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INCOMPLETO–Tempomédiodeesperaaindaéde trêsminutos, enquanto lei determina60segundos

Para entidades de defesa do consumidor, prestação do serviço continua abaixo do desejado

Andrea Vialli
Renato Cruz

Um ano após o início da vigên-
cia dasnovas regraspara o ser-
viço de atendimento ao consu-
midor (SAC), até houvemelho-
ra nos sistemas de atendimen-
tosdasempresas,maselascon-
tinuamabaixodocumprimento
total dos itens descritos no De-
creto 6.523, que regulamentou
esses serviços. De acordo com
asentidadesdedefesadoconsu-
midor, ainda existem falhas no
atendimento, como o tempo de
esperaatéqueoconsumidorse-
ja colocado emcontato comum
atendente e o acesso às grava-
çõescomoconteúdodos telefo-
nemas.
“Houve ummelhora no cum-

primento da parte mais formal
do decreto, como a que diz res-
peito à objetividade dos menus
de atendimento, que devem
apresentar as principais op-
ções ao consumidor, como can-
celamento de serviços e dúvi-
dastécnicasedecobrança”,diz
Estela Guerrini, advogada do
Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec). Ela ob-
serva, no entanto, que apresta-
ção do serviço ainda é ruim.
OIdecvemtestandoosservi-

ços dos SACs desde o início do
ano, paraavaliar o cumprimen-
to do decreto. Foram testados
ossetoresdetelefoniamóvel,te-
lefoniafixa,alimentoseeletroe-
letrônicos (esses dois últimos
não fazemparte dos setores re-
guladospelogovernoe, portan-
to, não respondem à lei dos
SACs). “Falta treinamento. As
empresas declaram que estão
investindonamelhoria dos ser-
viços, mas eles continuam defi-
cientesparaoconsumidor”, diz
a advogada. “No caso de cance-
lamento de serviços de telefo-
nia fixa, por exemplo, os aten-
dentes ainda tentam dissuadir
o consumidorde suadecisãode
romper contrato.”
Na avaliação de Maria Inês

Dolci, coordenadora institucio-
naldaProTeste,entidadedede-
fesa do consumidor, pratica-
mente não houve avanços des-
deaentradaemvigordasnovas
regras. “Os problemas de aten-
dimento continuam existindo.
É grande a resistência das em-
presas em melhorar de fato o
serviço, pois isso demanda in-
vestimentos”, diz. Segundo ela,
aProTeste investigadenúncias
de que há empresas que des-
viamareclamaçãodoconsumi-
dor do SAC para as chamadas
Centrais de Relacionamento,
canais que não são regulamen-
tados. “Há empresas criando
subterfúgios para não cumprir
a lei dos SACs e continuar dei-
xandooconsumidorsemoaten-
dimento adequado”, diz.
A Associação Brasileira de

Telesserviços (ABT), que reú-
ne as empresas de call center,

afirma que as companhias es-
tão fazendo sua parte parame-
lhorar o atendimento ao consu-
midor. “Somos testemunha do
esforço que a maioria das em-
presasdosetorestáfazendopa-
ra que o atendimento ao consu-
midor seja omais eficiente pos-
sível”, afirma JarbasNogueira,
presidente da ABT. Segundo
ele, as novas regras contribuí-
ramparaumaumentode6%no
número de empregos no setor.

TEMPO DE ESPERA
Um levantamento realizado
com 47 empresas de nove dife-
rentes setores (como telefonia,
aviação, financeiro e energia)
pelo Instituto Brasileiro de Re-
lações com o Cliente (IBRC)
aponta que o tempo em que o
consumidorécolocadoemespe-
raéomaior entrave aocumpri-
mento doDecreto 9.523.
“Houve avanços no cumpri-

mento da Lei do SAC em prati-
camente todos os setores pes-
quisados, exceto telefonia mó-
vel, que regrediu”, diz Alexan-
dreDiogo, presidente do IBRC.
Segundoele,asoperadorasper-
derampontosporquefazemdis-
tinção entre clientes no atendi-
mento. “Um cliente de plano
pré-pago espera até o dobro do
tempona linhaemcomparação
a um cliente de plano pós-pa-
go”, diz.
Entre as falhas comuns a to-

dos os segmentos pesquisados,
ele aponta o tempo de espera
médio, que é de três minutos,
enquanto a lei determina que
deveria ser de até 60 segundos.
Outropontosensíveléoforneci-
mento ao consumidor dos tele-
fonemasgravados:70%nãodis-
ponibilizaram as gravações,
conforme prevê a legislação.
Para Diogo, é preciso conti-

nuar fiscalizando os serviços.
“Asmultaspordescumprimen-
to do decreto não intimidam as
empresas, por isso há casos de
retrocesso e descumprimento
parcial da lei”, diz. Segundo o
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor
(DPDC),doMinistériodaJusti-
ça, asmultasaplicadaspordes-
cumprimento à Lei do SAC so-
mammaisdeR$10,5milhões. ●

Profissionais de outras áreas levam novas experiências e tecnologias para o setor
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Nomomentoemqueanunciam
investimentos recordes no
País, as montadoras voltam a
promover uma disputa entre
suas fábricas para decidir qual
delas receberá novos projetos.
O argumento principal é o me-
nor custo de produção, mas as
chancessãomaioresnasunida-
desemqueosfuncionáriosacei-
tam a flexibilização das rela-
ções trabalhistas.
AGeneralMotors,quecome-

mora seu melhor ano em ven-
das e resultados financeiros no
Brasil, deve escolher, até mar-
ço,qualdastrêsfábricasdogru-
po vai produzir dois novos mo-
delos, que chegarão ao merca-
do a partir de 2012. Os lança-
mentos estão incluídos no pro-
grama deR$ 5 bilhões previsto
para o período de 2008 a 2012.
A unidade da General Mo-

tors com maior capacidade
ociosaéadeSãoJosédosCam-
pos (SP). Mas, para receber o
projeto, os funcionários terão
deaceitarumacordodeflexibi-
lizaçãodejornadadelongopra-
zo. Uma dasmedidas incluídas
éobancodehoras,quepermite
jornadas extras em período de
maior demanda e jornada me-
nor quando omercado está de-
saquecido.

“Os acordos anteriores que
fizemos com São José eram de
curto prazo”, diz o presidente
da companhia, Jaime Ardila.
“Agora, queremos discutir um
acordo que dure ao menos cin-
coanos.”OSindicatodosMeta-
lúrgicos de São José é filiado à
centralConlutasejáprotagoni-
zou diversos enfrentamentos
com amontadora.
A fábrica de São José tem

capacidadeprodutivaanualpa-
ra 230mil veículos, e deve pro-
duzir este ano 150mil. A unida-
de de São Caetano do Sul (SP)
operaquasenolimitedecapaci-
dade, de 250mil unidades/ano,
eadeGravataí (RS)jáestácom-
prometidacomoprojetodeou-
trosdoiscarrosdachamadafa-
mília Onix, incluída no investi-
mentodeR$ 2 bilhões anuncia-
doem julho.Comesseaporte, a
fábricagaúchaterásuacapaci-
dade ampliada de 240mil para
350mil unidades ao ano.
Na semana passada, ao

anunciarumplanodeR$6,2bi-
lhõesentre 2010e2014, opresi-
dentedaVolkswagendoBrasil,
Thomas Schmall, informou
que a divisão do montante en-
tre as três fábricas deSãoPau-
lo (Anchieta, Taubaté e São
Carlos – esta última de moto-
res),aindadependedenegocia-
ções com os trabalhadores,
cujos sindicatos e comissão de
fábrica são ligados à CUT. ●

Renato Cruz

Ocasomais emblemáticono
primeiroanodaLeidoSiste-
ma de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC) foram duas
ações coletivas por danos
morais impetradasnaJusti-
ça Federal contra as opera-
doras Claro e Oi, para que
cada uma delas pagasse
uma indenização de R$ 300
milhõespormauatendimen-
to aos clientes.
Os processos, de autoria

da União, Ministério Públi-
co e Procons de 24 Estados,
foram anunciados em julho
e, ummêsdepois, oministro
daJustiça,TarsoGenro,che-
gou a dizer que havia feito
um acordo com as empre-
sas, que acabaria com as

ações se elas resolvessem seus
problemas de atendimento até
31 de dezembro deste ano.
Mas o acordo não foi para a

frente.SegundooDepartamen-
todeProteçãoeDefesadoCon-
sumidor (DPDC), do Ministé-
riodaJustiça, as empresasnão
apresentaram um plano de
açãoparaamelhoriadoatendi-
mento, para ser implementado
até o fim do ano. Outras fontes
afirmaram que nunca houve
uma proposta de acordo, seja
por parte das empresas, seja
por parte do governo.
As ações ainda correm na

Justiça. O valor das indeniza-
ções proposto nos processos
equivale a 100 vezes a multa
máxima prevista pelo Código
de Defesa do Consumidor. O
acordo anunciado pelo minis-

troTarsoGenro previa a as-
sinatura, pelas empresas,
deumTermodeReferência,
pelo qual se compromete-
riam a resolver os proble-
mas de atendimento até o
fim do ano.
Sobreosprocesso, aOi in-

formou que “não se pronun-
cia sobre ações judiciais em
curso”. A Claro não comen-
tou.SegundooDPDC,aOi já
recebeu multas de R$ 1,746
milhão, a Claro de R$ 700
mil e a TIM de R$ 650 mil
por desrespeito à Lei do
SAC. No balanço divugado
no meio do ano, o setor de
telecomunicações liderava
as reclamações, com 57%
das queixas. A Oi foi a mais
citada na telefonia fixa e a
Claro namóvel. ●

R$ 10,5 milhões
foi o total demultas aplicadas
às empresas por descumprimento
às novas normas dos call
centers. Os setoresmais punidos
foramode transportes e o de
telecomunicações

R$ 2,5 milhões
foi amulta da empresa de
transportesGontijo, a
maior penalidade no ano
de vigência da lei
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Os produtores de vinho de ou-
trora – pessoas com os “pés no
chão”, como os definiuMargrit
Mondavi, a matriarca de 84
anosdaVinícolaRobertMonda-
vi,deNapaValley–dominavam
a arte de cultivar a uva e de fa-
zervinhos.Masháumanovage-
ração chegando a esse setor.
São profissionais com diploma
em MBA, banqueiros, arquite-
tos, engenheiros e gente de ou-
tras profissões que estão assu-
mindoagestãoouiniciandoviní-
colas e criando pequenas buti-
quesdevinhos, comumgraude

excelência nos negócios em ge-
ral encontrado somente nas
grandesmarcas.
“Éumasegundacarreirabas-

tante comum”, diz Bill Nelson,
presidente da WineAmerica,
uma associação de produtores
quereúnemaisde800vinícolas
nosEUA.“Muitasvezes,aspes-
soas amealham os recursos fi-
nanceiros com a primeira car-
reiraedaípassamasededicarà
área de vinhos.”
É o que está acontecendo na

Califórnia – mas também em
Nova York, Washington, Ore-
gon,TexaseCarolinadoNorte.
Jim Trezise, presidente daWi-
neandGrapeFoundationdeNo-
va York, diz que, nos últimos
três anos, foram criadas no Es-
tado58vinícolas,eque“pratica-
mente todos os proprietários
das novas vinícolas anterior-
mente exerciam outras profis-
sões”.

Em 1982, quando ele come-
çou seu empreendimento, as
pessoasqueingressavamnose-
tor vinícola em Nova York
eram produtores de uvas cujos
outrosmercadosestavamdesa-
parecendo. Eles decidiram en-
trarnonovonegóciodepoisque
NovaYorkaprovouaLeidasPe-
quenas Vinícolas, em 1976, que
lhes permitiu vender direta-
mente aos consumidores sem
passar pelos distribuidores e
atacadistas,oquetornouecono-
micamente mais viável ter um
pequeno negócio do ramo.
“Este surto de expansão das

vinícolas foi impulsionado pelo
fracasso”, afirmaTrezise. “Ho-
je, é impulsionadopelosucesso:
aspessoas veemqueoutras são
bem-sucedidas e querem ten-
tar também.”
Os vinicultores que troca-

ramdecarreira,ouacrescenta-
rammais uma à primeira, mui-

tas vezes acabam descobrindo
que ter experiência em outros
campos ajuda neste setor que
envolve agricultura, química,
design, construção e tecnolo-
gia. E a utilizam para transfor-
mar uvas em vinho.
Isso é visível na tecnologia e

nos projetos, nas técnicas usa-
das para a produção de uvas,
em lugares que rompem com a
tradição e, principalmente, nu-
maênfasemaiornoplanejamen-

to dos negócios e em novas es-
tratégias de marketing. En-
quanto as grandes vinícolas,
que dispõem de uma distribui-
ção nacional ou internacional,
têmrecursosparacontratares-
pecialistas em finanças e mar-
keting, as menores frequente-
mente têm equipes pequenas.
Às vezes, os proprietários fa-
zem quase tudo sozinhos. Mui-
tos empreendedores que hoje
pretendemdedicar-se à peque-

na produção de vinhos espe-
ciais já dispõemda experiência
financeira, empresarial, e têm
conhecimento dos aspectos le-
gais, o que lhes permite adotar
estratégias mais sofisticadas
em seus negócios.
“Principalmenteemumaeco-

nomia em crise, o preço e a em-
balagemdo vinho precisam ser
muito bem ponderados. É isso
que diferencia o produto”, diz
Jon Fredrikson, da Gomberg,
Fredrikson & Associates, uma
empresa de consultoria do se-
tor vinícola. “É aí que os em-
preendedoresdesteramoestão
numaposiçãodevantagem,par-
ticularmentequandotêmexpe-
riência em marketing ou ven-
das.” ●

GM quer acordo
mais longo com
trabalhadores
de São José

TERÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2009 NEGÓCIOS B17
O ESTADO DE S. PAULO NEGÓCIOS B17

Text Box
Matéria

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B17.




