
Empresas dizem que falhas foram pontuais  
 
A Telefônica atribuiu problemas com seu SAC à nova regra do call center. "Em decorrência da 
entrada em vigor hoje [ontem] das novas regras paras os Serviços de Atendimento ao 
Consumidor, registrou um volume de ligações 56% superior ao verificado às segundas. A 
maior parte das chamadas provém de clientes em busca de informações sobre as novas 
regras", disse, em nota. 
 
A empresa, que tem 11,9 milhões de linhas em serviço e 2,5 milhões de assinantes do Speedy 
em 622 municípios do Estado de São Paulo, disse que (apesar do teste da Folha e de 
reclamações de consumidores) "não houve comprometimento do atendimento das solicitações 
feitas hoje pelos clientes". 
 
A NET informou que "o número [de SAC] já está ativo e operando normalmente. Caso os 
clientes tenham qualquer problema em acessá-lo, a orientação é contatar a operadora de 
telefonia". A empresa não explicou por que, em cinco tentativas, a reportagem só encontrou o 
número ocupado e não conseguiu falar com nenhum atendente nem sequer explicar o 
problema. 
 
A TIM informa, em nota, "que investiu na capacitação de seus atendentes e na melhoria dos 
serviços para cumprir as normas vigentes. A empresa está analisando o caso informado [nove 
minutos à espera do atendente] a fim de corrigir o que for necessário para manter-se aderente 
ao decreto". 
 
A Vivo disse que o pedido de informações repetidas, encontrado no teste, é "situação atípica" e 
que o menu segue as normas do decreto. 
 
A Embratel informou que está preparada para atender às novas regras e que o tempo de 
espera citado pela reportagem foi um caso pontual, decorrente da alteração da central de 
atendimento nos últimos dias. Segundo a empresa, a opção de falar com o atendente 
encontra-se no menu principal, conforme determinado. 
 
A Gol diz também que tomou medidas para se adequar às regras, como atendimento 
personalizado, com o analista sendo responsável pela queixa até o seu desfecho e 100% de 
retorno aos clientes que abriram reclamações no SAC. O teste realizado pela Folha é analisado 
pela empresa para que sejam tomadas as "devidas providências". 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 dez. 2008, Cotidiano, p. C1-C2. 


