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Dona da indesejável marca de tricampeã de reclamações no Procon, a Telefônica colocou em 
marcha um plano para reformular o atendimento aos assinantes. As mudanças incluem a 
criação de uma diretoria específica para cuidar dessa área, a expansão do call center e a 
reestruturação das lojas da operadora. 
 
O chileno Pablo Oyarzún foi escalado para assumir a espinhosa diretoria de atendimento, que 
foi criada em março e abrange as relações com clientes via call center, internet ou lojas. Até 
então, havia uma única diretoria para atendimento e vendas. As duas áreas - que são as mais 
sensíveis para a empresa - foram desmembradas com o objetivo de torná-las mais ágeis. 
 
A mesma lógica será aplicada às 122 lojas da Telefônica no Estado de São Paulo: cada uma 
delas terá espaços e equipes distintos para os serviços de atendimento e de vendas. "Até hoje, 
o mesmo funcionário recebia reclamações, fazia o atendimento e vendia os nossos produtos", 
afirma Oyarzún.  
 
Também haverá mudanças na aparência das lojas. A ideia é deixá-las com cara de lojas e não 
de postos de atendimento. Os produtos da operadora ficarão expostos para que os 
consumidores possam experimentá-los. Esse modelo já foi adotado nas operadoras que o 
grupo de origem espanhola tem no Chile e na Argentina. 
 
No Brasil, até agora três unidades foram reformadas (nas cidades de São Paulo, Praia Grande 
e São José do Rio Preto) e as próximas vão seguir um cronograma atrelado ao volume de 
vendas que elas geram para a Telefônica. 
 
Segundo o executivo, a operadora também está em busca de um local na capital paulista para 
instalar uma loja-conceito, a exemplo da unidade que o grupo abriu, no ano passado, no 
centro de Madri. A intenção é demonstrar, nesse espaço, todas as tecnologias que a operadora 
oferece e que ainda planeja oferecer. 
 
Todos os funcionários que trabalham nas lojas da Telefônica em São Paulo - hoje, são 600 
pessoas - vão atuar nos serviços de atendimento. A companhia vai contratar outros 220 para 
cuidar exclusivamente das vendas. O número de atendentes do call center também aumentou. 
Segundo Oyarzún, 5 mil pessoas foram adicionadas à equipe, que passou a ter 22,5 mil 
funcionários. A Telefônica utiliza os serviços da Atento, companhia de teleatendimento do 
grupo espanhol. Por isso, as contratações não se refletem no quadro de empregados da 
concessionária de telefonia paulista. 
 
Com esse conjunto de medidas, a Telefônica pretende amenizar os graves problemas que tem 
na área de atendimento. Em um levantamento divulgado há três semanas pelo Procon, a 
operadora foi a campeã de reclamações em 2008. Das 531 mil queixas recebidas pelo órgão 
no ano passado, 3,6 mil referem-se a consumidores insatisfeitos com a empresa. Foi a terceira 
vez que a companhia liderou a lista divulgada pelo órgão. 
 
A Telefônica sempre ponderou que o número de reclamações é pequeno em comparação com 
sua base de clientes. A operadora tem cerca de 11,5 milhões de linhas de telefonia fixa, 2,6 
milhões de acessos de banda larga e pouco menos de 500 mil conexões de TV por assinatura.  
 
Isso, porém, não torna menores as dificuldades enfrentadas pelos assinantes ao tentar para 
resolver seus problemas. Vale lembrar também que nem todos os clientes insatisfeitos levam 
suas queixas até o Procon. 
 
Não é um problema exclusivo da Telefônica. O atendimento é o calcanhar de aquiles de todas 
as operadoras, que atraíram milhões de clientes desde a privatização, mas não conseguiram 
acompanhar suas expectativas na prestação de serviços. 
 



As companhias aderiram ao teleatendimento como forma de reduzir custos e, alguns anos 
atrás, chegaram a pleitear, na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o direito de 
fechar as lojas pouco movimentadas. O órgão regulador, no entanto, exige que as 
concessionárias de telefonia local (Telefônica, Oi e Brasil Telecom) mantenham pontos de 
atendimento pessoal - locais onde os clientes possam contratar e cancelar serviços e fazer 
reclamações. Em cada município deve haver pelo menos uma loja para cada 200 mil linhas em 
serviço. A distância entre elas não pode ultrapassar 30 quilômetros. 
 
Com o aumento da competição e a má fama dos call centers, porém, as operadoras voltaram a 
ver as lojas físicas como uma possibilidade mais atraente. 
 
No caso da Telefônica, a revitalização das lojas também está associada a uma mudança que a 
empresa quer imprimir em seu próprio perfil. A companhia vem tentando apagar a imagem de 
operadora de telefonia fixa - atividade que não cresce mais - para se tornar uma prestadora de 
diversos serviços de comunicações. O foco passou a ser a rede de banda larga, por meio da 
qual a Telefônica quer oferecer serviços de voz, internet e TV paga.  
 
"Queremos atender melhor para aumentar a satisfação dos clientes, reduzir as reclamações e 
garantir a fidelidade dos nossos assinantes", afirma Oyarzún. 
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