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sumidor. As empresas correram para
se adequar, compraram tecnologia,
melhoraram processos internos, fizeram treinamentos, contratações, investiram muito. Do outro lado da história,
consumidores esperaram ansiosamente
1° de dezembro chegar para ver o que
realmente mudaria.
Dois meses se passaram e a sensação é de que ainda estamos em um
período de adaptação. Muita coisa
mudou e melhorou, os consumidores
estão mais confiantes, ligando mais e
contando mais com as empresas. Coisa
que não estava acontecendo. Cancelar
serviços pelo atendimento eletrônico
era impossível, somada à transferência
irrestrita da ligação e a repetição das
informações a diversos atendentes,
tornava uma odisséia a resolução dos
problemas do consumidor.
Com tantas dificuldades o cliente
acabava desistindo e procurando órgãos
de defesa do consumidor. "É um absurdo um cliente ter de entrar em contato com um órgão público para emitir
a segunda via de uma conta ou pedir a
cópia de um contrato. Privatizar serviços e estatizar problemas não é correto", comenta o diretor de atendimento
do Procon-SP, Evandro Zuliani. "Os
Procons e o sistema judiciário estão
abarrotados de problemas que as empresas deveriam resolver diretamente
com seus clientes", diz.
O decreto compreende o serviço de
atendimento telefônico dos setores bancário, serviços financeiros, aviação civil,
água, telefone, transportes terrestres,
planos de saúde, telefonia móvel e fixa,
e TV a cabo que tenham como finalidade resolver as demandas dos consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de
contratos ou serviços.
O serviço de atendimento por telefone deve ser gratuito, estar disponível 24 horas por dia, sete dias por
semana (24x7), tem de garantir ao
consumidor no primeiro menu ele-

trônico e subdivisões a opção de falar
direto com um atendente, assegurar
que as opções de cancelamento e reclamações façam parte das primeiras
opções da Unidade de Resposta Audível (URA). Além disso, deve oferecer ao consumidor um único número
de acesso ao serviço e disponibilizar
o histórico das demandas do cliente,
quando solicitado por ele, entre outras determinações.
Para Zuliani, essas medidas estão
gerando um movimento que trará melhorias em todos os sentidos. 'Apesar
de ser algo que já deveria estar sendo
feito, tudo isso tem chamado a atenção
para o problema. O Procon terá novas

recusa chamadas via terminal celular.
Também foi concluído que algumas
empresas de energia elétrica não aceitam ligações vindas de clientes que estejam fora de sua área de atendimento.
Para ser atendido, esse cliente é obrigado a ligar para um número tarifado.
De acordo com o Parágrafo II,
Artigo 3° do Decreto-Lei n ° 6.523,
"as ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das solicitações
e demandas previsto neste Decreto
não deverá resultar em qualquer ônus
para o consumidor". Ou seja, todas
as ligações devem ser gratuitas, não
importando se são feitas em terminais
fixos ou móveis.

abordagens com as empresas, avisaremos sobre problemas recorrentes e seremos mais rígidos", explica.

Gol/Varig, Emirates, Sky, Telefônica Digital, Avimed e boa parte
das empresas de transportes terrestres não fornecem atendimento gratuito via celular. Dessas, a Avimed,
em nota enviada a nossa redação, informou que houve uma interpretação
errônea do decreto e que em breve
passará a aceitar ligações de celular.
A Gol/Varig afirma seguir as determinações da nova lei e as demais não
se manifestaram.
Entre as reclamações que levaram
o governo a fazer alterações na legislação, a queda de ligações e a exigência de dados cadastrais para ter acesso a um atendente aparecem como os
principais motivos de irritação por
parte dos clientes. Aparentemente,
isso ficou no passado. Durante a pesquisa foi constatado que a exigência
de dados pessoais para ser atendido,
pelo menos entre as empresas consultadas, acabou. Algumas, como

l, 2,3... testando
Em janeiro, durante os dias 16 e 23,
o Portal Call Center, a pedido da revista Consumidor Moderno e da Abrarec
(Associação Brasileira das Relações
Empresa-Cliente), analisou o atendimento eletrônico de 90 empresas de
todos os setores regulamentados.
Um dos pontos focados pelo decretolei foi garantir o acesso gratuito aos SACs
das empresas. O estudo verificou que a
maioria se adequou e disponibilizou um
canal 0800 para atender seus clientes.
Outras, entretanto, mantiveram o atendimento, para algumas cidades, pago.
Entre as companhias aéreas, as estrangeiras não estavam 100% em conformidade. Das consultadas, a Copa
Airlines não aceita ligações vindas do
DDD 11 para seus 0800 e a Emirates

Credicard Citi, Tam, Net, Telefônica, Vivo, Claro, Brasil Telecom,
GVT, CTBC e Mediai, pedem que
seus clientes digitem alguns dados,
mas não impedem que a ligação seja
transferida para um atendente.
Alguns ajustes à parte, a pesquisa encomendada pela Consumidor
Moderno constatou um grande salto
na qualidade dos serviços prestados
ao consumidor pelas empresas. No
que se refere à gratuidade de ligação,
opção para falar com atendente, cancelamentos e resolução de problemas,
houve grandes esforços e melhorias.
E os resultados estão aparecendo.
Veja mais detalhes sobre o estudo em
www.consumidormoderno.com.br
ou www.portalcallcenter.com.br

O outro lado da história
Enquanto grande parte da imprensa e alguns órgãos públicos detectam problemas e irregularidades e
continuam a enaltecer apenas o lado
negativo dos SACs, as empresas comentam sobre as melhorias implementadas. Os investimentos no setor
foram altos. De acordo com dados levantados pela Abrarec, foram investidos cerca de R$ l bilhão em tecnologia, processos e pessoas nos contact
centers de todo o Brasil e as empresas
realizaram mais de cem mil novas
contratações o que, além de melhorar
a vida do cliente, contribui também
para a economia do País.
Adhelaine Marques, gerente de
relacionamento com o assinante da

TVA, afirma que a empresa percebeu que as primeiras impressões do
consumidor estão muito positivas. "A
maioria notou as adaptações das empresas como uma forma de atendê-lo
com maior eficiência. Mensuramos
essa percepção por meio do retorno
dos clientes em nossas ligações e dos
demais canais de comunicação".
Para Elio Boccia, diretor de TI do
Grupo Mediai, haverá um resgate da
confiança do brasileiro com os SACs.
"Acredito que muita gente nem ligava
para o SAC por conta da baixa expectativa. Tivemos um aumento muito
grande nas ligações: esperávamos 30
mil e recebemos cem mil ligações depois do decreto. Esse número se deve,
sim, aos testes e ao furor inicial, mas
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acredito que o consumidor está mais
confiante e sente que pode contar com
as empresas", diz. "A lei fez com que a
comunidade toda se preocupasse com
o assunto, fez com que o consumidor
criasse uma expectativa positiva. Ele
exigirá mais e as empresas vão dar
mais a ele", completa Boccia.
Para o diretor de contact center da
SulAmérica, Edison Kinoshita, a regulamentação trará benefícios no que

diz respeito à imagem do setor. "A
regulamentação põe em evidência um
assunto que a empresa sempre tratou
com a importância devida. A contribuição maior é na manutenção do foco
em um dos valores da empresa, que é
Vocação para servir'", diz.
"Entendemos que o esforço da área
de seguros (CNSeg, Fenaseg e empresas do setor) em criar um roteiro para
aplicação do decreto tem surtido efeitos

muito positivos. Temos acompanhado
pesquisas publicadas na imprensa, nas
quais apontam o setor de seguros como
sendo um dos melhores em termos de
adaptação à nova lei. Isso atinge diretamente a formação de opinião dos
consumidores, que estão cada vez mais
atentos ao relacionamento entre empresas e clientes", completa Kinoshita.
Renato Vascowitch, diretor-executivo da OceanAir, também aposta
no aumento da confiança. "O relacionamento com o cliente tornou-se
mais transparente e ágil. O número de
elogios recebidos pelo SAC aumentou
em 15%. O cliente tem se mostrado satisfeito com a resolução apresentada à
sua demanda. Isso pode ser medido por
ocasião do retorno ao mesmo na finalização da ocorrência", afirma.
Outro ponto salientado pelas empresas como um dos benefícios da
implementação da regulamentação
é o fato de as áreas internas terem se
unido pela causa do cliente. "A nova
regulamentação fez com que todos os
departamentos trabalhassem com um
único objetivo: atender bem e rápido o
nosso cliente", afirma Melissa Renata
F. de Lira Carnaúba, coordenadora
da central de atendimento da Central
Nacional Unimed.
A gerente de call center da Amil
Priscilla Josy Nogueira Robinson

Tempo de atendimento
Quando começaram as discussões sobre quais seriam
as novas regras para a melhoria do atendimento no
Brasil, a cláusula que determina que o consumidor seja
atendido em até um minuto não estava em pauta. Por
pressões da opinião pública e imprensa essa métrica
foi adotada, gerando controvérsias. O fato é que o
consumidor não quer ficar esperando na linha, ele quer,
acima de tudo, que seu problema ou solicitação sejam
resolvidos; o cliente quer qualidade.
Apesar dos investimentos, boa parte das companhias
conseguiu atender em até um minuto, mas não a
totalidade; as que ultrapassaram estão fazendo grandes
esforços e não estão excedendo a marca dos dois minutos.
Especialistas nacionais e internacionais consultados pela

revista afirmam que esse é um tempo inexeqüível. As
empresas querem e devem almejar indicadores de alta
qualidade, mas esses precisam ser executáveis.
No estudo encomendado pela Consumidor Moderno
foi constatado que 95% das empresas atenderam em até
dois minutos. Alguns setores tiveram mais dificuldade,
das dez companhias de telefonia testadas apenas uma
conseguiu atender em até um minuto.
Apenas a TAM Linhas Aéreas, Brasil Telecom, Telefônica
e a Companhia de Energia Elétrica CEMIG, do universo de
90 empresas analisadas, ultrapassaram a marca dos dois
minutos, o que consideramos muito bom se compararmos
ao tempo de espera que o consumidor enfrentava antes da
implantação do decreto.

também fala que para a adequação
houve sensibilização de algumas áreas
internas. "Nos adequámos para agilizar
alguns processos e para atendermos às
exigências da lei. Houve redimensionamento de Posições de Atendimento
(PAs) e de operadores para atendermos o cliente em até 60 segundos". A
empresa investiu na contratação de 30
novos colaboradores, na ampliação do

número de PAs (de 175 para 200) para
garantir atendimento rápido e com disponibilização do número do protocolo
(logo no início da ligação) com data,
hora e descrição da solicitação para
acompanhamento do cliente.
O setor bancário, o que mais investe em tecnologia no Brasil no que diz
respeito à segurança, agilização de
processos e atendimento ao cliente,

também passou por transformações.
Andréa Carpes Blanco, diretora de
relacionamento do Unibanco, diz que é
fato consumado a melhoria que o decreto trouxe à instituição. "Estamos com
todos os indicadores dentro da meta.
Os clientes estão realmente encontrando um atendimento mais ágil. A maior
vantagem é que separamos a reclamação de solicitação e temos operadores
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mais preparados para atender a ambos
os casos especificamente. Atendíamos
80% em 20 segundos, agora são 100%
em 45 segundos", informa.
A profissional endossa também
que houve mobilização de toda a companhia. "O maior ganho de qualidade
foi o investimento na capacitação da
empresa como um todo. Para resolver
em até cinco dias os problemas dos
clientes, tivemos de mobilizar áreas
que teoricamente nem seriam afetadas
pelo decreto", esclarece.
TV por assinatura, um dos segmentos campeões de reclamação, também
não tem medido esforços. A Net investiu cerca de R$15 milhões. "Investimos
muito, porém a Net acredita que sempre há espaço para mudanças e continua
empenhada em melhorar seus índices'',
diz Leandro Santos, diretor-executivo
de administração e serviços da Net.
Ele ainda informa que a empresa
contratou um segundo provedor de serviços que, além de suprir as demandas
de crescimento da empresa, representou o acréscimo de aproximadamente
1.200 operadores para fazer frente às
novas determinações. "Todos os aten-

dentes foram treinados e capacitados
para resolver quaisquer demandas dos
clientes no primeiro contato. Além
disso, as opções de atendimento automatizado (URA) foram simplificadas
e implantadas antes mesmo da vigência
do decreto", completa.
Na Sky as coisas também mudaram. "Foi necessário adequar alguns
de nossos processos, como o atendimento eletrônico da URA, dimensionar o quadro de funcionários para que
o SAC pudesse oferecer atendimento
24 horas por dia, entre outros. Ainda
não fizemos uma avaliação do investimento realizado nessas adaptações,
mas sabemos que o custo foi alto. O retorno que tivemos é o reforço do nosso
compromisso em atender bem o cliente, não registramos comentários sobre
as mudanças", afirma Vito Chiarella,
vice-presidente de clientes.

Dificuldades
A Claro afirma já atendia a todas
as normas regulamentadas pela Anatel
para o setor de telefonia móvel, além de
já seguir as melhores práticas do mercado. "Itens como gratuidade do SAC,

atendimento 24x7, o cancelamento imediato de serviços e a acessibilidade para
deficientes já estavam sendo cumpridos.
Portanto a operadora teve de se adequar
apenas a algumas das exigências estabelecidas pelo Ministério da Justiça", conta
Miguel Cui, diretor de clientes da Claro.
Ele esclarece que alguns itens da
legislação apresentam uma dificuldade
maior de cumprimento, como atender
100% das ligações em 60 segundos. "O
volume de chamadas pode variar entre
os dias ou mesmo em horários pontuais", comenta. Outro item se refere à
proibição da ligação ser interrompida.
"A infraestrutura de acesso pode apresentar falhas e em alguns momentos
não conseguimos completar chamadas
para outros telefones; além disso, a Claro utiliza recursos de terceiros", diz. E,
por fim, a cláusula que diz que todas as
ligações devem ser gravadas. "A Claro
investiu em tecnologia para a gravação
de todas as ligações, porém todo sistema
apresenta um índice de falha", finaliza.
A Telefônica informa que implementou todas as medidas necessárias
para o cumprimento das determinações, entre outras iniciativas, contratou mais de dois mil profissionais
(totalizando mais de 22 mil pessoas
em sua central), fez investimentos de
R$ 50 milhões para ajustes sistêmicooperacionais, aquisição de equipamentos (como plataformas e servidores), desenvolvimento de sistemas,
interação de ilhas de atendimento e
infraestrutura para impressão e postagem de cartas, entre outros itens.
Todos esses ajustes e providências
demandaram uma grande reestruturação na central de relacionamento da
operadora, com mudanças como alteração nos roteiros dos atendentes e revisão
de diversos procedimentos. Trata-se da
implantação de mudanças em uma área
de grande porte e a Telefônica trabalha
continuamente para evitar a ocorrência
de falhas que, ao serem detectadas, são
imediatamente corrigidas.
Na Vivo as coisas pouco mudaram.
Segundo nota enviada pela assessoria de
imprensa, "a vigência das novas regras
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do call center não alteraram, expressivamente, a rotina de atendimento da
central de relacionamento da Vivo. Isso
porque a empresa, há cerca de dois anos,
vinha se preparando para esta nova fase.
A Vivo acredita que as novas normas
estabelecidas pelo Sistema Nacional da
Defesa do Consumidor configuram-se
em um movimento positivo que conduzirá as relações com os clientes com
um dos inúmeros pontos de contato, o
call center", alega.
A Teleperformance, empresa que
presta serviços de contact center, afirma
também que a maioria de seus clientes
já atendia aos níveis de serviços e processos exigidos pela nova lei. "Quando a discussão sobre a regulamentação
surgiu, os poucos pontos que faltavam
foram implantados antes mesmo da lei
entrar em vigor" afirma Paulo César
Salles Vasques, presidente da companhia. A Oi assume que não foi fácil a
adaptação e que está se esforçando para

de adequar à norma. "A companhia
fez grandes esforços para superar os
desafios e complexidades de adequar,
no curto prazo fixado, sua estrutura de
atendimento às novas normas estabelecidas para a atuação de call centers. A
Oi encerrou o ano de 2008 com investimentos de R$ 400 milhões em qualidade, incluindo o montante desembolsado para se adequar às novas de regras do
SAC. Em 2009, a companhia manterá
o monitoramento da prestação de seus
serviços para o contínuo processo de
melhorias", afirma a empresa em nota
enviada por sua assessoria de imprensa.
Para Alexandra Periscinoto, presidente da SPCom e coordenadora do
Probare (Programa Brasileiro de AutoRegulamentação do Setor de Relacionamento), a lei trará grandes benefícios
para o consumidor, mas concorda com
Cui, da Claro, que há itens difíceis de
cumprir por parte de algumas companhias. "Algumas cláusulas são arbitrá-

rias e o tempo de adaptação é pequeno.
Além disso, a multa é muito grande, o
descumprimento das regras implica
multa de R$ 201 mil a R$ 3 milhões,
conforme prevê o Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Isso pode acabar
com uma empresa e não estão claras as
premissas para aplicá-la", diz.
Dificuldades à parte e alguns
ajustes que ainda devem ser feitos,
o resultado da nova regulamentação
está sendo positivo. As empresas se
mobilizaram, investiram e estão aptas não só a cumprir leis como a atender o cliente de maneira mais ágil e
justa. Os clientes já estão percebendo, em apenas dois meses de mudança, as melhorias. Quem sabe assim o
setor de relacionamento com o cliente vai conseguir, aos poucos, tirar o
estigma deixado por prestadores de
serviço de má qualidade e mostrar
para a sociedade que o que mais se
quer é atender bem o cliente. ICMI
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