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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Atendimento ao Cliente  

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SC 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de Call Center, de maneira a atingir as 

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Prestar os esclarecimentos relacionados às dúvidas dos clientes referentes aos produtos, fretes, prazo 

de entrega e garantia; 

 Posicionar os clientes quanto a não entrega dos produtos dentro do prazo combinado; 

 Verificar as ocorrências enviadas pela logística de produtos não entregues, por questão de endereço 

não localizado, telefone incorreto e área de risco; 

 Responder aos questionamentos dos clientes, por e-mail, por telefone ou chat; 

 Fazer pedido de coleta dos produtos com avaria, cancelamento ou troca; 

 Acompanhar as devoluções de produtos que por ventura na atendam as necessidades dos clientes; 

 Solicitar o estorno, fazendo o acompanhamento e encaminhando o comprovante para os clientes; 

 Fazer cadastro dos clientes junto ao site, registrando todas as informações cadastrais relacionadas a 

compra dos produtos; 

 Orientar os clientes quanto à natureza dos produtos, esclarecendo todas as dúvidas relacionadas à 

venda especificamente.   

 Finalizar os pedidos através da confirmação via site dos produtos solicitados pelos clientes, 

informando o número do pedido, para que seja feito o acompanhamento via site; 

 Acompanhar junto à área de logística o embarque e envio dos produtos, até o recebimento dos 
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clientes; 

 Rastrear junto as transportadoras o status de cada pedido de compra quando esta não for entregue no 

prazo combinado; 

 Orientar os clientes quanto às promoções e descontos dos produtos que estejam em vigor naquele 

momento; 

 Prestar suporte nos casos de reclamação dos clientes, buscando orientar quanto aos procedimentos a 

serem adotados; 

 Prestar atendimento aos clientes através do fale conosco e face Book; 

 Acompanhar via chat às solicitações dos clientes; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Até 2 anos Acima de 2 a 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 
Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 
Curso de atendimento 

ao cliente; 

Curso de atendimento 
ao cliente; 

Curso de atendimento 
ao cliente; 
 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação assertiva 
Flexibilidade 
Relacionamento 
Interpessoal 
Planejamento e 
Organização 

Comunicação assertiva 
Flexibilidade 
Relacionamento 
Interpessoal 
Planejamento e 
Organização 

Comunicação assertiva 
Flexibilidade 
Relacionamento 
Interpessoal 
Planejamento e 
Organização 
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Visão de Impacto e 
casualidade 
Capacidade de síntese 

Visão de Impacto e 
casualidade 
Capacidade de síntese 

Visão de Impacto e 
casualidade 
Capacidade de síntese 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 
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