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Decreto Presidencial 6.523, que regulamenta a lei no. 8.078, para fixar normas gerais sobre o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Este tem sido o tema central de conversas 
envolvendo desenvolvedores de soluções e empresas de contact center. Como se adequar às 
novas regras que entram em vigor no próximo dia 10 de dezembro, com normas muito mais 
rígidas em relação ao atendimento nos SACs?  
 
Pelos corredores do Conarec 2008 (6º. Congresso Nacional das Relações Empresa Cliente), 
realizado em São Paulo, todos eram unânimes em afirmar que o decreto exigirá mudanças 
tecnológicas e nos processos.  
 
Alexandre Paiva, gerente de Soluções da Witell Comunicações, lembra que as mudanças 
começam na porta de entrada, a URA - Unidade de Resposta Audível, aparelho utilizado para 
que possam ser digitadas opções no atendimento eletrônico. “Agora não é só colocar opções, o 
processo de entrada já precisa integrar o cancelamento e o atendimento. Além disso, o 
atendente tem que resolver o problema preferencialmente na primeira chamada, já que só 
será permitida uma transferência. O pessoal de primeira linha terá que ser mais treinado”.  
 
“Tudo terá que estar integrado”, diz Alessandro Damásio, gerente geral da Aspect Software. 
“URA, PABX, gravador. O que muda não são as ferramentas, é o modo como se usa essas 
ferramentas. Quem tem sistemas isolados terá que integrar tudo para que o atendente tenha 
todas as informações na tela a toque de caixa. Não será mais possível ter bancos de dados 
isolados”.  
 
Operadoras de telefonia como a Claro e a Vivo estão adotando estratégias de diversificar os 
canais de contato com clientes. Roberto Lima, presidente da Vivo, diz que a meta é criar uma 
rede conectada, englobando desde as lojas até a internet. “Esta nova fase significa dar mais 
satisfação ao cliente com operações mais eficientes”. João Cox, presidente da Claro, destaca 
que “o novo consumidor busca maior interação, o que obriga as empresas a serem mais 
eficientes. E a segmentação é um caminho para dar um melhor atendimento, com pessoas 
mais capacitadas”.  
 
Estratégias 
 
Da parte dos desenvolvedores de soluções, as estratégias são mais variadas. Francisco Virgílio, 
diretor de pré-vendas e parcerias da Altitude Software, conta que a empresa vem participando 
há tempos de grupos de discussão e que, apesar de não saberem exatamente quais seriam os 
pontos críticos da lei, já previam os motivadores. “A partir de estudos, constatamos que a 
melhor forma de ajudar nossos clientes era compartimentalizar as nossas soluções, agora 
agrupadas em combos, de modo a atender cada ponto da lei. Com isso, acreditamos que fica 
mais fácil até para atender a lei. A flexibilidade das ferramentas ajuda a cumprir as normas. 
Para nós, uma crise deve ser vista como no ideograma chinês, é uma oportunidade de 
crescimento”.  
 
Já mudar a forma de comercialização é a estratégia adotada pela Aspect. “O maior problema é 
que este investimento em tecnologia não entrou no budget deste ano”, diz Damásio. “As 
empresas de contact center e as que têm SAC próprio querem saber duas coisas: como vou 
atender as novas regras e quanto isso vai me custar? Por isso decidimos partir para uma 
oferta comercial agressiva. Ao invés de gastar, por exemplo, US$ 300 mil com a compra de 
soluções, passamos a oferecer nossos produtos como serviço e com isso o custo pode baixar 
para US$ 10 mil mensais”.  
 
A obrigatoriedade de ter atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, também tem 
gerado controvérsias. “Já ouvimos falar de empresas de menor porte que estão até pensando 
em tirar produtos de linha, porque o lucro não paga o preço deste atendimento”, diz Paiva, da 
Witell. “E não podemos esquecer da obrigatoriedade de gravação e guarda das ligações por 
três meses. Poucas empresas estão prontas para atender a esta exigência”.  



 
Robert Meir, presidente da Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente), 
ressalta que a associação é inteiramente a favor da nova regulamentação, mas alerta para o 
aumento dos custos dos serviços 0800 para as empresas, que será usado para atendimentos 
de reclamações e cancelamentos. “O nosso 0800 é o mais caro do mundo. Para a empresa que 
contrata, o serviço custa em média R$ 1 o minuto para ligação proveniente de um telefone fixo 
e R$ 1,60 do celular. Acreditamos que 70% dos novos custos sejam com este serviço”.  
 
Contingente 
 
E o que fazer com o maior contingente de atendentes nos horários de menor movimento? Com 
o funcionamento ininterrupto do atendimento, o número de funcionários irá aumentar e, 
mesmo com o uso de ferramentas de workforce management, em certos momentos existirá 
um índice de ociosidade maior do que o recomendado. Para Paiva, uma solução é usar estes 
intervalos para treinamento à distância. Já Damásio acredita que é possível aproveitar este 
contingente ocioso para ações de blending ativo ou receptivo, na mesma estação de 
atendimento.  
 
No final, todos acreditam que o consumidor vai sair ganhando com as novas regras e que após 
um curto período de ajustes, a paz poderá reinar sobre este território hoje tão conturbado. “O 
atendimento a pessoas não pode ser uma commodity, tem que ser uma vantagem 
competitiva”, diz Virgílio, da Altitude. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 set. 2008, Seudinheiro, p. B-9. 


