
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Atendente de SAC 
 

Função: Atender clientes para 
prestar informações e 

encaminhar reclamações 

Área: SAC 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor SAC 

 

Área: SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende clientes através de ligações telefônicas ou pessoalmente 

informando-lhes sobre as condições de garantia dos produtos em casos de quebra ou 

defeito, valor e prazo do conserto ou prestando esclarecimentos, ouvindo e 

encaminhando queixas e sugestões, etc. Acessa o sistema informatizado da empresa 

para visualizar o andamento do processo e atualiza a informação para o cliente. 

 Recebe os produtos encaminhados pessoalmente ou via SEDEX pelos clientes para troca 

ou reparos: faz o laudo técnico, registra a entrada e envia ao Laboratório para  executar 

o orçamento ou requisita nova peça ao Estoque para substituição. Controla ou emite 

toda a documentação (Notas Fiscais, protocolos de entrega, etc.) , arquiva cópias ou 

distribui internamente para controle. 

 Controla os pagamentos dos valores orçados para os reparos. Recebe o fax com o 

comprovante do depósito, localiza a peça e encaminha para o conserto mantendo o 

cliente informado sobre o processo. Cuida da emissão da respectiva Nota Fiscal de 

Serviços para anexar à peça consertada quando da devolução ao cliente. 

 Processa a devolução de produtos de clientes . Confere os dados da Nota Fiscal 

discriminando as características dos produtos devolvidos, dá entrada no estoque  e  

envia a documentação para controle. 

 Envia ou recebe e-mails contatando clientes para informações diversas, andamento do 

conserto, orçamentos, procedimentos de remessa das peças, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC) atende clientes 

informando-lhes sobre condições de garantia dos produtos em casos de quebra ou defeito, 

valor e prazo do conserto, prestando esclarecimentos, ouvindo e encaminhando queixas e 

sugestões 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(cont.) 

 Semanalmente faz serviços externos para devolver ou coletar peças junto a clientes 

lojistas para trocas e reparos. Efetua o recebimento do valor do conserto e encaminha à 

área financeira, para controle. 

 Periodicamente controla a movimentação de Notas Fiscais de entrada/saída de produtos 

e prestação de serviços para avaliação do desempenho financeiro da área. Confere e 

planilha os dados para pagamento aos fornecedores (prestadores externos) e controles 

internos. 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo  
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     
 

Experiência  acumulada: De 6 meses a 1 ano 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


