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Muitos empreendedores virtuais preocupam-se com a divulgação de seu negócio apenas para 

novos e potenciais clientes. Contudo, monitorar a rotina da empresa, especialmente em 

relação ao atendimento ao consumidor é uma ação insubstituível. 

 

Nada adianta preparar uma estrutura de marketing e divulgação para novos consumidores, se 

os atuais ou antigos não tem prazer em retornar ao seu empreendimento. Diante disso, veja 

algumas dicas para melhorar seu serviço de atendimento ao cliente e torná-lo a melhor 

campanha de marketing de sua empresa: 

 

Defina sua equipe de atendimento. Estabeleça, claramente, seus atendentes; bem como os 

departamentos: financeiro, ouvidoria, vendas, dúvidas e sugestões, etc. Se possível, 

disponibilize ramais para que o cliente possa manter um contato direto e obter uma solução 

rápida para o que precisa. 

 

Tenha um processo de atendimento rápido. Quando o cliente entrar em contato, desenvolva 

um atendimento eficiente, que o ajude em sua questão e que lhe seja rápido. Cuidado, 

também, com a contínua transferência entre ramais. Mostre ao cliente profissionalismo, 

atenção e dedicação, sempre. 

 

Atente-se à sua marca. Monitorar o que falam de seu negócio é mais do que uma atitude de 

segurança, é uma extensão do marketing. Por isso, analise periodicamente a percepção e as 

impressões de seus clientes na rede, seja em sites de reclamação ou interação em mídias 

sociais, e solucione tais questões o mais rápido possível. 

 

Faça pós-venda. Seu serviço de atendimento ao cliente pode ser muito mais amigável se, ao 

final de cada negociação, você manter contato com o consumidor buscando apresentar-se a 

ele interessado para saber se suas expectativas de consumo foram supridas e, como é 

possível, atendê-lo melhor. 

 

Com essas dicas, seu SAC não apenas atenderá o consumidor com excelência, como também 

lhe proporcionará uma ótima imagem de sua loja virtual. A consequência dessas atitudes é o 

reconhecimento e a divulgação positiva do seu e-commerce. Por isso, não tenha dúvidas, 

aposte em um SAC encantador. 

 

Sucesso! 

 

Fonte: Administradores [Portal]. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/sac-

tambem-e-marketing/73949/>. Acesso em: 4 nov. 2013. 
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