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Serviço e postura de atendimento

• As empresas, as marcas podem atrair ou repelir fluxos de clientes,
a criação de vínculos ou afastamento;

• Na empresa temos:

1. O serviço em si (propósito);

2. A postura de atendimento;
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• Gostar de SERVIR, de fazer o
outro feliz;

• Gostar de lidar com gente;

• Ser extrovertido;

• Ter humildade;
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OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
DESTE PROFISSIONAL

• Cultivar um estado de
espírito positivo.

• Satisfazer as necessidades do
cliente.

• Cuidar da aparência



Com esses requisitos o 
sinal fica verde para o 

atendimento
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Tendo como base a empresa criada por vocês na última atividade
complementar:

Que pontos/atitudes do profissional de atendimento devem ser
focalizados?
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Podemos ressaltar que os profissionais
de atendimento devem possuir
algumas características em comum
(independente de onde trabalha)
como: Compreender o seu verdadeiro
papel, possuir um olhar humano e
possuir um estado de espírito positivo.
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• Setor: Roupas / Vestuário

• Nome: Sempre Linda

• Produção: Roupas femininas para o dia a dia

• Público alvo: Mulheres 
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• OS TRÊS PASSOS DO VERDADEIRO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO

1. Entender o seu VERDADEIRO PAPEL

2. Entender o lado HUMANO

3. Entender a necessidade de manter um 

ESTADO DE ESPÍRITOPOSITIVO
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O profissional de atendimento
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O profissional de atendimento



Para trabalhar com atendimento ao público, alguns requisitos são
essenciais ao atendimento. São eles:

• Postura;

• Olhar;

• Sorriso;

• Cordialidade;

• Educação
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OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
DESTE PROFISSIONAL



A POSTURA pode ser entendida como a junção de todos os aspectos
relacionados com a nossa expressão corporal na sua totalidade e nossa
condição emocional.
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POSTURA



Podemos destacar 03 pontos necessários para falarmos de POSTURA:

1. POSTURA DE ABERTURA

2. SINTONIA ENTRE FALA E EXPRESSÃO CORPORAL

3. EXPRESSÕES FACIAIS
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POSTURA



Se caracteriza por um posicionamento de humildade, mostrando-se
sempre disponível para atender e interagir prontamente com o
cliente.

Esta POSTURA DE ABERTURA do atendente suscita alguns sentimentos
positivos nos clientes
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POSTURA DE ABERTURA



Se caracteriza pela existência de uma unidade entre o que dizemos e o que
expressamos no nosso corpo.

Quando fazemos isso, nos sentimos mais harmônicos e confortáveis. Não
precisamos fingir, mentir ou encobrir os nossos sentimentos e eles fluem
livremente.

Dessa forma, nos sentimos mais livres do stress, das doenças, dos medos.
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SINTONIA ENTRE FALA E 
EXPRESSÃO CORPORAL



Podemos extrair dois aspectos:

• O expressivo, ligado aos estados emocionais que elas traduzem e a
identificação destes estados pelas pessoas;

• A sua função social que diz em que condições ocorreu a expressão,
seus efeitos sobre o observador e quem a expressa
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EXPRESSÕES FACIAIS



Os olhos transmitem o que está na
nossa alma. Através do olhar,
podemos passar para as pessoas os
nossos sentimentos mais profundos,
pois ele reflete o nosso estado de
espírito.
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O OLHAR
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Ao analisar a expressão facial do olhar, não vamos nos prender somente a
ele, mas a fisionomia como um todo par entendermos o real sentido dos
olhos.

• Um olhar brilhante transmite ao cliente a sensação de acolhimento, de
interesse no atendimento das suas necessidades, de vontade de ajudar;

• Um olhar apático, traduz fraqueza e desinteresse, dando ao cliente, a
impressão de desgosto e dissabor pelo atendimento.
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O OLHAR
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O OLHAR



Mas, você deve estar se perguntando:

O que causa este brilho nos nossos olhos ?

A resposta é simples: Gostar do que faz, gostar de prestar serviços ao
outro, gostar de ajudar o próximo.
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O OLHAR



Para atender ao público, é preciso que haja interesse e gosto, pois só assim
conseguimos repassar uma sensação agradável para o cliente.

Gostar de atender o público significa gostar de atender as necessidades dos
clientes, querer ver o cliente feliz e satisfeito.
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O OLHAR



• Como o olhar revela a atitude da mente, ele pode transmitir:

O olhar desbloqueia o atendimento, pois quebra o gelo. O olhar nos olhos
dá credibilidade e não há como dissimular com o olhar.
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1. Interesse quando: 
• brilha; 
• tem atenção; 
• vem acompanhado de 

aceno de cabeça. 

2. Desinteresse quando: 
• é apático; 
• é imóvel, rígido; 
• não tem expressão. 

O OLHAR



O SORRISO abre portas e é considerada uma linguagem universal.

O sorriso tem a capacidade de mudar o estado de espírito das pessoas e as
pesquisas revelam que as pessoas sorridentes são avaliadas mais
favoravelmente do que as não sorridentes.

O sorriso é um tipo de linguagem corporal, um tipo de comunicação não
verbal. Como tal, expressa as emoções, e geralmente informa mais do que a
linguagem falada e escrita.
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O SORRISO
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O SORRISO



Podemos passar vários tipos de sentimentos e acarretar as mais
diversas emoções no outro.
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1. Em grupo criem uma situação em uma empresa que exemplifiquem a má e a
boa postura de atendimento. Gravem um vídeo de 3 a 5 minutos com a
dramatização dessa situação.

Esse vídeo deve contemplar:
• Postura de abertura;
• Olhar (interesse e desinteresse);
• Sorriso

Lembrem de ressaltar o que a empresa vende, quem é o público alvo (missão).
O vídeo poderá ser gravado com a câmera do celular, e devem ser enviadas ao
Canal Educação entre os dias 15 e 19 de março.
assisgualter@hotmail.com
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