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• Verdadeiro 
Papel

• Empatia

• Espirito Positivo

Profissional de 
Atendimento 

• Abertura

• Expressões Faciais e 
Corporais

• Sorriso

• Olhar

Postura de 
Atendimento

• Campo de ação

• Invasão de 
território

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

• Postura;

• Olhar;

• Sorriso;

• Cordialidade;

• Educação
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Um dos pontos mais 
importantes durante o 

atendimento ao cliente é 
saber se comunicar, o que 

vai além de usar o 
Português corretamente.
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o que vê
55%

O que ouve
7%

Tom de voz
38%

Para processar a informação

o que vê

O que ouve

Tom de voz
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O cérebro humano leva 

cerca de 30 SEGUNDOS 
para formar a impressão 

de alguma situação. 

Para isso ele procura 
levar toda informação 

que o ambiente 
proporciona



• Nas ultimas aulas compreendemos importância da boa postura de
atendimento para evitar a fuga de clientes.

• Apreendemos, ainda, que algumas posturas fazem parte do verdadeiro
profissional de atendimento (como entender seu verdadeiro papel, ser
humano nas relações e ser positivo).

• Em grupo trace posturas no atendimento que configurem ao cliente uma
boa impressão. (procure relacionar com conteúdos ir ao encontro do
cliente e invasão de território).
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IR AO ENCONTRO DO CLIENTE é um forte sinal de compromisso no
atendimento, por parte do atendente.
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Normalmente só temos uma 
chance para concretizar a Boa 

Impressão do nosso atendimento 
e da Empresa a qual 

representamos
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FERRAMENTAS PARA OUVIR OS CLIENTES:
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Grupo de 
Foco

Visita aos 
Clientes

SAC

Malling
Redes 
Sociais

Calçar o 
Sapato do 

Cliente
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•POSTURA DE ATENDIMENTO
• Ir ao encontro do cliente
• A primeira impressão
• Apresentação pessoal
• Cumprimento caloroso
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• Se te perguntassem:

•Quem é você?

• O que você diria? Como você se apresentaria?

• Talvez toda sua carreira dependa de sua apresentação pessoal!

• E não é apenas o que você diz que determina o sucesso de sua carreira.

• O comportamento, as suas atitudes e as suas roupas também mostram
quem é você!
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• O atendente está na linha de frente e é responsável pelo contato, além de
representar a empresa neste momento.

• Para transmitir confiabilidade, segurança, bons serviços e cuidado, se faz
necessário, também, ter uma boa apresentação pessoal.
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1. tomar um BANHO antes do trabalho diário: além da
função higiênica, também é revigorante e espanta a
preguiça;

2. cuidar sempre da HIGIENE PESSOAL: unhas limpas,
cabelos cortados e penteados, dentes cuidados,
hálito agradável, axilas asseadas, barba feita;

3. roupas limpas e conservadas;

4. sapatos limpos;

5. usar o CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO, em local visível
pelo cliente.
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• Envolve postura, comportamentos, atitude, roupas, comunicação, objetivos,
competências, habilidades e acima de tudo quem é você por fora e por dentro.

• Também conhecida como Marketing Pessoal.

• Marketing Pessoal é uma ferramenta usada para a promoção pessoal de modo a
alcançar o sucesso.

• É uma estratégia usada para “vender” a imagem, e influencia a forma como as
outras pessoas olham para quem a utiliza.
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• Imagem pessoal é a marca que você deixa nas pessoas, é como será
lembrado – positiva ou negativamente.
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• É necessário que a sua roupa demonstre neutralidade para que o seu
trabalho apareça.

• As suas roupas falam muito sobre você!

• E se você não se preocupa com isso, passa a impressão que não tem
interesse e não se importa com a mensagem que transmite, e com sua
própria Imagem Pessoal.

• Ou, pior ainda, pode passar uma mensagem totalmente errada sobre você
mesmo, deixando de mostrar suas verdadeiras qualidades.
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• Vestir a camisa da empresa:

• ORGULHO X VERGONHA

• Funções do uniforme:
• Identificar o profissional como parte de uma equipe ou empresa.
• O uniforme ajuda a identificar funções ou profissões.
• Credibilidade, em relação a esta pessoa, quase que instantânea.
• Forma de comunicação, um diferencial de uma empresa.
• Cartão de visitas
• Sinônimo de confiança e até de higiene.
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• A uniformização, além de oferecer boa
comunicação e identificação, também
traz outros benefícios:

• segurança em situações de risco,

• conforto,

• autoestima dos funcionários,

• boa impressão do público externo em
relação à imagem da empresa.
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• Lembre-se :
• Seja gentil e educado.

• Cumprimente as pessoas ao entrar e ao sair dos
lugares. (Bom dia, boa tarde, aperto de mão).

• Demonstre confiança e segurança ao falar.

• Mostre-se aberto e interessado a orientações.

• Mantenha postura ereta , braços descruzados e
olhos nos olhos.

• Sua postura deve estar coerente com sua fala,
ou seja, com a sua comunicação, e com a
mensagem que quer passar.
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• Às vezes ouvimos as pessoas comentando que se
conhece alguém, a sua integridade moral, pela
qualidade do seu aperto de mão.
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• O aperto de mão “ frouxo “ transmite apatia, passividade, baixa energia,
desinteresse, pouca interação, falta de compromisso com o contato.
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• Ao contrário, o cumprimento muito forte, do tipo que machuca a mão, ao
invés de trazer uma mensagem positiva, causa um malestar, traduzindo
hiperatividade, agressividade, invasão e desrespeito.
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• O ideal é ter um cumprimento firme, que prenda toda a mão, mas que a
deixe livre, sem sufocá-la. Este aperto de mão demonstra interesse pelo
outro, firmeza, bom nível de energia, atividade e compromisso com o
contato.

• É importante lembrar que o cumprimento deve estar associado ao olhar
nos olhos, a cabeça erguida, os ombros e o peito abertos, totalizando uma
sintonia entre fala e expressão corporal.
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• Seja claro, objetivo e paciente ao falar.

• Não demonstre ansiedade ao falar, e procure o tom adequado.

• Desligue o celular no ambiente de trabalho.

• Procure estabelecer relações cordiais e de confiança com seus colegas.

• Não force intimidade com seus colegas de trabalho.

28



• O uso de celular no horário de trabalho e na
sala de aprendizagem não é permitido, salvo
quando autorizado pelo professor.

• Gomas, Chicletes e balas devem ser utilizados
com prudência e bom senso, pois podem
impedir a comunicação adequada. E devem
ser descartados em local apropriado.
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• A importância da comunicação extrapola a comunicação verbal, passando 
por pontos como:

• Postura de Abertura;

• Expressões corporais;

• Expressões faciais;

• Roupas;

• Aperto de mão;

• Cumprimento caloroso;
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1. Partido do pressuposto da importância da boa impressão na
apresentação explique:

a) A importância da utilização da uniformização para uma boa
impressão.

b) Que diferença que o uma aperto de mão firme ou frouxo pode
promover na interação cliente-empresa.
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