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Best Retail Service

Best Retail Service é o selo de qualidade de serviço ACBRAGA

que garante que estão reunidas as condições para uma

experiência de consumo memorável assente no cumprimento

de elevados padrões de qualidade de serviço.

Espera-se que tenha como principais resultados:

• Atração e fidelização de clientes, incrementando as vendas

• Aumento do valor de cada marca, ganhando notoriedade e

reputação

O Best Retail Service tem por base a Carta de Serviço ACBRAGA,

elaborada especificamente para o comércio de rua e proximidade,

na qual se assume um conjunto de compromissos para melhorar

o serviço prestado ao nosso cliente.

Esta Carta de Serviço está estruturada em 4 dimensões:

• Serviço

• Elementos tangíveis

• Colaboradores

• Melhoria

Para cada dimensão foram definidos requisitos que suportam

os altos padrões de qualidade de serviço que disponibilizamos.

Este Manual de Boas Práticas apresenta, de forma sintética, os

14 requisitos definidos.



O nosso compromisso é consigo!
Procuramos proporcionar-lhe a melhor experiência de compra possível,
com altos padrões de qualidade de serviço.

Atendimento de excelência

A experiência de compra é a nossa prioridade!

Aqui será sempre atendido com o máximo de respeito,

cortesia e profissionalismo.

Estabelecemos relações sinceras e duradouras com os

nossos clientes.

A sua satisfação é a nossa prioridade

Quer ser único?

Temos implementado um programa de gestão da

satisfação dos clientes.

Participe e ajude-nos a melhorar continuamente.

Valorizamos a sua opinião

Tem sugestões ou reclamações?

A sua opinião é muito importante!

Respeitamos e cuidamos das suas sugestões e reclamações.

Uma surpresa para si

Assumimos a inovação, a modernidade e a criatividade como

princípios para surpreender e merecer sempre a sua visita!

A proximidade está no nosso ADN

Tem alguma questão?

Damos-lhe toda a informação que solicite de forma transparente,

rigorosa e imediata.  Se precisar de nos contactar remotamente

terá uma resposta no mesmo dia.

O seu conforto acima de tudo

Precisa de algo mais?

Preocupamo-nos em proporcionar-lhe um ambiente

cuidado e funcional, para que se sinta sempre confortável.







Cortesia
Dimensão: SERVIÇO

A Cortesia é o primeiro elemento que nos distingue.

Entendemos cortesia como:

• Atendimento

• Comportamento

• Postura

• Acompanhamento do Cliente

• Respeito

• Resposta a Reclamação

Consideramos o nível de cortesia adequado quando o nosso

colaborador mantém uma postura profissional e uma atitude

cordial e correta para com os clientes, dando-lhes absoluta

prioridade sobre qualquer atividade, toda a atenção e autonomia

que exigem, e os trata com o máximo de respeito,

independentemente do seu aspeto, idade e outras caraterísticas

particulares.
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Credibilidade
Dimensão: SERVIÇO

Medimos a Credibilidade em função de/a:

• Mensagens publicitárias

• Pressão para a venda

• Avaliação dos produtos

• Compromissos

• Consideramos o nível de adequado quando se transforma a

pressão de venda num diálogo aberto onde, sobretudo, se

informa e assessora o cliente, permitindo-lhe analisar e avaliar

os produtos de acordo com as regras que se encontram

previamente definidas e disponíveis para consulta.

• Consideramos ainda importante cumprir e documentar os

compromissos relacionados com prazos de entrega, transporte,

devoluções e trocas, assumidos pela empresa. No que respeita

à publicidade, promoções ou ofertas que se realizem, a

informação transmitida seja sempre clara, verdadeira, fidedigna

e revista, procurando retirar erros e interpretações subjetivas.
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Capacidade de Resposta
Dimensão: SERVIÇO

Para nós a Capacidade de Resposta implica:

• Gestão de picos

• Alternativa de produto

• Informação técnica

• Tratamento de queixas, reclamações e devolução

• Atingimos um nível de capacidade de resposta adequado com

uma gestão dinâmica sobre os stocks (fazendo uma previsão

formal e rigorosa de vendas e dos serviços adicionais) e os

recursos humanos (considerando os aumentos pontuais de

afluência em determinadas épocas do ano).

• Temos capacidade de responder convenientemente a eventuais

queixas ou devolução de produtos, facilitando todo o processo

e valorizando as reclamações, bem como a solicitação de

informação técnica mais aprofundada.
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Compreensão do Cliente
Dimensão: SERVIÇO

Avaliamos a nossa resposta à Compreensão do Cliente

através de:

• Enfoque no cliente

• Efetivação de venda

• Meios de pagamento

• Horários

• A compreensão do cliente implica que os nossos  vendedores

se centram completamente nas necessidades do cliente:

procurando oferecer o produto mais adequado que esteja

disponível no estabelecimento,  permitindo todos os meios de

pagamento adequados, oferendo serviços adicionais,

confirmando a sua total satisfação, e acompanhando o cliente

à porta de saída, despedindo-se cordialmente.

• Consideramos, ainda, a adequação dos horários de

funcionamento às épocas, às preferências e às necessidades

especiais dos clientes, procurando flexibilizá-los, de acordo com

a zona onde estamos inseridos e o cumprimento da legislação.
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Fiabilidade
Dimensão: SERVIÇO

Fiabilidade significa ter em conta:

• Organização dos produtos

• Serviços específicos

• Transporte e entrega

• Avaliação da qualidade  dos serviços adicionais

• Processo de cobrança

• Verificação das encomendas recebidas

• Comprovamos a quantidade e qualidade de todos os produtos

recebidos e organizamo-los corretamente no estabelecimento,

de acordo com a estética definida e considerando  épocas

específicas e as campanhas de promoção, havendo informação

que identifica claramente e facilita a compreensão do cliente.

• Temos disponíveis serviços com condições claras, visíveis e

normalizadas, adotando procedimentos  de registo adequados,

em impressos específicos.

• Temos definido e implementado um procedimento escrito e

do conhecimento de todos sobre as práticas de verificação do

talão de venda e do troco com o cliente.
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Comunicação
Dimensão: SERVIÇO

A Comunicação é avaliada nos seguintes itens:

• Horários

• Preço produtos no interior

• Preço produtos na montra

• Informação sobre preço

• Informação adicional

• Livro de reclamações

Consideramos adequado o nível de comunicação quando:

• os horários e dias de abertura são anunciados em local visível

incluindo informação sobre os dias festivos e horários

extraordinários;

• todos os produtos têm o preço corretamente marcado e

facilmente visível (inclusive quando entram em promoção);

• o livro de reclamações existe e está anunciado em local visível

e, sempre que solicitado, é disponibilizado ao cliente sem

qualquer constrangimento, com cortesia e procurando ajudar o

cliente a realizar a sua reclamação;

• se facilita a compreensão dos preços pelo cliente, utilizando

uma linguagem facilmente compreensível;

• está visível toda a informação relevante e sempre que

necessário, recorre-se à internet para disponibilizar toda a

informação que possa ajudar o cliente;

• a informação sobre o preço de venda do produto,

nomeadamente sobre descontos e promoções existentes, está

visível e afixada, sendo transparente para todos.
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Acessibilidade
Dimensão: SERVIÇO

Para assegurar a Acessibilidade temos em conta:

• Acesso ao estabelecimento

• Movimentação no estabelecimento

Consideramos a acessibilidade adequada quando:

• Conseguimos reduzir as barreiras físicas no acesso ao

estabelecimento e na movimentação de pessoas no seu interior,

tendo atenção e ajuda particular por parte dos colaboradores

sempre que necessário.

• Permitimos o acesso remoto à empresa, nomeadamente através

de email ou telefone;

• Disponibilizamos as informações em qualquer índex consultável

on-line (anuários, listas telefónicas), nas redes sociais e website,

e estão visíveis da parte de fora do estabelecimento e em todas

as ferramentas de comunicação produzidas.
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Gestão de Clientes
Dimensão: SERVIÇO

A Gestão de Clientes é assegurada pela análise de:

• Gestão de clientes

• Comunicação com o cliente

• Avaliação da satisfação

• Conhecimento de clientes

• Atração e fidelização

• Consideramos o nível de gestão de clientes adequado quando

o programa de gestão de clientes estiver definido, escrito,

partilhado e implementado, considerando os objetivos  de vendas,

número de clientes e vendas por cliente, gostos particulares,

outras caraterísticas e níveis de satisfação, bem como as ações

de marketing necessárias para atrair novos clientes e  fidelizar

os atuais, considerando um orçamento para as principais

atividades de comunicação necessárias, de acordo com o plano

de comunicação.

• Definimos e partilhamos com todos os colaboradores as regras

de comunicação com o cliente, tanto para o atendimento no

estabelecimento como através de telefone, email, SMS e redes

sociais.
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Instalações
Dimensão: ELEMENTOS TANGÍVEIS

No que toca às Instalações, acompanhamos os seguintes

elementos:

• Segurança

• Sinalização e equipamentos de segurança

• Licenciamento

• Limpeza

• Ambiente

• Temperatura

• Iluminação

• Consideramos adequado o nível das Instalações possuindo uma

licença de atividade atualizada, mantemos limpas e conservadas

as nossas instalações, possuem toda a sinalética obrigatória

(saídas de emergência, extintores, escadas) e realizam-se análises

de risco, com definição das medidas preventivas pertinentes e

um plano de emergência do conhecimento de todos.

• Procuramos ter uma atmosfera agradável, com um estilo próprio

e congruente, devidamente organizado, decorado e com uma

correta intensidade de luminosidade e temperatura, pensando

sempre no conforto do cliente, de acordo com a estética, o

posicionamento e os clientes do nosso estabelecimento.
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Equipamentos e Mobiliário
Dimensão: ELEMENTOS TANGÍVEIS

Observamos dois elementos nos Equipamentos e Mobiliário:

• Função e estética

• Estado de limpeza e conservação

• Consideramos o nível de equipamentos e mobiliário adequado

quando estiverem em perfeito estado de limpeza e conservação

e plenamente ajustados à atividade e à decoração do

estabelecimento, proporcionando uma excelente experiência

de compra.

• Está definido um plano de manutenção e conservação dos

equipamentos, sejam de conforto ou de lazer.
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Embalagens
Dimensão: ELEMENTOS TANGÍVEIS

Observamos dois elementos nas Embalagens:

• Materiais de transporte

• Materiais para ofertas

• Para um nível de embalagens adequado consideramos

importante ter sacos de vários tamanhos, com marca própria e

em materiais distintos e resistentes, recicláveis e sendo visíveis

os avisos sobre a sua utilização e descartagem, nomeadamente

onde colocar e perigo de asfixia de crianças.

• Procuramos ter no estabelecimento várias soluções e materiais

decorativos para oferta de produtos, tendo em conta o perfil

do destinatário e sempre tendo em conta a comunicação do

estabelecimento.
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Imagem
Dimensão: COLABORADORES

Para a Imagem dos colaboradores temos em conta:

• Aspeto e aparência

• Identificação

• O aspeto e aparência dos colaboradores deve estar

perfeitamente adequado à estética e marca do estabelecimento,

sobressaindo positivamente a higiene e aparência de todos os

colaboradores.

• Consideramos importante que todos os colaboradores utilizem

uniforme ou elementos identificativos como, por exemplo, o

nome do estabelecimento, o seu nome e função e se dirigem

aos clientes apresentando-se.
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Competência Profissional
Dimensão: COLABORADORES

A Competência Profissional dos colaboradores é analisada através

de:

• Funções e responsabilidades

• Processo de acolhimento

• Formação

• Conhecimento produtos

• Consideramos o nível de competência profissional dos nossos

colaboradores adequado quando as suas funções e

responsabilidades estão definidas por escrito e são do

conhecimento de todos.

• Os colaboradores conhecem bem as caraterísticas  dos produtos

que vendem, dos produtos alternativos e dos produtos

substitutos, estando bem informados sobre as tendências de

mercado e a oferta da concorrência.

• Existe um manual de acolhimento atualizado que é entregue

e explicado aos novos colaboradores, que informa sobre o

funcionamento do estabelecimento e explica, de forma

detalhada, as normas, as certificações/acreditações existentes,

a política de gestão de marca, o histórico, a concorrência, as

políticas de gestão de clientes implementadas, entre outros

elementos.

• Existe um levantamento periódico de necessidades de formação

e procede-se à elaboração de um plano de formação anual com

as ações mais importantes, sendo a formação oferecida

gratuitamente aos colaboradores e valorizada, em termos de

frequência e aproveitamento.
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Requisitos de Melhoria
Dimensão: MELHORIA

Apostamos nos Requisitos de Melhoria observando:

• Sistema de ocorrências

• Gestão de ocorrências

• Resposta a oportunidades de melhoria

• Está definido e escrito um sistema de gestão de ocorrências,

queixas e reclamações, que é conhecido e aplicado pelos

colaboradores, nomeadamente no que respeita à sua

documentação e fluxo informativo interno; é desenvolvida uma

monitorização periódica e são tomadas todas as diligências para

que o sistema funcione bem.

• A melhoria considera o desenvolvimento e a documentação de

planos de melhoria, sendo, periodicamente, feita uma

monitorização e os resultados obtidos são divulgados e debatidos

com os colaboradores, procurando recolher ideias e sugestões

que permitam identificar ações com vista à melhoria contínua.
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