
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Serviços de Atendimento ao 
Cliente (SAC) 

Função: Coordenar o serviço 
de atendimento aos clientes 

para informações ou 

encaminhamento de 
reclamações 

Área: SAC 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o atendimento de clientes através de 

ligações telefônicas ou pessoalmente que acessam o SAC para informar-se sobre as 

condições de garantia de produtos , requisitar trocas ou reparos, solicitar 

esclarecimentos, fazer queixas, etc. visando dar suporte às atividades comerciais da 

empresa e proporcionar uma adequada assistência ao consumidor final. 

 Distribui, orienta e supervisiona os serviços de reparo ou  troca de peças que 

apresentam defeitos de fabricação ou uso inadequado visando suprir as necessidades 

dos clientes. 

 Recebe ou controla os pagamentos de clientes referentes aos serviços de reparo 

realizados encaminhando ou informando os valores à área financeira, para controle 

periódico, ou reembolsando as despesas de remessa (SEDEX) quando o reparo ou troca 

estiver sob garantia. 

 Apura a quantidade de ligações telefônicas atendidas pelo SAC para avaliação do 

desempenho da área, acessando relatórios pela central telefônica da empresa. 

 Seleciona, avalia e treina subordinados, requisita recursos para o trabalho da equipe, 

sugere e/ou participa da implementação de normas e procedimentos  visando o bom 

desempenho da área e sua contribuição para os resultados da empresa. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral distribui, orienta e supervisiona o atendimento a clientes que 

acessam o SAC da empresa para requisitar trocas e reparos de peças, obter informações sobre 

as condições de garantia dos produtos, solicitar esclarecimentos, fazer queixas, etc. 

Supervisiona 6 Atendentes de SAC e 3 Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(cont.) 

 Periodicamente emite solicitações à Fábrica para reposição do estoque de peças e 

componentes para o atendimento de reparos e trocas de produtos, mediante 

acompanhamento dos níveis mínimos do estoque.  Prepara a documentação , expede e 

controla o recebimento, registrando a entrada em relatórios de controle. 

 Prepara e emite relatórios, mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da 

área, para apreciação do superior. 

 Analisa as devoluções de produtos efetuadas no período, por cliente, motivadas por 

encerramento da atividade, atualização de modelos, etc. , confere com a quantidade 

expedida, indaga o destino das unidades faltantes e encaminha os dados à área 

financeira, para emissão do faturamento correspondente. 

 Eventualmente participa de reuniões na Fábrica para expor as reclamações mais 

frequentes de clientes quanto à qualidade do produto e característica dos defeitos, 

sugerindo ou indagando sobre providências. Relata os resultados da reunião ao 

superior, para apreciação. 

 Informa-se   sobre a qualidade e padrão dos serviços de atendimento a clientes 

prestados pelo mercado  , mediante pesquisas, bem como acessa bibliografia e 

endereços da Internet que abordam o assunto, visando a melhoria do desempenho da 

área.  

 Monitora “ on line” o atendimento aos clientes prestado pelos Atendentes objetivando 

corrigir comportamentos, elucidar dúvidas ou colher informações para municiar 

treinamentos futuros à equipe. 

 Mantém contatos com clientes ou órgãos de defesa ao consumidor intervindo para a 

solução de pendências, agilização de processos de trocas, cumprimento da garantia e 

cessão de produtos em cortesia, entre outros , visando preservar a imagem da empresa 

junto ao mercado. 

 Supervisiona 6 Atendentes de SAC e 3 Técnicos. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio  completo ou Superior (Administração de Empresas, 

Comunicação, Relações Públicas) incompleto. 
 
 

Treinamentos:  Office básico e curso básico de atendimento a clientes (SAC) 

                     
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 



 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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