


da nova legislação de
atendimento ao cliente
deixaram assustados e cheios
de dúvidas empresários de todos
os setores. Bancos e operadoras
se preparam para alegar
inconstitucionalidade. Para
o cliente, objeto da disputa,
o tratamento pode melhorar,
mas ainda há muitas incertezas.
O que se sabe com certeza é
que, em 1° de dezembro, tudo
muda no relacionamento
entre empresas e clientes.

Para sanar as dúvidas,
a Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente
(Abrarec) reuniu, em 4 de
novembro, as principais
entidades do setor para um
fórum sobre o Impacto do
Decreto Lei n° 6.253 no SAC.

Ao longo dos debates,
representantes de diversos
setores apresentaram seus
receios. Uma delas mostra que
ainda há enorme margem para
discussões. Por exemplo, se um
problema não for resolvido, a
culpa é da empresa responsável
pelo produto ou serviço. Mas
também pode ser daquela que
foi contratada para prestar
os serviços de teleatendimento.
Ninguém sabe como a lei vai
interpretar essa ambigüidade.

De acordo com Amauri
Artimos da Matta, presidente
do Ministério Público do
Consumidor (Mpcon),
a contratação do prestador
de serviços não tira a
responsabilidade da contratante.

"O mais importante é a
capacitação dos atendentes
e, assim, garantir maior
conhecimento do produto
apresentado pela corporação",
opina Matta.

No debate da Abrarec, a
conclusão foi de que a empresa
contratada deve comunicar à
contratante cada erro cometido,
o que pode ser feito para
melhorar o processo e tentar dar
fim às reclamações.

janeiro para procurar outro
emprego fixo.

Enquanto isso, todas as
empresas buscam ampliar
o call center e contratar mais
profissionais. E não só call
centers, mas empresas de todos
os setores. No Fleury Medicina
e Saúde, por exemplo, a
coordenadora de atendimento
Ana Paula Mateus já conseguiu

Investir para atender
As conseqüências da nova

legislação também incluem os
investimentos necessários que
as empresas devem fazer para
estarem de acordo com as
exigências. Um dos primeiros é
simplesmente ter mais gente
atendendo os clientes.
Rosângela Lutti, diretora de
RH da Contax, sente
dificuldade para contratar mais
atendentes. Ela disputa capital
humano com o comércio em
geral no momento mais
movimentado do ano,
quando os estabelecimentos
contratam para empregos
temporários. Rosângela já
perdeu profissionais para
lojas, pois os funcionários
podem ganhar mais e reservar

a aprovação para abertura de
mais espaço e a compra de
infra-estrutura no
departamento. Que será
preenchido com mais
operadores, portanto.

Além de contratar, é preciso
manter os que já trabalham na
empresa. Várias empresas
recorrem aos planos de carreira.
"Queremos que o funcionário
que trabalha no SAC seja útil
também nas nossas agências
bancárias", diz Cristóvão
Carneiro, gerente-executivo
chefe do Bradesco.

Para muitos executivos,
entretanto, a simples exigência
de atender o cliente em menos
de 60 segundos é absurda. Nesse
caso, será preciso investir em
tecnologia. No caso da Mapfre,
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o acesso a todos os serviços da
empresa foi simplificado com a
criação de uma espécie de busca
eletrônica. Quando ficar pronta,
o atendente vai digitar o nome
do produto e toda a informação
aparecerá na tela.

Mas há uma dificuldade que
envolve um risco ainda não
calculado. Cada ligação de um
cliente deverá ser gravada. Por si
só, esse cuidado já exige um
investimento considerável.
Entretanto, de acordo com a
nova lei, o consumidor ainda
pode solicitar essas gravações
para a empresa prestadora do
serviço. E ela deve cedê-las em
forma de arquivo por e-mail ou
em CD. Ricardo Floresta,
gerente do canal de TV por
assinatura Sky, conta que
determinado cliente pediu
recentemente um CD com
a conversa que teve com o
atendente. Nela, ele perguntava
simplesmente o horário e o
canal do jogo que queria
assistir. Não havia nenhum
problema com o serviço.
Floresta conclui: "Ele só
queria escutar sua própria voz".

Melhor prevenir
Parte do mercado já procura

se precaver há anos. Em abril
de 2005, a própria Abrarec
procurou criar uma
regulamentação mais moderna
para o setor de atendimento.
A ação foi realizada em parceria
com a Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd) e a
Associação Brasileira de
Telemarketing (ABT). As três

associações criaram o
Programa Brasileiro de
Auto-Regulamentação
(Probare) para as áreas de
call center, contact center, help
desk, SAC e telemarketing.
Em oito meses, a norma ficou
pronta. "Criamos também
um código de ética para
consolidar e aprimorar o
atendimento ao consumidor",
explica César Mori, gerente
do programa. "Foram mais de
500 horas de trabalho."

Algumas empresas também
se anteciparam. A nova lei
exige atendimento em 24 horas,
sete dias por semana. Já em
novembro, a TAM começou a
operar nesse modelo. Hoje, a
demanda se traduz em seis mil
telefonemas, oito mil e-mails e
mais de dez mil cartas por mês.

Além de se antecipar, a
TAM criou regras que vão além
da nova legislação. Daisy de
Souza Lacerda, diretora de
relacionamento com o cliente,
impôs 48 horas para responder
ao cliente. A lei é menos rígida,
exige sete dias; Daisy tem três
de margem.

Agora, as empresas precisam
correr, não só para mexer em
suas estruturas, como para
esclarecer os clientes. Carneiro,
do Bradesco, pretende levar ao
consumidor explicações do que

irá acontecer a partir do ultimo
mês de 2008. Prevê campanha
em rádios, TVs, jornais, internet,
além de cartilhas com orientação
sobre a nova lei.

Boa comunicação e muito
diálogo são a melhor política.
Presente ao debate da Abrarec
estava Ricardo Morishita,
diretor do Departamento
de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), do
Ministério da Justiça. Na
opinião de Morishita, este é
o momento que as empresas
devem esclarecer as incertezas
e receios. Assim, podem evitar
multas e reclamações.

Com a mesma filosofia,
Stan Braz, diretor-executivo da
Abrarec, aconselha urgência.
"As empresas não devem
esperar o dia 1° de dezembro",
ele diz. "Ou os consumidores
ficarão sabendo somente quanto
alguma empresa for autuada."
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