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Atendimento Por Produto – Balcão 
Duração aproximada: 6 minutos 

 

Como utilizar o Portal da Drogaria para 

Atendimento do Consumidor no Balcão Por Produto 

Este material faz parte do “Estudo Modular Assistido” destinado exclusivamente à capacitação 
dos usuários do Portal da Drogaria. Conheça os outros módulos no menu de apoio Ajuda.  

Recomendamos a leitura prévia de: 
• Conhecendo o Portal da Drogaria 
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O atendimento de consumidores por 
produtos no balcão, é feito pelo “Apoio 
ao Consumidor” no menu principal da 

Tela Início do  
Portal da Drogaria. 

Vamos ver como funciona. 

Para melhor entendimento, 
faça antes o estudo 

“Conhecendo o Portal da 
Drogaria”. 
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Para sua maior comodidade e segurança, o Portal da Drogaria utiliza uma tecnologia que 
identifica automaticamente o Programa pelo produto desejado. Para iniciar o atendimento: 
 Clique no menu Apoio ao Consumidor e siga direto para o atendimento 
 Clique no logo do Programa Desejado, para conhecer detalhes e fazer um atendimento 
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Ao clicar no logo do programa desejado, você tem informações sobre o Programa. 
É um canal direto entre a Indústria e você para informações exclusivas do Programa. 
Clique em Seguir Atendimento para continuar atendendo o Consumidor. 
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Chegamos nesta tela direto pelo menu Apoio ao Consumidor ou pela tela do Programa. 
Selecione o produto desejado, utilizando uma das seguintes formas: 
 Leitura do código de barras (forma mais rápida e segura) 
 Digitação do código de barras ou do Nome do Produto, clicando em Pesquisar 
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No caso de usar o nome do produto, o Portal da Drogaria oferece a lista de produtos que 
atendem a pesquisa para que você selecione aquele que deseja.  
Clique no botão Selecionar no produto desejado. 
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O Portal da Drogaria identifica automaticamente o Programa ao qual o produto pertence. 
Em seguida solicita a identificação do consumidor, que pode ser feita pelo CPF do 
Beneficiário ou Número do Cartão do Programa. Pressione Avançar para continuar. 



8 8 

Neste momento, o consumidor pode estar em 
uma destas situações: 

1. Não cadastrado e deve utilizar site/0800 da 
Indústria 

2. Não cadastrado, mas a loja pode fazer sua 
inclusão 

3. Cadastrado. Seguir atendimento normal 
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O campo Atenção informa como proceder para participar do Programa da Indústria. 
Pode informar também os benefícios que terá caso queira participar.  
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O campo Atenção informa que a adesão pode ser feita imediatamente na loja. 
Se o consumidor concordar, preencha corretamente os campos e clique Concluir Adesão. 
Se não concordar, informe que não serão concedidos os benefícios do Programa. 
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Após identificar ou cadastrar o consumidor, o Portal apresenta sua tabela de descontos. 
Cada linha corresponde a uma quantidade e apresenta o respectivo desconto. 
O número de linhas e os descontos variam de um consumidor para outro. 
As vantagens do Programa estão limitadas às quantidades apresentadas.  
Clique no botão <+> para selecionar a linha correspondente à quantidade desejada. 
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O campo Atenção contém mensagens para facilitar o atendimento do consumidor.  
Neste campo você pode encontrar melhores condições para o consumidor. 

O campo Valores/Descontos apresenta os preços e o desconto definido. 
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Clique no botão <+> para aumentar, ou no botão <-> para reduzir a quantidade. 

Pode também remover um produto clicando no botão <X>. 
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Se necessário você pode incluir novos produtos no mesmo atendimento, 
dentre as INDÚSTRIAS APRESENTADAS na tela a cada atendimento. 
Indústrias que não constem na lista requerem ATENDIMENTO SEPARADO. 
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Diferente do 1º produto pesquisado, o 2º tem o desconto de acordo com o valor loja. 
Ao pesquisar este tipo de produto pode ser solicitado ao atendente informar o valor do 
produto praticado na loja para servir de base no cálculo dos descontos.  
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Após informar o valor praticado na loja, o Portal apresenta sua tabela de descontos. 
Verifique as condições apresentadas e selecione a quantidade solicitada pelo consumidor. 
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Observe que o produto é apresentado com o Valor Loja informado pelo atendente. 
O valor pode ser alterado clicando no link Alterar Valor Loja, quando necessário atualizar. 
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Observe os diferentes tipos de produtos pesquisados: 
1º produto - Desconto sobre o PMC 
2º produto - Desconto sobre o valor praticado na Loja 
Para encerrar clique em Finalizar. 
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No encerramento são apresentados os produtos atendidos, juntamente com as quantidades 
e descontos concedidos. 
O campo Atenção pode indicar ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES E DESCONTOS anteriores. 
Lembre-se que ESTES DESCONTOS E QUANTIDADES SUBSTITUEM OS ANTERIORES. 
Anote o Número de transação apresentado acima, ele será utilizado no pagamento no Caixa. 
Para iniciar um novo atendimento clique no botão Anular. 
Digite a NF (Nota Fiscal), caso tenha. Senão, clique em Finalizar Compra. 
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Obrigada por participar comigo 
deste estudo. 

Lhe convido para um novo 
encontro. Escolha outros 
treinamentos na opção  

Ajuda do Menu Principal. 
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