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OS MAIORES PECADOS DO SAC 
 
Para muitos consumidores, o SAC (Serviço de Atendi-

mento - ou Aborrecimento? - ao Cliente) ainda é encarado 
como um processo desgastante e que, na maioria das vezes, 
não atende às solicitações do cliente como deveria. Dentre 
os motivos que geram a insatisfação cada vez maior dos 
usuários, os principais são:

- a falta de interesse e paciência em solucionar a mani-
festação do cliente (qualquer pessoa percebe, do outro lado da linha, quando 
o atendente está de má vontade para auxiliar o cliente na resolução dos seus 
problemas, tentando livrar-se dele o mais breve possível); 

- deixar o cliente esperando para ser atendido (ainda que a Lei do SAC 
exija que o cliente seja atendido em até 60 segundos, muitas empresas não 
têm cumprido a regra à risca e essa espera inicial é o primeiro passo para o 
descontentamento); 

- prestar um atendimento “robotizado” (por mais que os profissionais do 
SAC tenham que seguir um padrão de atendimento, não significa que tenham 
que falar como se fossem “robôs”, para não dizer papagaios mal treinados. 
Além disso, embora sejam treinados para falar dessa forma, gerundismos como, 
“vamos estar enviando....” ou “vou estar transferindo para...”, é gramaticalmente 
incorreto e soa muito mal aos ouvidos);  

- fazer o cliente repetir suas dúvidas/reclamações ao longo do atendimento 
(uma das coisas mais desagradáveis durante o atendimento é quando o cliente 
precisa repetir sua solicitação, normalmente várias vezes!);

- transferir o cliente para diversas áreas (o cliente só tem um propósito: ter 
sua solicitação atendida. No entanto, diversos call centers insistem em transferir 
a ligação para o “responsável pela área”, fazendo o cliente passar por diversos 
atendentes e dando a impressão de que ninguém tem a menor idéia - ou boa 
vontade! - de como solucionar seu problema); e, last but not leas,  

- subestimar o cliente (o consumidor de hoje é mais informado e consciente 
dos seus direitos, portanto, tentar empurrar um serviço ou produto que não 
atenderá as suas necessidades ou que não lhe trará nenhum benefício, certa-
mente, não irá funcionar). 

Agora, como anda o seu SAC? Já tentou ligar para ele e colocar algum pro-
blema nas mãos, ou melhor, nos ouvidos dele? Boa sorte e, até lá...

...boa leitura.

Michel A. Wankenne


