este assunto.

NOSSAS REGRAS DE OURO

OUVIDOS ATENTOS
Somos os ouvidos que os nossos clientes buscam para contar sobre seus problemas,
dúvidas, medos e aspirações. Por isso, ouvimos com interesse, atenção e respeito,
sem distrações como celular ou mensagens. Essa parte é bem importante, porque
fazer um trabalho voluntário de maneira alguma pode ser interpretado como fazer
um trabalho com baixa qualidade. A Sabiah preza por uma qualidade altíssima do
serviço prestado. Você será, a partir desse momento, a cara da Sabiah, então se
optou por ser um conselheire, saiba que sua maior responsabilidade é estar
presente 100% no momento da conversa!

EMPATIA
Entramos na conversa sem julgamentos, e no decorrer dela buscamos quais
insights, conhecimentos ou experiências seriam legais de compartilhar com aquele
cliente, quais contribuições você pode dar para ajudar naquele problema. Aqui o
mais importante é a troca. São duas pessoas conversando e trocando. Você
notará ao longo da sua jornada na Sabiah que as conversas serão tão ricas para seu
cliente quanto para você. Por isso compartilhar suas experiências será super rico
para quem está ouvindo. É a forma que você terá de falar “fique tranquilo, você não
está sozinho, isso já aconteceu comigo… e vou te contar como lidei com essa
situação”. Mas atenção! O momento é do seu cliente e não seu! Então cuidado para
não cair na armadilha de mal ouvir o que seu cliente tem para contar e já cortar
com “ah eu sei como é”. Lembre-se da dica anterior “ouvidos atentos”.

LEVEZA
Promovemos conexões humanas e por isso você não precisa ter todas as
respostas ou saber sobre todos os assuntos que o cliente trouxer. O mais
importante é o tempo dedicado e o interesse genuíno em contribuir. Da mesma
forma como você dedicou seu tempo, sua agenda e sua atenção para essa
conversa, seu cliente também fez isso. Ele tem expectativas mas também tem
insegurança, vergonha, receio. Por isso um clima leve, com sorriso no rosto,
respeito e amor sempre sempre são ingredientes indispensáveis para uma
conversa de sucesso! Mas isso já sabemos que você vai tirar de letra, né? Afinal,
quem quer ser conselheiro tem já uma característica super especial: é uma pessoa
que gosta de pessoas! :)

CONVERSA
NA PRÁTICA
PREPARAÇÃO
Você receberá uma mensagem no seu e-mail com o nome do cliente, data,
hora e o link para acessar a sala da conversa. Você poderá acessar a sala de
um computador, celular ou tablet.

QUEBRANDO O GELO
No início pode ser estranho ligar a câmera para conversar com um
desconhecido. Por isso, uma introdução para quebrar o gelo pode deixar você
e o cliente mais à vontade. Pode começar com uma breve apresentação
sua, seguida da proposta da conversa: um diálogo no qual você vai tentar
ajudar a partir dos seus conhecimentos e experiências, e que você não terá
todas as respostas! E assim, o cliente conta para você o que está buscando.
Existe uma frase fácil de puxar a conversa que nós da Sabiah sempre usamos
que é “Em que posso te ajudar?”. Você perceberá que com essas poucas
palavras mágicas seu cliente já se sentirá a vontade para começar a contar.

ESCUTAR, ESCUTAR E ESCUTAR
Cada pessoa tem uma forma diferente de se expressar… algumas são se
sentem mais à vontade para falar e outras menos, algumas são mais diretas
e outras gostam de trazer o contexto ou histórico das coisas. Por isso a nossa
dica é escutar, escutar e escutar e quando necessário, conduzir a conversa
com algumas perguntas para entender o momento da pessoa ou o
problema que ela quer conversar.

FECHAMENTO
Sempre encerramos as conversas nos deixando à disposição para o cliente.
Somos uma plataforma que cria conexões, de forma que o cliente pode
contar conosco no futuro. As conversas podem ter durações variadas, mas
não costumam ultrapassar 1 hora.

AGENDA NA PRÁTICA
SALA DE VIDEO CHAMADA
Primeiro vamos criar sua própria sala de vídeo chamada. Todas as conversas são
realizadas pela plataforma Whereby, então siga os passos abaixo para criação do
link que será utilizado nas suas vídeo chamadas.

PASSO

01

Acesse a plataforma Whereby pelo link https://whereby.com/

PASSO

02

Clique no botão “Get Started”, localizado no canto superior direto da tela.

PASSO

03

Agora é hora de se cadastrar, para isso você deve preencher dois campos:
- Your name (seu nome)
- Work email (email de trabalho)
Utilize o e-mail que você acessa com frequência

PASSO

04

Após preencher seu nome em senha, aceite os termos de uso
clicando em
, em seguida clique em “Sign Up”.

PASSO

05

Você receberá, no e-mail cadastrado, um código de confirmação que
deverá ser inserido no campo “Your login code”, conforme exemplo abaixo:
Código de confirmação recebido por email:

Preencha o código de confirmação e clique em “Verify”:

PASSO

06

Como as conversas são entre duas pessoas, nós utilizamos o
plano gratuito, por isso clique em “Get Started” na coluna “Free”.

PASSO

07

Falta pouco! Agora é hora de escolher o nome que ficará visível
no link da sua sala de vídeo chamada.
Fique à vontade para escolher a melhor combinação.
Atenção: guarde o nome escolhido, você precisará
dele em outra etapa do processo.
Dica: Adotar um nome e um sobrenome ou uma letra do seu primeiro
nome e um sobrenome.

Após escolher o nome e digitá-lo, clique em “Create my room”.

Ah, com a opção “Locked room” ativada, você deverá aceitar a participação dos
clientes. Ao contrário, eles terão autonomia para entrar direto na conversa.
Escolha a opção na qual você se sente mais confortável.

PASSO

08

Sua sala está criada. Caso queira testá-la, clique em “Go to room”.

PASSO

09

Nessa tela, você deve solicitar permissão de uso do microfone e da câmera, no
botão “Solicitar Permissões”.
Você também consegue ver o link da sua sala de vídeo conferência,
no exemplo é o https://whereby.com/mgladstone

PASSO

10

Clique em “Permitir” e, em seguida, em “Juntar-se à reunião”.

PASSO

11

Tudo pronto! Essa é a tela do Whereby, antes do seu cliente entrar.

PASSO

12

No canto inferior da tela é possível realizar as seguintes ações, respectivamente:
- Desligar/ligar a câmera
- Desligar/ligar o microfone
- Compartilhar sua tela do computador
- Gravar a conversa (é proibido gravar sem autorização do cliente)
- Chat (é possível conversar pelo chat da plataforma)
- Pessoas (consultar quais pessoas estão participando da conversa)
- Sair da conversa (para quando a conversa terminar)

PASSO

13

Uma sugestão é baixar o Aplicativo Whereby no seu celular, assim você receberá
uma notificação quando seu cliente acessar a sala de video chamada.

CADASTRO NA PLATAFORMA
Agora vamos realizar seu cadastro na plataforma Sabíah, pois
é onde você terá autonomia para fazer a gestão da sua agenda
e selecionar os assuntos que se disponibiliza para conversar.

PASSO

01

Acesse a plataforma pelo nosso site https://sabiah.org/ e clique em | Conselheire |
no menu (superior à tela ou em
se você estiver acessando de um dispositivo
móvel). Você será solicitado para inserir seu e-mail e senha, no entanto, como é seu
primeiro acesso, clique em “Perdeu a senha?”

PASSO

02

Digite o seu nome de usuário ou endereço de e-mail. Você receberá um e-mail com
instruções sobre como redefinir a sua senha.

PASSO

03

Você recebeu no seu e-mail uma mensagem para redefinir a sua senha.
Clique no link localizado no final da mensagem.

PASSO

04

Após clicar no link, você será direcionado para a tela de criação de senha, fique à
vontade para escolher a combinação de sua preferência.
Em seguida clique em “Redefinir senha”.

PASSO

05

Sua senha foi redefinida. Clique em “Acessar”.

PASSO

06

Preencha o login e a senha, definida anteriormente, e clique em “Acessar”.

PASSO

07

Agora você já está logado na plataforma Sabiah, vamos configurar o seu perfil. No
menu lateral esquerdo da página, coloque o mouse em cima do menu “Bookly” e
clique em “Perfil”.

PASSO

08

Clique no botão “Editar”, no canto direito da tela..

PASSO

09

Agora você está na tela de edição do seu perfil. Na aba “Detalhes”, preencha ou
confira se estão corretas, as seguintes informações:
- Nome Completo
- E-mail (deve aparecer o seu e-mail cadastrado)
- Telefone
- Informações (ATENÇÃO: aqui deve ser colocado o sufixo do link da sua sala de
vídeo chamada da Whereby, criado no passo 7 da sessão SALA DE VIDEO
CHAMADA. No exemplo, o sufixo do link é mgladstone)
- Visibilidade (marcar a opção “Público”)
- Categoria (Não categorizado)
- Limite de horas trabalhadas por dia
Após conferir todas as informações, clique em “Guardar”

PASSO

10

Na aba “Serviços” você poderá escolher quais temas ou subtemas deseja ser
voluntário. Lembre-se que você pode alterá-los sempre que quiser. Sugerimos que
escolha subtemas nos quais você se sinta confortável em
conversar e que tenha alguma vivência.
Após escolher todos os temas desejados, clique em “Guardar”.

PASSO

11

É na aba “Horários” que você fará a configuração dos seus horários disponíveis para
as conversas.
É possível configurar a disponibilidade de horários por dia. Para os dias nos quais
você não possui disponibilidade, selecione “DESLIGAR”.
O tempo mínimo diário é de 1 hora, pois é o tempo proposto para uma conversa.
Lembre-se que você tem autonomia para alterar seus horários sempre que quiser.

A funcionalidade de “adicionar folga” serve para estabelecer uma pausa dentro do
seu horário estabelecido. Por exemplo, você deseja realizar duas conversas no
mesmo dia, uma das 17:00 às 18:00 e outra das 19:00 às 20:00, então selecione o
horário das 17:00 às 20:00 e uma folga das 18:00 às 19:00. Após selecionar, clique
em “Guardar”.

Após configurar sua disponibilidade em todos os dias, clique em “Guardar”.
Tudo pronto! Todas as configurações necessárias foram feitas.

AGENDA
Agora vamos entender como consultar e fazer gestão da agenda de conversas.

PASSO

01

Para consultar sua agenda, acesse a plataforma pelo nosso site https://sabiah.org/
e clique em | Conselheire | no menu (superior à tela ou em
se você estiver
acessando de um dispositivo móvel). faça seu
login e clique no menu “Bookly”, no canto esquerdo da tela.

PASSO

02

Ao acessar o calendário, você pode escolher o modelo de visualização através dos
botões “Mês, Semana, Dia”, sendo a mais indicada é por semana.

Os agendamentos ficam visíveis conforme exemplo abaixo.

PASSO

03

Ao clicar no agendamento, é possível consultar o tema da
conversa, dados do cliente (nome, e-mail e telefone), data e horário da
conversa. Essas informações são relevantes para, caso você tenha um imprevisto,
entre em contato com o cliente para remarcar a conversa.

PASSO

04

Para remarcar uma conversa, altere os campos “Data” e “Período” para o novo
horário e dia combinados com o cliente. Em seguida clique em “Guardar”.
Importante, somente altere o horário de uma conversa já agendada, após entrar
em contato com o cliente.

PÁGINA CONSELHEIRES
Os conselheires voluntáries da Sabiah possuem uma página exclusiva. Lá é possível
consultar materiais de apoio, como o nosso guia, e acessar o formulário pós
conversa. A página somente está disponível através do link http://sabiah.org/consvol
Mas atenção, essa página somente deverá ser acessada por nós, conselheires
Sabiah, por isso não compartilhe o link com outras pessoas.

FORMULÁRIO PÓS CONVERSA
Para nós, é muito importante acompanhar o resultado de cada conversa, entender
se ela aconteceu, se foi necessário remarcação ou se o cliente não apareceu. Por
isso, criamos o formulário pós conversa, disponibilizado dentro da página do
conselheire voluntário, pelo botão
O formulário deve ser preenchido após cada conversa, especificando as
seguintes informações:
Nome Conselheire
Nome cliente
Data da conversa
Status da conversa (Concluída, Cancelada, Remarcada ou Não Apareceu)
Observação
Após preencher todas as informações, clique em "Enviar"

IMPREVISTOS
Estamos sujeitos a mudanças nos nossos planos o tempo todo. Por isso, fique
tranquilo, se precisar cancelar uma agenda basta avisar o cliente.

COMUNICADOS
Todas as comunicações são via e-mail. Você receberá uma mensagem no e-mail
de cadastro quando tiver uma nova conversa agendada ou caso o cliente cancele a
conversa.
Nossos clientes também recebem um e-mail de confirmação quando realiza o
agendamento de uma conversa, com as seguintes informações:

TROCA DE INFORMAÇÃO
ENTRE VOLUNTÁRIES
Você será adicionado a um grupo de Whatsapp com todos os voluntáries. Este é
um canal para trocarmos informações com respeito às conversas. Lembre-se em
mater a confidencialidade do cliente mas fique à vontade em usar o canal para
dúvidas e assuntos de interesse geral da nossa comunidade de voluntáries.
Por favor não use este canal para outros assuntos ou piadas..

ADMINS
MARI BUSANI

Responsável pelo pontapé inicial da
Sabiah. Acredita que nada substitui
as conexões reais.

Whatsapp: +32 4949231643
Instagram: primanfrini
Linkedin: priscilamanfrini

MARI HIROMI
Apaixonada por conhecer o mundo,
busca no yoga um estilo de vida
autêntico.

Whatsapp: +55 35 99168 3300
Instagram: marinagladstone
Linkedin: marina-gladstone

Whatsapp: +55 11 99410 9015
Instagram: mari_busani
Linkedin: marianabusani
Mãe de 3 meninos, mora há mais de
uma década no exterior e adora uma
boa bagunça!

PRI MANFRINI

Whatsapp: +55 11 95421 9415
Instagram: marianahiromi
Linkedin: mariana-hiromi
Mineira legítima, ama boa
conversa acompanhada de um
café e pão de queijo.

MARINA GLADSTONE

EMERGÊNCIAS?
No caso de qualquer emergência, se conversar com alguma pessoa que você sente
que precisa de um acompanhamento maior ou se você se sentir desconfortável
com alguma situação, por favor entre em contato direto com uma das admins
(por Whatsapp) e você terá uma resposta em tempo real.

Ficou ainda alguma dúvida? Quer dar algum feedback?
Pode contar com a gente! Basta escrever um
e-mail para info@sabiah.org.

Obrigado por dedicar o seu tempo para o diálogo. Boa sorte!
Equipe Sabiah

