
 

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Desenvolvendo habilidades para alcançar o máximo desempenho do Gestor Público 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
O treinamento investe no desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para 
o cliente, começando pela garantia da excelência no atendimento. Atender bem exige 
profissionalismo e constante aprimoramento. É também um fator essencial para a 
construção de uma imagem institucional sólida. 
 
Este evento contribui para que o servidor público responsável pelo atendimento 
redescubra sua identidade e valorize seu papel na organização e na sociedade, 
iniciando um processo de aperfeiçoamento contínuo, que lhe proporcione maior 
realização pessoal e participação na melhoria de sua instituição, assim como assegure 
maiores benefícios para os clientes internos e externos. 
 
O QUE VOCÊ APRENDERÁ? 
>> Desenvolver habilidades práticas e eficazes para diferenciar o atendimento de modo 
a superar as expectativas de satisfação, garantir atendimento de qualidade nas 
relações externas e internas e compreender a importância estratégica do atendimento 
ao cliente 
 
>> Melhorar a qualidade do atendimento por parte dos atendentes com base em 
técnicas modernas de contato com o público, além de identificar necessidades, 
expectativas e objetivos dos clientes; 
 
>> Projetar uma imagem favorável da organização na sociedade investindo o FOCO NO 
CIDADÃO.   

Carga horária 
15 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

Ao Vivo 
Via Zoom 

Certificado 
de participação 



 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Este curso é direcionado para os servidores públicos que atuam na área de 
atendimento à sociedade em geral (cliente externo), assim como aos servidores que 
atuam na Instituição (cliente interno). 
 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

 A NOVA FACE DA GESTÃO PÚBLICA: PRIORIDADE É O ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
• Como melhorar o funcionamento das organizações públicas; 
• A Imagem Organizacional: formação da opinião pública através do atendimento; 
• Humanização do atendimento versus atendimento robotizado. 

 
O ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA 

• O cliente é a pessoa mais importante no cenário profissional; 
• Interpretando o cliente e superando expectativas; 
• Harmonização (percepção em como lidar com diferentes públicos); 
• Desenvolvendo competências para alavancar e elevar os resultados da 

organização; 
• Habilidades para o atendimento; 
• Atitude / Postura; 
• Empatia; 
• Resistência à frustração; 
• Criatividade e inovação na solução de problemas; 
• Presteza no atendimento e correção das informações;  
• Diferença entre tratar bem e atender bem; 
• Definição de diretrizes para o tratamento de reclamações; 
• Concentração, foco e trabalho; 
• Tipos de comportamento: assertivo, agressivo e reativo. 

 
HABILIDADES INICIAIS 

• Os desafios da interação humana: contexto, barreiras, codificação e 
decodificação; 

• A sensibilidade humana e a percepção na comunicação interpessoal; 
• Comunicação assertiva e autêntica; 
• Motivação para o trabalho; 
• A relevância do trabalho em equipe; 
• Posicionamentos estratégicos e passos táticos; 
• O negociador em ação. 



 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será a nossa Professora Suely Cobucci, Educadora Empresarial, 
consultora e palestrante em Recursos Humanos (RH). 
 
Mestre em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento, pela 
Fundação Universitária Iberoamericana – FUNIBER / Brasil / 
Espanha. 
 
Formação em Life & Professional Coaching pela Sociedade 

Brasileira de Coaching (2012), licenciada pelo Behavioral Coaching Institute e pelo 
International Coaching Council, Pós-graduada em Didática do Ensino Superior pela 
Universidade Católica de Brasília, Pós-graduada em Psicopedagogia pela UniCEUB, 
Especialista em Dinâmica de Grupo pela SOBRAP (Sociedade Brasileira de Psicoterapia 
e Psicodrama). Especialista em Jogos de Empresa.  
 
 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
15 (quinze) horas. 
 
Turma 01: Online & ao vivo 
Data: 24, 25, 26, 27 e 28 Mai 2021 
Horário: 09h00 às 12h00 
Inscrições até: 18 de maio 2021 

 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 
Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 
IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 

 

Turma 02: Online & ao vivo 
Data: 22, 23, 24, 25 e 26 Nov 2021  
Horário: 09h00 às 12h00 
Inscrições até: 16 de novembro 2021 

 



 

 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). 
 

O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária, em 
nome da ESAFI – Escola de Administração e Treinamento, em uma das seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 

Para pessoas físicas ou instituições que trabalhem com cartão, estão disponíveis as 
opções de pagamento via Cartão de crédito e PicPay. 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/excelencia-no-atendimento

