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   GUIA DE SOBREVIVÊNCIA 
Categoria: Comércio 

 

  Utilização 
O objetivo deste Guia é lhe fornecer um acesso rápido em duas páginas (para que você 
possa imprimir em um folha frente e verso se desejar) as interações básicas que você terá 
com seus clientes em Inglês. 

  Diálogos Básicos 
Vejamos algumas interações quando o cliente chegar em sua loja:  

CLIENTE ATENDENTE 

Do you have cell phones? (Você tem telefones 
celulares?) 

Yes, I do. What model do you want? (Sim, 
tenho. Que modelo você quer?) 

 No, I’m sorry. (Não, desculpe-me.) 

CLIENTE ATENDENTE 

Do you have basic t-shirts? (Você tem 
camisetas básicas?) 

Yes! What color and size do you need? (Qual 
cor e tamanho você precisa?) 

Yellow, small size, please. (Amarelo, tamanho 

pequeno, por favor.) 

Here it is! (Aqui está!) 

ATENDENTE CLIENTE 

How can I help you? (Como posso ajudá-lo?) I need a flu medicine. (Preciso de um remédio 
para gripe.) 

Let me get it for you. (Deixe-me pegá-lo para 
você.) 

Thank you! (Obrigado!) 

ATENDENTE CLIENTE 

Welcome to Spark Store! (Seja bem vindo a 
Loja Spark!) 

I would like two sodas. (Eu gostaria de dois 
refrigerantes.) 

Sure! Here they are. (Claro! Aqui estão os 
refrigerantes.) 

Thank you very much! (Muito obrigado!) 

Agora, vejamos interações durante o pagamento das mercadorias: 

ATENDENTE CLIENTE 

Your total is forty Reais. (Seu total é quarenta 
reais.) 

Here is fifty reais. (Aqui estão cinquenta reais.) 

Thanks, here is your change, ten Reais. 

(Obrigado, aqui está seu troco, dez reais.) 
Thanks! (Obrigado!) 

ATENDENTE CLIENTE 

Cash or credit? (Pagamento em dinheiro ou 
cartão de crédito?) 

Credit. Here is my card. (Cartão de crédito. 
Aqui está meu cartão.) 

Can you sign here, please? (Você pode assinar 
aqui, por favor?) 

Sure! (Claro!) 
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ATENDENTE CLIENTE 

Are you ready to checkout? (Você está pronto 
para fechar sua conta?) 

Yes! (Sim!) 

All our items are on sale. You got ten percent 

off your purchase. (Todos nossos itens estão 
em promoção. Você ganhou 10% de desconto 
na sua compra.) 

Great! Thanks! (Ótimo! Obrigado!) 

 

  Vocabulário  
Algumas palavras e expressões essenciais para comunicar-se com seus clientes:  

For sale – à venda    On sale – em promoção 

Store – loja     Drugstore - farmácia 

Supermarket – supermercado  Electronics – eletrônicos 

Discount – desconto    %Off – percentual de desconto 

Receipt – recibo    Return Policy – política de retorno 

Price – preço     Expiration Date – data de validade 

Shirt – camisa     Pants – calça 

Dress – vestido    Skirt – saia 

Size – tamanho    Small – pequeno 

Medium – médio    Large – grande 

Credit card – cartão de crédito  Cash – dinheiro 

 

  Números  
Os números mais usados para lhe ajudar no momento da cobrança: 

One (1), Two (2), Three (3), Four (4), Five (5), Six (6), Seven (7), Eight (8), Nine (9), Ten (10) 

Twenty (20), Thirty (30), Forty (40), Fifty (50), Sixty (60), Seventy (70), Eighty (80), Ninety 
(90), One hundred (100), One thousand (1000) 

 

  Cumprimentos  
Hi – Oi / Hello – Olá / Good morning – Bom dia / Good afternoon – Boa tarde / Good 

Evening – Boa noite (quando encontrar alguém) / Good night – Boa noite (despedida) / 

Bye – Tchau / See you later – Até breve 


