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O Ministério da Justiça divulgou, ontem, uma lista com o nome de várias empresas e seu grau 
de adequação às novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Com a 
publicação da lista, o objetivo é permitir ao consumidor acompanhar mais de perto o processo 
de adaptação nessas companhias e pressioná-las a acelerar as alterações requeridas em seus 
sistemas de call center.   
 
As listas de empresas são divididas por setores e podem ser acessadas no endereço eletrônico 
www.conquistadoconsumidor.com.br. Elas foram elaboradas a partir de questionários enviados 
por 13 procons às companhias.   
 
O setor de transportes terrestres foi o que teve mais problemas para adaptar-se às novas 
regras. Apenas 34% das empresas desse setor conseguiram cumprir as regras. Em segundo 
lugar estão os setores de telefonia fixa e de planos de saúde, com 70% de cumprimento. As 
empresas de energia elétrica ficaram em quarto, com 71%. Depois, vêm as companhias de TV 
por assinatura, com 73%. Os bancos conseguiram 85% e fecham a lista de onze setores 
divulgada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da 
Justiça.   
 
"Dezenas de empresas trabalharam para se adequar às regras, mas há outras que não confiam 
no poder regulatório do Estado", afirmou o ministro da Justiça, Tarso Genro. Ele reiterou que 
essas empresas serão fiscalizadas pelo Ministério Público, pelos procons e pelo DPDC. Se não 
cumprirem as regras, as empresas estarão sujeitas a multas de R$ 200 a R$ 3 milhões por 
reclamação do consumidor.   
 
Como essas multas são consideradas relativamente baixas para companhias de grande porte, 
o DPDC utilizou a estratégia de divulgar os nomes das empresas no site para que os 
consumidores possam compará-las. No setor de planos de saúde, por exemplo, é possível 
verificar que o Bradesco Saúde cumpriu as regras em 95% de seus serviços de atendimento. 
Já a Camed atingiu 74%, a Sulamérica ficou com 82% e a Golden Cross com 87%.   
 
"Se o consumidor sabe mais a respeito do comportamento das empresas, ele pode compará-
las e certamente saberá escolher a que melhor atende às normas de call centers", disse o 
diretor do DPDC, Ricardo Morishita.   
 
As novas regras entraram ontem em vigor. Entre as exigências, está previsto que o SAC deve 
funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana. A empresa também deve garantir, no 
primeiro menu eletrônico e em todas as suas subdivisões, o contato direto com o atendente.   
 
Além das empresas de serviços financeiros e operadoras de telefonia, as regras também se 
aplicam às empresas de aviação civil, TV por assinatura, energia elétrica, planos de saúde e 
companhias de ônibus.   
 
O DPDC pretende divulgar listas periódicas com o percentual de cumprimento do SAC por 
setor. Esse sistema foi batizado de "barômetro", numa alusão ao instrumento utilizado para 
medir a pressão atmosférica.   
 
A secretária de Direito Econômico, Mariana Tavares, afirmou que as empresas que não 
responderam ao questionário sobre o novo SAC serão notificadas para que cumpram esta 
obrigação.   
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