




Atendimento ao público:
novos cenários, velhos desafios!



Atendimento, uma prestação de serviços!

● Serviços são intangíveis;

● Serviços são perecíveis;

● Serviços são pessoas;

● Serviços são variáveis;

● Serviços são subjetivos;

● Serviços são imprevisíveis;

● Serviços demandam profissionais bem preparados.



 

A excelência dos serviços envolve pessoas do 

mesmo departamento, de toda a instituição e também 

da sociedade.

   



NOVO CENÁRIO

● Mais formas de relacionamento;

● Independente dos novos cenários de comunicação e 
avanços tecnológicos, o atendimento é uma atividade 
ligada a pessoas; 

● Por isso, o elemento fundamental é o ser humano e suas 
necessidades;



PRINCÍPIOS BÁSICOS A SEREM CONSIDERADOS:

1° Bem estar físico: 

As pessoas querem ser bem recebidas fisicamente; 

2° Bem estar emocional

As pessoas buscam ser bem recebidas emocionalmente;

3º  Mediação 

As pessoas  terão seu atendimento mediado;



ETAPAS:

 

1°etapa

 

2° etapa 3° etapa

Atendimento 

pessoal

 

Atendimento 

telefônico

Atendimento 

virtual



ATENDIMENTO PESSOAL:

● Formas de recepcionar, pronomes de tratamento;

● Imagem pessoal;

● Encaminhamento de demandas. 

 

 



FORMAS DE RECEPCIONAR E PRONOMES DE 
TRATAMENTO: 

- Bom dia!
- Boa tarde!
- Em que posso ajudar?

- Senhor(a);
- Professor(a);
- Estudante

 

 



O QUE NÃO DEVE SER FEITO DURANTE O 
ATENDIMENTO:

● Deixar a pessoa esperando por muito tempo; 

● Usar fone de ouvido;

● Assistir filme/séries;

● Fazer maquiagem, tirar sobrancelha, fazer a unha;

● Ouvir música;

● Alimentar-se na recepção (usar a copa ou lugar afastado).

 

 



ESTRATÉGIAS DE EXCELÊNCIA:

● Confiabilidade, rapidez no atendimento, desejo e 

disposição de ajudar; 

● Competência, cortesia, educação, respeito, 

consideração, atenção e cordialidade;



ATENDIMENTO TELEFÔNICO:
 
● Formas de falar, pronomes de tratamento (Sr. e Sra.);

● Formas de responder/retornar;

● Formas de anotar recado;

● Formas de encaminhar.

 



Independente das diversas funções e 

demandas do atendente,

sua prioridade é o atendimento ao público. 



Atendimento virtual 

E-mail

Redes Sociais

Fale Conosco



 ATENDIMENTO VIRTUAL E E-MAIL:



 

E-MAIL:



 

REDES SOCIAIS

Facebook



 

Twitter



Instagram

 



DESAFIO

● Entender e atender às necessidades humanas;

● Conhecer bem os usuários;

● Definir as ferramentas que serão utilizadas no 

atendimento;

● Manter uma linguagem compreensível, clara e precisa;

● Manter o ambiente agradável e acolhedor para realizar 

o bom atendimento. 




