
serviço

"Estamos em
uma fase

primária, do mais
ou menos

adequado.Temos
que evoluir para
que o SAC seja

uma instância de
resolução dos

problemas,
enquanto hoje

esse trabalho é
feito pelo Procon"

PAULO ARTHUR
GÓES, DO

PROCON-SP

l CLÁUDIO FERREIRA

SAC demora a se
adaptar à nova lei
A revolução no atendimento, prometida a partir da nova Lei do SAC, não surtiu os efeitos pretendidos.
De acordo com o Procon, as irregularidades ainda prosseguem e das 11 empresas autuadas na operação
ealizada em dezembro de 2008, quando a legislação entrou em vigor, todas serão autuadas novamente

bril de 2009, Brasil, a Lei
do SAC revoluciona o
atendimento aos
consumidores e as
reclamações estão
próximas do zero... essa

frase soa como uma ilusão ou utopia se
comparada com a realidade, decorridos
quatro meses do início de
implementação da legislação. Órgão
vinculado à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania o Procon-SP
divulgou recentemente os resultados da
sua segunda operação e se
surpreendeu com o resultado negativo.
Anteriormente, uma pesquisa da
consultoria everis, também registrou
problemas graves no atendimento no
primeiro mês das mudanças.

"Avançamos em alguns pontos,
mas ainda temos muitos problemas.
Estamos em uma fase primária, do
mais ou menos adequado, como o
menu e a questão do atendimento ao
deficiente que gerou muitas multas
inicialmente, até o tempo de espera,
ainda problemático. Temos que evoluir
para que o SAC seja uma instância de
resolução dos problemas, enquanto
hoje esse trabalho é feito pelo Procon",
admite Paulo Arthur Góes, diretor de
fiscalização do Procon-SP. Suas
impressões se baseiam na segunda
operação de verificação dos Serviços
de Atendimento ao Consumidor (SAC),
com base no Decreto 6.523/08, que
disciplina o serviço prestado pelas
empresas reguladas pelo poder público
federal. Nela, 11 empresas autuadas na
primeira operação realizada, em
dezembro de 2008, época da entrada

da legislação, foram autuadas
novamente por apresentarem novas
infrações e/ou reincidência.

O objetivo do trabalho foi verificar se
essas empresas estavam seguindo as
novas regras, principalmente em
relação às questões de acessibilidade,
tais como informação clara e objetiva
do n° do SAC (inclusive para
deficientes), gratuidade das ligações,
disponibilidade do serviço, tempo de
espera para contato com os
atendentes, adequação do menu
eletrônico dos call centers, etc..
"Realizamos duas operações no gênero
e vimos que os mais complicados são
o tempo de espera e a disponibilidade
do serviço. O cancelamento também
não foi bem equacionado. O lado
positivo é que 60% das empresas
visitadas nas operações corrigiu ao
menos um desses problemas",
contemporiza Góes.

Meu ou seu problema?
Ao todo, foram fiscalizadas 69

empresas, entre os dias 13 e 19 de
fevereiro, das quais 41 apresentaram
irregularidades. A blitz foi feita por
fiscais do Procon-SP que realizaram
mais de 2 mil ligações telefônicas,
gravadas e cronometradas. Na análise
por segmentos da economia, o
segmento bancário foi o que
apresentou uma sensível melhora em
relação ao balanço anterior: em
dezembro foram autuados 14 bancos
e, agora, quatro. Já os setores que
menos se adequaram ao decreto
foram o de telefonia fixa e móvel.
Outros setores que também causaram
muita preocupação ao Procon-SP
foram os de serviços rodoviário e o
aéreo: de 12 empresas fiscalizadas
apenas uma não foi re-autuada.

Além das ligações, o Procon
também registrou na sua operação os
resultados das denúncias de
consumidores e não descarta a
realização de novas avaliações. "Só não
possç dizer quando isto será feito, é
claro", confirma Góes, que afirma não
ter perdido a esperança de melhora
nos serviços de SAC.

Ainda no primeiro mês de operação
da Lei, em janeiro, a consultoria everis
fez um levantamento com 67 empresas
dos setores financeiro, de telefonia fixa
e móvel., transporte terrestre, planos de
saúde e seguros, e o resultado já tinha
sido desastroso (veja mais no quadro
Péssima primeira hora). "É possível
dizer que as companhias não levaram
tão a sério o novo Decreto-Lei. A
percepção que temos é que se tratou U
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"E possível
dizer que as

companhias não
levaram tão a

sério o novo
Decreto-Lei
para SAC"

RODRIGO
GONSALES,
DA EVERIS

BRASIL

de uma questão de falta de
comprometimento com o cliente";

critica Rodrigo Gonsales, sócio
responsável pela área de Business da
everis Brasil.

Ele revela que está sendo feita uma
atualização da pesquisa, mas que a
percepção é que, de maneira geral, as
empresas estão com um timing de
aderência ruim. "É lógico que existe
uma evolução, porém é complicado
saber que as empresas esperaram a
entrada em vigor da Lei e da
fiscalização para então se mexer. A
quantidade de empresas não
aderentes ainda é muito grande",
japonta. Gonsales avalia que
mesmo nas corporações cujos call-
centers estão mudando e se
enquadrando, a evolução ainda não
chegou ao cerne das corporações e
ao pós-atendimento.

Outro olhar
Para Roberto Meir, presidente da

Abrarec (Associação Brasileira das
Relações Empresa-Qiente) os
indicadores não são assim tão ruins. "A
Lei entrou em vigor quando a economia
começou a se reduzir e mesmo assim
as empresas contrataram mais de 100
mil pessoas e investiram mais de R$ 1
bilhão. Discutimos item por item com o
Governo e tivemos coisas boas e
outras mais dificultosas de serem
feitas. Querer imputar em uma
sociedade relacionai e coletiva, como a
nossa, um atendimento não
compatível é complexo. Alguns
dirigentes de multinacionais dizem que
o nosso atendimento, reconhecido
pelas suas matrizes, é o melhor do
mundo", argumenta.

Meir continua e afirma que o
atendimento pode estar ruim para a
realidade brasileira, mas que já temos
grandes avanços. "Quando vem uma
regulamentação, é preciso avaliar. Para

a Abrarec, a regulamentação deu um
salto de qualidade absurdo, não tem
mais espera de 40 minutos, por
exemplo. Porém, claro, trabalhar com o
parâmetro de um minuto é um exagero.
O atendimento depende de N variáveis,
com software, máquina e o SLA e
nunca é 100% como o previsto. Outro
problema é a multa que é surrealista, as
empresas vão na justiça para
questionar esses valores", enumera.

As multas variam de acordo com a
gravidade e quantidade de infrações
cometidas e a condição econômica do
infrator, ficando entre R$ 212,00 e R$
3.192.300,00. Questionado quanto a
relatividade na imputação dos valores,
Góes, do Procon, afirma que elas (as
multas) têm um caráter pedagógico.
"Pouco ou muito é relativo. O objetivo é
educar e corrigir os procedimentos. Sob
essa ótica, não posso aplicar urna multa
mínima para uma empresa que acumula
receitas estratosféricas. A meta é
provocar a conduta, mas sem, é claro,
coibir a atividade da empresa', conclui.

Outra crítica de Meir é quanto à
obrigatoriedade da gravação do

atendimento. "Exigir cópia da gravação
é um crime. Está na constituição que
ninguém pode gerar prova contra si
mesmo. É evidente que não podemos
pedir para que o Governo volte atrás,
mas em um processo evolutivo é
possível aperfeiçoar a Lei para buscar
uma meíhor convivência com os
agentes. Eu sempre acredito no
diálogo", assegura.

OS PRÓXIMOS TRÊS
MESES E ALÉM...
Para o sócio responsável pela área
de Business da everis Brasil:
Teremos mais investimento e isso vai
aparecer como custo operacional.
Algumas empresas partiram para o
simples "vamos dobrar o número de
posições", o que não é bom. A
empresa não trata a causa e apenas a
conseqüência. No entanto, acho que
vamos evoluir, o Governo tem feito um
bom trabalho e as empresas vão
buscar aderir não só à Lei, mas a
mudar suas operações. O call center
agora passa a ser business (cancelar
e reter), enquanto antes era ouvidor,
isso aumenta o treinamento e os
saiários, junto com as atribuições e
responsabilidades. É um processo de
mudança. A lei é positiva e poderia ser
mais bem adequada em alguns
pontos, no entanto, é uma conquista
e quem não se enquadrar vai ter
problemas de custo e retenção
dos clientes".

Para o presidente da Abrarec
(Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente):
"A Lei é um caminho sem volta. No curto
prazo, as empresas vão começara
restringir investimentos, e vão rever seus
processos. Agora que passou a
"tormenta", as coisas devem se adequar.
As empresas vão buscar outras
soluções. Teve empresa que contratou
muita gente e não é a quantidade que
resolve, o que falta é inteligência:

tecnologia e integração do atendimento
com as informações corporativas. Outro
problema é que o próprio SAC das
empresas não se preocupa em fazer
com que o usuário possa, ele mesmo,
resolver o problema. Se o cliente ainda é
muito mal-educado, as empresas
precisam saber que podem arranhar a
sua reputação".
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