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Disponibilizar soluções de alta tecnologia, aderentes e flexíveis não é 

mais suficiente. As empresas possuem processos cada vez mais 

dinâmicos, demandando agilidade e velocidade nas necessidades que 

surgem no dia-a-dia, tornando a capacidade de atendimento do 

fornecedor um fator decisivo para seu sucesso. 

 

Este guia foi desenvolvido com o objetivo de orientar nossos clientes 

quanto aos diferentes canais e processos de atendimento, assim como 

fornecer informações importantes para que estes serviços possam ser 

realizados da forma eficaz e com maior eficiência. 

 

Nas próximas páginas vamos abordar e detalhar os diversos 

componentes que compõe o tema, segmentando os mesmos da seguinte 

forma: 
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A estrutura de atendimento da CINGO é composta por equipes dedicadas 

e devidamente capacitadas que procuram sempre fazer uso de empatia e 

objetividade na condução das demandas junto ao cliente e seus usuários. 
 
 
 
 
 
 
 

A equipe de Suporte Técnico é responsável pelo atendimento às 

demandas apresentadas pelo cliente referentes a erros 

identificados na aplicação e dúvidas pontuais nos processos 

disponíveis no sistema , além da recepção e encaminhamento 

de necessidades adicionais ou sugestões de melhorias.  

 
 
 
 
 
 
 

A estrutura de Professional Services é dedicada a clientes que 

desejam usufruir de um nível de atendimento diferenciado, um 

pacote de serviços personalizado (incluindo opções de 

sustentação, consultoria e mentoring), ou disponibilização de 

horários de atendimento com maior flexibilidade. 

 

Estrutura de Atendimento
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Esta estrutura também atua no atendimento a clientes que 

possuam algum tipo de característica operacional ou funcional 

que necessite de um relacionamento avançado e com uma 

maior proximidade, incluindo: 

 

 Desenvolvimento, Suporte e Evolução de Customizações; 

 Compartilhamento de atividades técnicas e operacionais; 

 SLA diferenciado. 

 

 

 

 

 

Para clientes que necessitem de ações direcionadas e pontuais, 

ou que possuam demandas diferenciadas ou exclusivas, a 

estrutura de atendimento On-Demand oferece um modelo de 

relacionamento abrangente e flexível, disponibilizando um  

perfeito mix de competências técnicas com experiências 

funcionais. 

 

Entre os serviços atendidos por esta estrutura estão: 

 

 Consultorias Especializadas 

 Implementação de Customizações 

 Encomenda de Soluções Exclusivas 
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A CINGO procura oferecer aos seus clientes mecanismos de 

relacionamento que possibilitem segurança e agilidade, além de garantir 

o adequado registro e rastreabilidade de informações enviadas e 

recebidas, mantendo uma base de conhecimento ativa e disponível. 

 

Para acesso aos Canais de Atendimento é necessário que o cliente 

identifique os usuários chaves ou administradores que ficarão 

responsáveis pelo relacionamento, sendo os mesmos cadastrados em 

nosso sistema de relacionamento para maior segurança. Este cadastro 

será realizado inicialmente quando do inicio do relacionamento, mas 

poderá sofrer atualizações sempre que o cliente desejar através de nossa 

central de atendimento. 

 

A seguir detalharemos os canais de atendimento: 

 

Suporte Telefônico                                    Como acessar: +55 (47) 3034-0101 

 

Destinado a ser o ponto de primeiro contato para quando surge alguma 

necessidade onde o cliente não saiba exatamente qual o caminho a 

seguir, este canal tem como objetivo entender a situação apresentada e 

orientar quanto a melhor forma de condução. 

 

Canais de Atendimento

Suporte Telefônico                                 Como acessar: +55 (47) 3013-0301 
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Este canal está preparado para orientar o cliente quanto a todas as 

questões relacionadas a CINGO, sejam questões técnicas, funcionais, 

administrativas ou até mesmo dúvidas pontuais relacionadas ao produto 

e seu funcionamento. 
 

 

Sistema de Chamados        Como acessar: http://suporte.cingo.com.br 

 

Ferramenta eletrônica para relacionamento digital do cliente com as 

equipes da CINGO, permitindo registro, acompanhamento e gestão de 

todas as demandas e necessidades. 

 

Acessível através de nosso Website ou de link direto, permite a todos os 

clientes manter uma base de informações e documentos centralizada e 

organizada, e assim acompanhar todo o histórico de relacionamento de 

forma rápida e segura. 

 

As orientações quanto a melhores práticas para uso do sistema de 

chamados serão abordadas no capítulo a seguir (Processo de Chamados). 

 

 

Ombudsman                                               Como acessar: +55 (47) 3034-0101 

 

O papel do Ombudsman, ou Ouvidor, é fornecer ao cliente um canal de 

relacionamento dedicado à melhoria contínua de nossos serviços e 

produtos. 

 

Este canal deve ser utilizado sempre que o cliente identificar situações 

que não estejam adequadas ao padrão de qualidade esperado ou que, 

após esgotada as alternativas pelos canais tradicionais, não tenha sido 

encontrada uma solução. 

Sistema de Chamados     Como acessar: http://suporte.cingo.com.br 

 

Ombudsman                                            Como acessar: +55 (47) 3013-0301 
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Consultoria Telefônica                              Como acessar: +55 (47) 3034-0101 

 

A CINGO oferece a seus clientes um canal dedicado à capacitação 

direcionada e consultoria pontual quanto a dúvidas técnicas e funcionais, 

procedimentos operacionais, parametrizações e configurações, etc. 

 

Este canal deve ser utilizado por clientes que desejam, de forma rápida e 

pontual, encontrar alternativas ou soluções para situações do dia-a-dia a 

qual ainda não esteja preparado ou capacitado. 
 

 Este é um serviço adicional e tarifado conforme o uso. 

 

 

On-Demand                                                 Como acessar: +55 (47) 3034-0101 

 

Canal de atendimento com perfil individualizado, onde o cliente possui 

acesso direto à equipe destinada ao projeto, garantindo um 

relacionamento dedicado e otimizado. Você deve consultar o documento  

"Abertura de Projeto" para maiores informações. 

 

 

Sustentação                                        Como acessar: Selecionado na Aquisição 

 

Canal dedicado a realizar o relacionamento com clientes que tenham 

optado pela utilização de atendimento diferenciado. Como o escopo de 

atuação é flexível de cliente para cliente, este canal possui mecanismos 

de contato e acesso diferentes para cada tipo de necessidade.  

 

 Consulte seu contrato de sustentação para maiores detalhes. 

Consultoria Telefônica                           Como acessar: +55 (47) 3013-0301 

 

On-Demand                                             Como acessar: +55 (47) 3013-0301 

 

Sustentação                                   Como acessar: Selecionado na Aquisição 
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 Disponibilidade de Acesso e Atendimento 

 

Suporte Telefônico Horário Comercial 

Sistema de Chamados On-line 24 x 7 

Ombudsman Horário Comercial 

Consultoria Telefônica Horário Comercial 

Sustentação Conforme Contrato 

On-Demand Horário Comercial 

 

Horário Comercial: 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00, de 

segunda a sexta, exceto em feriados nacionais. 
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Seja para o cliente ou para a CINGO, o registro de chamados oferece a 

ferramenta adequada para gerir as demandas de forma ágil, fornecendo 

de forma objetiva e prática a identificação de prioridades, históricos e 

rastreabilidade. 

 

A realização da abertura, interação e gerenciamento dos chamados são 

realizados através do canal Sistema de Chamados, citado anteriormente, 

pelos profissionais do cliente que tiverem sido habilitados previamente. 

 

Após a abertura do chamado, por parte do cliente, o mesmo será 

armazenado em nossa base de dados e realizada a triagem inicial, com o 

objetivo de identificar a necessidade, validar o conteúdo enviado e assim 

qualificar o chamado quanto as ações necessárias. 

 

Após concluída a triagem o chamado será direcionado à equipe de 

atendimento adequada ou então devolvido ao cliente caso seja 

necessário um maior detalhamento sobre a situação objetivando assim 

maior assertividade no atendimento. 

 

Para garantir uma velocidade maior no processo de triagem é importante 

que o cliente procure detalhar o máximo possível o cenário encontrado, 

incluindo arquivos e evidências que ajudem na sua avaliação, assim como 

parâmetros, configurações e informações que julgar relevantes para que 

o atendente tenha um melhor entendimento sobre a necessidade. 

Processo de Chamados
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Modelo sugerido de texto para abertura de chamado: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classificação do Chamado  

 

Todo chamado aberto terá sua classificação definida conforme o impacto 

da situação na operação do dia-a-dia do cliente, chamada Severidade, 

que irá ajudar na priorização e definição dos prazos previstos de 

atendimento.  

  

Severidade Descrição 

Crítica 

A função não pode ser usada e causa um impacto 
direto nas operações dos usuários. Não há nenhum 
paliativo disponível ou está colocando em risco a 
qualidade dos dados. 

Alta 
A função pode ser usada com restrições severas.  
Pode ser necessário uma intervenção manual ou 
procedimento paliativo. 

Média 
A função pode ser usada com restrições menores. 
Não é crítica para a realização de tarefas. 

Baixa 
Pouco impacto na execução da tarefa, como por 
exemplo erros de ortografia, navegação de telas ou 
outros problemas de visualização. 

 

Ocorrência: descrever a situação apresentada, com o maior nível de 
detalhe possível, incluindo informações sobre os dados em uso durante o 
ocorrido, como por exemplo informações de funcionários, interfaces 
utilizadas, seqüência operacional, mensagens apresentadas, etc. 

 

Impacto na Operação: descrever como a situação apresentada impacta 
nas atividades diárias dos usuários do cliente. (Ver classificação de 
chamados abaixo) 

 

Anexos: incluir documentos, copias de telas e outros arquivos que 
possam ajudar na avaliação da situação. 
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 Prazos de Atendimento aos Chamados  

 

O Tempo de Posicionamento é o período de tempo necessário para a 

equipe de suporte receber o chamado, realizar a triagem inicial e 

encaminhar o mesmo para ações de solução. Este tempo não significa o 

prazo para a solução definitiva da ocorrência e é considerado a partir da 

abertura do chamado.  

 

O Tempo de Solução é o prazo previsto para que sejam tomadas as 

devidas providencias para a solução do chamado e é considerado a partir 

da data / hora de abertura. Este tempo não considera o período em que 

o chamado estiver sob responsabilidade do cliente, como por exemplo, 

aguardando novas informações ou liberação de acesso remoto. 

 

Os tempos padrões para posicionamento e solução de um chamado são:  

 

Severidade 
Tempo de 

Posicionamento 
Tempo de 

Solução 

Crítica 8 Horas 3 Dias 

Alta 16 Horas 7 Dias 

Média 24 Horas 15 Dias 

Baixa 32 Horas 30 Dias 

 
Os tempos citados são estipulados em períodos úteis (horas e dias), são 
contados a partir da data/hora de abertura do chamado, e não considera 
o periódo em que o chamado estiver sob responsabilidade do cliente. 
 
Clientes atendidos através do Canal de Sustentação podem possuir 
prazos de Posicionamento e/ou Solução diferenciados, onde deverão ser 
considerados os tempos acordados em contrato de SLA específico.  
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Com o objetivo de permitir uma constante evolução de nossos serviços e 
produtos realizamos mensalmente uma pesquisa de satisfação utilizando 
uma amostragem de nossos clientes. 
 
Esta pesquisa visa obter feedbacks periódicos quanto a dificuldades 
enfrentadas, oportunidades de melhorias, sugestões de novos produtos e 
serviços e qualquer outro tema que nos permita melhorar a experiência 
de uso de nossos clientes. 
 
Desta forma é muito importante que, sempre que sua participação for 
solicitada, você utilize este mecanismo para nos enviar seus comentários 
e sugestões. 
 
 
  

Melhoria Contínua
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Realizar manutenções preventivas periódicas no ambiente onde o 
produto está instalado é uma boa prática que ajuda a garantir o perfeito 
funcionamento e alta disponibilidade da aplicação. 
 
Além dos pontos de atenção tradicionais ligados a tecnologia e 
infraestrutura, existem alguns itens em especial que devem ser inclusos 
na agenda de manutenção preventiva de nossos clientes. São eles: 
 

Atualização de Pacotes 
 

A CINGO libera periodicamente pacotes de atualizações (ver 
capítulo Procedimento de Atualização) de seus produtos a 
todos os clientes. Estes pacotes possuem importantes 
implementações funcionais e corretivas, que auxiliam tanto 
na experiência de uso quanto na estabilidade da aplicação, e 
assim devem ser mantidas atualizadas no ambiente do 
cliente. 

 

Backups de Segurança  
 
Devem ser inclusos nos procedimentos de backups periódicos 
a geração de cópias de segurança dos conteúdos utilizados 
pelo produto CINGO. São eles:  
 
 - Área de Programas (Contexto)  
 - Banco de Dados CINGO 
 

Manutenção Preventiva
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Para identificar a correta localização destes conteúdos o 
cliente deve fazer uso do documento "Documentação Técnica 
do Projeto" entregue pela CINGO quando da conclusão do 
projeto de implantação da solução. 

 

Arquivos de Registros Operacionais 
 
O produto, durante sua utilização, alimenta utiliza diversos 
recursos de registros de informações e comportamentos 
operacionais que auxiliam na gestão e rastreabilidade 
técnica. 
 
Um destes recursos é chamado de "LOG", que são arquivos 
físicos em disco, onde são geradas diversas informações 
durante todo o período de atividade do sistema. Com o 
passar do tempo estes arquivos se tornam obsoletos e 
podem ser excluídos (selecionado sempre os arquivos mais 
antigos), auxiliando assim na redução de consumo de espaço 
em disco. 
 
Para identificar a correta localização destes arquivos o cliente 
deve fazer uso do documento "Documentação Técnica do 
Projeto" entregue pela CINGO quando da conclusão do 
projeto de implantação da solução. 
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Periodicamente a CINGO libera a seus clientes novas versões de seus 
produtos em chamados Pacotes de Atualização, que podem incluir desde 
novos recursos funcionais até correções técnicas obrigatórias. 
 
Cada pacote possui uma identificação baseada em registro de versão (por 
exemplo: 2.6.2.005) que deve ser aplicado no ambiente sempre de forma 
seqüencial.  
 
 Importante: A aplicação dos pacotes de forma incorreta (não obedecer ao 

sequenciamento adequado, por exemplo) pode causar danos à aplicação e 

suas informações. 

 
Para identificar qual a versão corrente da 
aplicação (inclusive o último pacote 
atualizado) o cliente deve acessar o 
produto e utilizar a opção "Sobre" 
disponível no menu do usuário. 
 

Os pacotes de atualização são liberados seguindo as seguintes 

características e agenda: 

 
 Atualizações Periódicas: periodicamente, conforme agenda de 

liberações, são disponibilizados pacotes que incluem melhorias e 

bug fixes. Estes pacotes são liberados a todos os clientes e ficam 

disponíveis para download através da ferramenta de chamados; 

 

Procedimento de Atualização
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 Atualizações pontuais: em caso de necessidade de liberações 

antecipadas ou especiais (que não obedeçam a agenda de 

atualizações periódicas), serão liberados pacotes de melhorias ou 

bug fixes de forma pontual. Estes pacotes são liberados apenas 

ao cliente solicitante e ficam disponíveis para download através 

do chamado aberto. Esta liberação, quando relevante a todos os 

demais clientes, será também inclusa no próximo pacote 

periódico; 

 
 Novas Versões: anualmente, conforme planejamento de produto 

CINGO, são liberadas novas versões que englobam melhorias 

técnicas, funcionais e operacionais, além de novas 

funcionalidades e recursos que buscam ampliar o nível de 

aderência do produto às recentes ou futuras características do 

mercado. Estas atualizações serão liberadas a todos os clientes e 

ficarão disponíveis para download, sob demanda, através do 

sistema de suporte e atendimento. 

 
Para realizar a atualização do pacote no ambiente do cliente o usuário 

deverá fazer uso do documento "Procedimento de Atualização" 

(Atualizações Pontuais) ou "Release Notes" (Atualizações Periódicas ou 

Novas Versões) incluso na pasta raiz do pacote de atualização recebido. 

Este documento detalhará, além das informações de identificação do 

número do pacote/chamado e funcionalidades inclusas e/ou afetadas 

pela atualização, as orientações quanto as ações que devem ser tomadas 

pelo responsável pelo ambiente para a correta atualização. 

 

 É sugerido pela CINGO que o cliente realize previamente a atualização do 

pacote em seu ambiente de homologação e apenas após a sua validação e 

entendimento que o mesmo seja atualizado em ambiente de produção.  



 

  

  

 

Pág 17 de 17 

 

 


