
ATENDIMENTO 

Linha direta 
com o cliente 
Serviço de Atendimento ao Cliente estabelece uma relação de 
entendimento entre a empresa e o consumidor 



E
m uma sociedade em que es
tabelecimentos comerciais são 
encontrados em cada esquina, 
a concorrência é acirrada e o 
consumidor cada vez mais exi

gente, ter um Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC) - fácil, rápido e efi
ciente - virou um dever. Não importa 
o tamanho do comércio, o importante 
é atender bem o consumidor, entender 
suas necessidades e ouvir dúvidas, su
gestões e reclamações. O comerciante 
que ignorar essa linha direta com o 
cliente estará rasgando dinheiro. 

Na rede de supermercados GBarbosa, 
com lojas na Região Nordeste, o SAC foi 
criado em 1997. O objetivo era abrir um 
canal de comunicação direta entre a rede 
e seus clientes. O SAC era visto como a 
melhor maneira de trazer para a empresa 
a opinião do consumidor, levando em 
consideração sugestões, elogios e até mes
mo críticas. 

No começo, foram disponibilizados 
um telefone 0800, que logo passou a re
presentar 80% dos contatos, e um e-mail, 
responsável por 18% dos contatos; ou
tros meios ficavam com os 2% restantes. 
O horário de atendimento era das 7h às 

22h, de domingo a domingo, e a estru
tura era interna. "Em média, tínhamos 
14 mil atendimentos ao mês", conta a ge
rente de Relacionamento com o Cliente, 
Patrícia Neves. 

Em 2008, a empresa reestruturou o 
SAC e o número de atendimentos subiu 
para 47 mil ao mês, em média. Desde 
então, foi criado um roteiro de atendi
mento, com respostas padronizadas para 
minimizar o tempo e garantir informa
ções uniformes. "Exigimos do atendente 
que, ao dar o retorno ao cliente, sempre 
adaptasse pequenas partes dessas res
postas ao cliente atendido para tornar o 
contato mais caloroso e personalizado", 
afirma Patrícia. 

Atualmente, o GBarbosa tem o com
promisso de dar uma resolução ao aten
dimento em até dois dias úteis, mas, se
gundo Patrícia, o SAC costuma fazer isso 
de forma imediata em 95% dos casos. Um 
fator fundamental para a eficiência desse 
trabalho é a total interação dos departa
mentos da rede com o de atendimento. 
Os canais de comunicação do SAC são 
divulgados no cupom fiscal, no site, nos 
tablóides, nas embalagens de produtos 
de marca própria e nas lojas. "Hoje, 94% 

dos atendimentos são informações, 5% 
não conformidades e 1%, sugestões e 
elogios", esclarece Patrícia. 

Na rede Confiança Supermercados, 
com lojas no interior de São Paulo, o 
SAC também foi implementado em 1997. 
Ele foi concebido para estreitar o rela
cionamento da rede com seus clientes, 
na busca constante pela excelência no 
atendimento. A estrutura era pequena, 
com três funcionários no atendimento 
em revezamento de turnos. O cliente 
poderia procurar o SAC de segunda à 
sábado, das 8h às 20h. 

No início, o atendimento era realizado 
por telefone ou carta. Atualmente, é feito 
também por e-mail. O horário passou a 
ser das 8h às 18h, de segunda a sexta. O 
SAC também interage com fornecedores, 
quando necessário. Um exemplo são os 
eventos organizados pelo marketing para 
divulgações de novos produtos. "Nesse 
caso, a equipe do SAC faz o elo da rede 
supermercadista com os clientes convi
dados e as empresas fornecedoras", expli
ca o gerente administrativo, João Carlos 
dos Santos. 

O SAC da rede Confiança faz 10 mil 
atendimentos ao ano, em média. Quando 



o problema não está na alçada do aten-
dente, o fato é registrado e, em seguida, 
enviado para a área competente, sempre 
envolvendo mais de uma liderança da 
empresa. O SAC aguarda o retorno den
tro de prazos estabelecidos e é o respon
sável por dar ao cliente uma resposta, 
finalizando todo o processo. "Geralmen
te recebemos manifestações sobre todo 
o atendimento (críticas e elogios), sobre 
a falta de produtos na área de vendas ou 
mesmo a qualidade dos produtos expos
tos nas lojas", comenta Santos. 

Na rede Lopes Supermercados, com 
lojas espalhadas pela Grande São Paulo, 
o SAC foi criado em 2007, visando ser 
não só um canal de comunicação entre 
a empresa e seus clientes, mas até mes
mo um elo entre os vários departamen
tos internos. No Lopes, o SAC funciona 
como uma espécie de ouvidoria, em que 
todos os assuntos importantes são ana
lisados visando à solução mais rápida e 
eficiente. 

O SAC do Lopes é formado por tele
fone 0800, formulários disponíveis nas 
lojas e e-mail. Todas as informações, su
gestões e reclamações são encaminhadas 
para essa área. "Tentamos dar um parecer 
ao cliente o mais rápido possível, mas 
temos como meta interna até 48 horas 
para uma solução", conta a gerente de 
Marketing, Ângela Urbinati. 

Ela explica também que o cliente nem 
sempre tem razão. Muitas situações em 
que ele se sente lesado têm origem na fal
ta de informação. O objetivo de um SAC 
é, muitas vezes, ser um apaziguador desse 
tipo de crise. Ao obter bom resultado, a 
rede passa a conhecer melhor seu cliente 
- além de fidelizá-lo. "Estamos tentan
do usufruir melhor as informações que 
chegam por meio do SAC porque ele é 
uma ferramenta muito rica para uma 
empresa." 

Implementação 
A Consumer Voice é uma empresa 

especializada em serviços de call center. 
As empresas que a procuram têm perfis 
e interesses distintos, segundo a diretora 
comercial, Patrícia Rozenbojm. Algumas 
ainda não têm central de relacionamento 
e precisam de auxílio, desde a preparação 
do ambiente e da infraestrutura física até 
o processo de capacitação e implementa

ção. Outras já possuem centrais bastante 
sofisticadas, mas necessitam reduzir cus
tos ou aperfeiçoar os processos. 

"Independentemente do porte da 
empresa ou do segmento em que se 
encontra, geralmente o SAC precisa se 
basear nos três pilares do Customer Re-
lationship Manager (CRM): tecnologia, 
processos e recursos humanos", salienta 
Patrícia. Ela enfatiza também que indús
trias ou empresas varejistas têm no SAC a 
missão de atender bem o cliente. Porém, 
o público-alvo dessas empresas pode va
riar muito. E quanto mais variado é esse 
público, mais complexos se tornam os 
processos e as abordagens corretas que 
devem ser seguidas. 

A diretora comercial da Consumer 
Voice alerta que implantar um SAC não 
depende de porte da empresa. O fato é 
que o Brasil incorporou em sua cultura 
de comércio o Código de Defesa do Con
sumidor de forma rápida e completa. Por

tanto, qualquer empresa deve ter comu
nicação aberta e direta com seu público 
nos dias atuais. "Temos clientes peque
nos que atendem dez chamadas por mês 
e clientes com 10 mil. Ambos têm SAC 
e o tamanho não interfere na qualidade 
do atendimento e na responsabilidade de 
comunicação", assegura Patrícia. 

Atendimento e entendimento 
A consultora de varejo e professora 

da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), Denise Von Poser, 
afirma categoricamente que hoje em dia 
um SAC ou uma central de atendimento 
não é mais uma tendência, e sim uma 
obrigação por parte da empresa. "Des
de a lei 8.078, de 1990, ratificando o 
Código de Defesa do Consumidor, na 
dúvida ou omissão, o cliente tem sem
pre razão", alerta. 

No século 21, qualquer comércio 
tem a necessidade de ter uma central, 
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não mais para apenas 
atender o consumidor, 
mas para entendê-lo. Is
so porque a oferta é bem 
maior que a procura. 
Todos os comerciantes 
querem lucros e, se não 
se relacionam bem com 
o cliente, ele vai procu
rar outra loja. "O estabe
lecimento comercial se 
torna mais simpático aos 
olhos dos consumidores 
quando eles são atendi
dos e entendidos. Quem 
não entende o cliente 
perde espaço e lucrati
vidade. Ouvi-lo é fundamental nos dias 
atuais", destaca Denise. 

A professora da ESPM explica que en
tendimento do cliente nada tem a ver 
com o tamanho do comércio. Na opi
nião dela, as pessoas, os processos e as 
tecnologias são necessários, mas não são 
o mais importante. Ela afirma que ter 
uma central de atendimento é, em pri
meiro lugar, envolver-se com o negócio 
e as necessidades do cliente, permitir e 
exigir que todos os funcionários ouçam 
e levem em consideração as necessidades 

da clientela. "Comerciante que não se 
envolve perde dinheiro. O cliente só re
clama quando acredita que será entendi
do. Se ele percebe que não existe diálogo, 
muda de loja", conclui Denise. 

SAC na indústria 
No Moinho Paulista, fabricante de 

alimentos e detentor das marcas Nita, 
Nita Mix, Nita Cook, Nita Cream, Nita 
Cake, entre outras, o SAC foi implemen
tado em 1993. O objetivo era ter um 
canal de comunicação direto com os 

clientes e os consumi
dores dos produtos. O 
atendimento sempre foi 
feito de segunda a sexta, 
em horário comercial. 
No começo, o contato 
era possível apenas por 
telefone - hoje em dia o 
e-mail também é uma 
ferramenta oferecida e 
de bastante receptivi
dade. 

Os atendimentos refe
rem-se, normalmente, a 
informações sobre carac
terísticas dos produtos. 
No entanto, informações 

como quem é o representante da marca 
na região ou mesmo sobre manipulação 
do produto também são recorrentes. O 
número de atendimentos está em 2,4 mil 
em média por ano. "O nosso SAC acom
panha um atendimento do começo ao 
fim. Registra todo e qualquer tipo de in
formação da ocorrência para alimentação 
de nosso banco de dados e estatísticas", 
garante o encarregado de Administração 
de Vendas, David Lourenço. 

Na indústria de bebidas Convenção, 
o SAC foi implementado em 1991 com 
o objetivo de ser um canal direto entre a 
empresa e os consumidores para atender 
suas dúvidas, aceitar sugestões e corri
gir possíveis imprevistos em produtos 
e serviços. No início o atendimento era 
feito por telefone e depois incorporou 
o e-mail. Atualmente, o serviço atende 
todas as marcas de produtos da empresa, 
como Convenção, Vitts, Chinotto, Hcon, 
Guitfs, Ravache, Zebu, entre outras. 

A empresa sempre considerou mui
to importante o contato direto com o 
consumidor, fossem eles favoráveis ou 
desfavoráveis. "Existem vários casos de 
atendimento de clientes com reclama
ções cuja solução total do problema de
morou menos de uma hora. É para isso 
que serve um SAC", afirma o diretor co
mercial, Paulo Ferrari. 1 

> FONTES DESTA MATÉRIA 

Conf iança Supermercados: 0 8 0 0 - 1 3 1 3 3 1 
Consumer Voice: (11) 3 8 4 5 - 2 4 9 0 
Convenção: 0 8 0 0 - 7 7 1 0 0 0 8 
E S P M : (11) 5081 -8200 
GBarbosa Supermercados: 0 8 0 0 - 9 7 9 3 2 9 0 
Lopes Supermercados: 0 8 0 0 - 7 7 0 5 7 6 7 
Moinho Paul is ta: 0 8 0 0 - 1 7 1 1 3 4 
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Fonte: SuperVarejo, São Paulo, ano 11, n. 114, p. 42-46, nov. 2010.




