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A cultura do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está cada vez mais presente nas empresas. 
Contudo, é preciso ter bastante atenção quanto à forma que este atendimento é realizado. Assim, 
além de prezar pela qualidade do serviço, a sua empresa estará trabalhando a sua imagem, afinal 
de contas, um atendimento de má qualidade, além de espantar clientes, certamente irá "queimar" 
a imagem da sua empresa no mercado. 
 
Neste sentido, investir no treinamento da equipe para que o atendimento siga um padrão de 
excelência é o primeiro e mais importante passo para oferecer um SAC eficaz. Diante disto, é 
recomendável que todos os funcionários da empresa sejam informados sobre as reclamações mais 
freqüentes entre os clientes, e sobre como resolvê-las. 
 
Manuais ajudam a padronização o processo 
Para tanto, as alternativas são várias, e incluem desde um treinamento informal onde os 
profissionais responsáveis pelo atendimento aos clientes informam aos demais sobre as formas de 
procedimento, até a elaboração de um manual com normas e procedimentos de como atender 
clientes. 
 
A formalização dos procedimentos em um manual permite garante a qualidade do atendimento 
mesmo na ausência das pessoas responsáveis por esta tarefa. O retorno deste investimento é 
compensador, pois qualquer pessoa, quando bem atendida, dificilmente deixa de procurar 
novamente a empresa. 
 
Outra dica importante é aproveitar as oportunidades para tentar reverter o jogo a favor da 
empresa. Como? Muito simples. Se realmente for constatada alguma falha em seu atendimento, 
nada melhor do que reconhecer a culpa, explicando-se com o cliente e lhe oferecendo uma 
recompensa, como um brinde, por exemplo. "O cliente tem sempre razão", e neste caso não 
poderia ser diferente. 
 
Os custos envolvidos para se manter um cliente na empresa, oferecendo estes "mimos", são 
muito menores do que os custos que a empresa gastaria para buscar novos, pelo simples fato de 
que esta empreitada implicaria em gastos com propagandas, anúncios etc. 
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