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ás novas regras de funcionamento do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), que 
foram definidas por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última 
quinta-feira (31), devem servir para melhorar o canal de comunicação entre empresas e 
clientes e são recebidas de forma positiva pelo mercado. 
 
De acordo com Luis Alcubierre, diretor de relações institucionais da Atento - uma das maiores 
empresas de call center do Brasil -, o decreto é benéfico para consumidores e seus clientes. "A 
Atento, assim como todo o setor e seus clientes, tem enxergado isso como uma oportunidade 
de evoluir no relacionamento", afirma.  
 
Discussões entre os setores que serão afetados com a mudança também levantam a questão 
financeira do processo. As novas regras terão impacto do ponto de vista tecnológico e mais 
pessoas terão que ser contratadas para trabalhar. 
 
Alcubierre avalia que no curto prazo essas mudanças  vão trazer impacto financeiro para quem 
contrata serviços de call centers. "Mas, por outro lado, o mercado vai ter mais produtividade, 
mais eficiência e irá conquistar mais clientes fiéis. Tudo isso na verdade vai gerar uma conta 
que deve ser medida com o sucesso no longo prazo", conclui. 
 
Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste (Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor) entende que com o decreto as empresas vão ter mais qualidade nos serviços que 
oferecem. "O cliente terá mais conforto e atendimento qualificado. Os consumidores 
remuneram os serviços e como clientes exigem um atendimento diferenciado. É 6 novo 
momento para que as empresas ofereçam esse canal direto de comunicação com mais 
eficiência", completa. 
 
Segundo Nelise Zymberg, consultora de marketing de relacionamento e diretora da Zymberg 
Marketing Direto, as empresas devem compreender que a excelência em atendimento 
consegue fidelizar o cliente e o SAC é um canal fundamental para isso. "O decreto será uma 
boa oportunidade para todos acordarem frente ao mercado", diz, ressaltando que as empresas 
gastam muito dinheiro com lançamento de produtos, mas são negligentes quando investem 
em CRM (Custo-mer Relationship Management). 
 
"Não adianta investir em campanhas publicitárias e não investir em serviços aos clientes. 
Estava demorando para uma mudança acontecer por causa da passividade dos nossos 
consumidores e a implantação lenta das normas e leis. Agora as empresas terão que se 
adaptar à nova condição ou perder clientes para os mais competentes", explica a consultora. 
 
Em comunicado oficial, a Abemd (Associação Brasileira de Marketing Direto) apóia o decreto e 
"acredita que todas as iniciativas que visem disciplinar e ajudar o setor de atendimento a 
clientes e consumidores a se fortalecer são bem-vindas". 
 
NOVAS REGRAS 
 
Em dezembro, já que os SACs têm prazo de 120 dias para fazerem adequações em suas 
operações, as novas regras previstas no decreto começam a valer. A partir de então, os 
consumidores poderão contar com serviços que ficarão disponíveis durante 24 horas, nos .sete 
dias da semana. 
 
Além disso, as empresas de call center terão que atender imediatamente qualquer pedido de 
informação ou cancelamento feito pelo consumidor. As reclamações terão prazo máximo de 
cinco dias úteis para serem resolvidas. 
 
"Outro ponto positivo é o fato de que o consumidor vai ter a opção de cancelamento de 
serviços no menu principal das gravações. Não vai precisar ficar repetindo seu problema e 
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seus dados pessoais cinco ou seis vezes", afirma Andréa Sanches, diretora de programas 
especiais do Procon São. Paulo. 
 
No decreto, também fica regulamentado que a veiculação de mensagens publicitárias durante 
o tempo de espera do atendimento é proibida, a menos que o consumidor a aceite 
previamente. 
 
Estas são algumas mudanças já estabelecidas. Outras (como a definição do tempo limite de 
espera em ligações) serão estabelecidas em portarias ainda este ano. "Acho que foi prudente 
avaliar o tempo de espera por portarias e dividir por setores. Isso deve ser avaliado caso á 
caso", afirma o diretor de relações institucionais da Atento. 
 
A novas regras irão valer para os seguintes setores: telecomunicações, sistema financeiro, 
aviação, água, energia elétrica, transporte terrestre e planos de saúde. "Órgãos de defesa do 
consumidor vão atuar na fiscalização, vão receber reclamações e as empresas que não 
estiveram adequadas às normas poderão ser penalizadas com multas que variam de R$ 300 a 
R$ 3 milhões", finaliza Andréa Sanches. 
 
BALANÇO 
 
De acordo com o último balanço divulgado pela ABT (Associação Brasileira de Telesserviços), 
referente ao ano de 2007, o setor de call center foi um dos que mais gerou empregos no 
Brasil: fechou o ano com 750 mil trabalhadores, o que representa um crescimento de 10% em 
comparação a 2006. O faturamento das empresas que operam como terceirizadas foi de R$ 
4,5 bilhões. Para 2008 a expectativa é também de um aumento de 10% na geração de 
empregos. 
 

           Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 4 ago. 2008. p. 37.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




