
ATENDIMENTO

Mea culpa
Empresas de telecom foram o destaque negativo do primeiro ano do
regulamento do SAC. As queixas sobre o rigor das regras ainda são grandes,
mas algumas empresas já admitem que têm problemas.

Quando o governo editou o
Decreto 6.523, em 2008, com
as novas regras para o
Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC), o assunto

se tomou parte da agenda nacional. E as
teles, que têm nessas centrais de atendi-
mento parte importante de sua atividade,
entraram na linha de tiro. Um ano depois
das novas regras passarem a vigorar,
elas continuam sob pressão. Porém,
enquanto algumas permanecem na linha
de frente criticando eventuais excessos
do decreto, outras assumem a culpa pela
má qualidade do atendimento.

Para Esteia Guerrini, advogada do
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), o decreto representa
um marco importantíssimo para o con-
sumidor (ver entrevista nesta edição).
Mas ele ainda está longe de ser positivo
para as operadoras.

Em dezembro do ano passado, o
decreto completou um ano de vigência e
o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), órgão do Ministério
da Justiça, celebrou a data com a divul-
gação de um relatório nada favorável às
empresas de telecom. De acordo com o
estudo, mesmo depois de doze meses da
nova lei - mais os quatro meses de adap-
tação - as operadoras de telefonia conti-
nuam liderando o ranking de reclama-
ções, com mais da metade das queixas
de quem procura atendimento pelos call
centers. Juntas, detém 53,8% dessas
reclamações, com 29,6% para as teles
móveis e 24,21% para as fixas,
num total de 607.746 deman-
das. As TVs por assinatura
aparecem em quinto lugar,
com 4,79% das queixas. Os
dados referem-se ao período
de Io de dezembro de 2008 a
30 de novembro de 2009.

A avalanche decorrente
desse controle sobre os servi-
ços de atendimento não foi
pequena. O Ministério da

Justiça instaurou processos administrati-
vos contra seis operadoras (Claro, Oi,
Vivo, TIM, Nextel, Embratel e GVT). Já o
Ministério Público de São Paulo investiga
Telefónica, Claro, TIM e Sky por falhas de
atendimento ao consumidor, e a Claro e
a Oi respondem processo movido pelo
DPDC que pode lhes custar a maior
multa da história das telecomunicações:
R$ 300 milhões, um valor pesado até
mesmo para o bolso das operadoras.

Os problemas mais comuns são a
demora no atendimento, superior ao
tempo regulamentar, a necessidade de
relatar o problema a mais do que um
atendente, queda da ligação e informa-
ção solicitada não prestada, nesta
ordem.

E a dor de cabeça para as empresas
pode piorar. Diante de tantos processos e
estatísticas desfavoráveis às operadoras,

o Ministério da Justiça estuda
sugerir que o desrespeito às
regras de atendimento pese
nas análises sobre renovação

"HOUVE ERRO DE GESTÃO. TODOS NÓS SOMOS
FALÍVEIS. NUNCA VOU PODER ME COMPROMETER
A JAMAIS ERRAR. SERIA MUITA PRETENSÃO"
João Cox, da Claro
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de concessões, além de criminalizar os
próprios executivos das operadoras.

Palmatória
No último dia 3 de fevereiro, pela

primeira vez, o executivo de uma opera-
dora assumiu a culpa pelas falhas de
atendimento ao consumidor. Foi na cole-
tiva de imprensa da Claro, quando o
presidente João Cox relacionou a queda
da qualidade de atendimento da opera-
dora a falhas internas. "Houve erro de
gestão. Todos nós somos falíveis. Nunca
vou poder me comprometer a jamais
errar. Seria muita pretensão", diz. A
Claro foi considerada pelo Sistema
Nacional de Informações dos Direitos do
Consumidor (Sindec), órgão vinculado ao
Ministério da Justiça, como a operadora
de telefonia móvel com pior atendimento
em 2009. Para Cox, em 2006 a Claro
tinha o pior atendimento, segundo os
critérios da Anatei. Ao final de 2008, a
operadora estava melhor em relação a
todas as outras concorrentes, posição
que, segundo ele, foi alterada em função
de fatores como a portabilidade e o cres-
cimento da banda larga móvel. "A Claro
pagou pela primazia. Ao lançarmos a
tecnologia 3G, nos deparamos com um
serviço que demandava um atendimento
que não era o mesmo que o de voz",
lamenta.

O diretor de Clientes da Claro, Luiz
Carlos Ferreira, aponta outro vilão res-
ponsável pela queda de qualidade no
atendimento da operadora. Segundo ele,
quando se pensa em uma empresa de 43
milhões de clientes, é preciso considerar
que a adaptação à nova regra do SAC
exige um esforço adicional. "O primeiro

semestre foi uma
adaptação da Claro
a essa nova realida-
de. No segundo
semestre, observa-
mos uma tendência
à adaptação, uma
evolução, foi um



aprendizado muito grande,
envolveu alteração de procedi-
mentos, tecnologia, pessoas,
isso gera um estresse e uma
falta de energia", admite.

No estudo do Sindec, a Oi
foi eleita a pior tele fixa duran-
te 2009. O diretor de atendi-
mento da Oi, Abel Camargo,
salientou que o foco neste ano
não era a qualidade, mas sim a
integração entre a Oi e a Brasil
Telecom, que gerou a maior operadora e
base de clientes do Brasil, com 60,5
milhões de acessos. "Atualmente cerca
de 60 mil pessoas trabalham no atendi-
mento da Oi, sendo 45 mil em call center
e o restante nas lojas", diz. "O desafio de
2009 foi a integração operacional e de
processos de duas empresas de grande
porte. Em 2010, a qualidade será priori-
tária", diz. Para isso, foi criada uma
diretoria de relacionamento com o clien-
te que se reporta diretamente ao presi-
dente. "Vamos continuar investindo na
adequação ao decreto (6.523) e melho-
rando nossos processos e a qualidade
dos serviços para atender as demandas
dos clientes", acrescenta.

Outro exemplo importante de que as
empresas tinham de fato um problema
de qualidade de atendimento e que, com
(muito) esforço, poderiam colocar a casa
em ordem veio da Telefónica. Segundo a
tele, o número de consultas de consumi-
dores registradas pelo Procon de São
Paulo caiu 66,7% na comparação entre o
mês de outubro e a média mensal de
consultas efetuadas no trimestre março/
abril/maio. Ainda de acordo com a
Telefónica, na comparação entre as con-
sultas registradas em setembro e as de
agosto, a queda foi de 25% e, na compa-
ração entre setembro e outubro, houve
nova redução, de 22,6%. A Telefónica
informa ainda que no total de consultas
junto à Anatei, a redução dos casos
envolvendo a Telefónica foi de 50,7% (na
comparação entre outubro e o trimestre
março/abril/maio). Esse balanço foi apre-
sentado para mostrar a eficiência dos
esforços de melhoria do serviço Speedy
no final de 2009, mas mostram como
uma ação enérgica da Anatei (que proi-
biu a venda do serviço por dois meses)
aliado a um forte esforço de melhoria da
empresa podem dar resultados.

Tripé de atendimento
De fato, o Decreto 6.523 exigiu bas-

tante das teles. "Reparamos um grande
movimento de algumas operadoras no

"ATENDER 100% DOS CLIENTES EM 60 SEGUNDOS E IMPOSSÍVEL"
Marco Dyodi Takahashi, da Net Serviços

tripé do call center, que é com-
posto por processos, pessoas e
tecnologia", diz Marcelo
Pugliesi, diretor de Novos
Negócios da Direct Talk,
empresa que desenvolve e
integra soluções de atendi-

mento para SACs de grandes compa-
nhias. Em setembro do ano passado, a
TIM anunciou uma mudança organiza-
cional e a área de Satisfação do Cliente
passou a se reportar diretamente ao pre-
sidente. Além disso, processos foram
simplificados a fim de conferir maior
agilidade ao tratamento das solicitações
dos clientes, para resolver as reclama-
ções em prazo máximo de cinco dias
úteis e atender 100% dos clientes em até
60 segundos. As teles já diagnosticaram
que o vilão da má performance no cum-
primento do decreto foram os processos
internos, que muitas vezes impossibili-
tam a rápida resolução do problema e do
atendimento. Mas mesmo depois de um
ano da nova regulamentação do SAC,
por exemplo, algumas centrais ainda
exigem dados do cliente para transferi-lo
a um atendente, o que fere as regras
estabelecidas.

A Vivo também readequou processos
e realizou fortes investimentos para
adaptação às normas, assim como a
Telefónica, que aplicou cerca de R$ 50

milhões em novas tecnologias e sistemas
e reciclou seus mais de 4 mil profissio-
nais do call center. A Net, que opera suas
centrais de atendimento nas cidades de
São Paulo, Americana, Rio de Janeiro e
Porto Alegre, fez sua parceira, a Contax,
que presta o serviço de atendimento,
investir R$ 34,7 milhões na ampliação do
site gaúcho, na construção de um outro
na mesma cidade e contratação de 4 mil
atendentes. "Por causa da nova lei do
SAC, tivemos de treinar a operação intei-
ra, de mais de 5 mil operadores, de uma
só vez. O normal é reciclar de 4% a 6%
do contingente mês a mês", revela Marco
Dyodi Takahashi, diretor de estratégia e
gestão de atendimento da operadora.

Boa, mas nem tanto
Seja por meio de notas oficiais ou

declarações públicas de seus represen-
tantes, as operadoras fixas e móveis não
economizam elogios ao Decreto 6.523,
considerando-o uma "ação positiva para
a melhoria do atendimento nas empre-
sas", "desafio adicional à busca pelo
aprimoramento contínuo no atendimen-
to ao consumidor", decreto que "vem ao
encontro das expectativas no que diz
respeito à qualidade do atendimento e
satisfação do cliente, que deve ser uma
das prioridades", entre outras menções
positivas.
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Porém, bastam algumas

perguntas pontuais sobre cer-
tos e determinados capítulos e
parágrafos do documento para
as primeiras queixas virem à
tona. "Atender 100% dos clien-
tes em 60 segundos é impossí-
vel de acontecer", alega
Takahashi, da Net, que exem-
plifica. "Em novembro tivemos
apagão e, na volta (da energia
elétrica), alguns decodificado-
res (nas casas dos clientes)
precisavam ser reinicializados", disse.
Isso, segundo ele, gerou uma sobrecarga
de chamadas nas centrais de atendimen-
to da operadora. A TIM chama essas
ocorrências extraordinárias de "ofenso-
res imprevisíveis". Em nota oficial, a tele
acredita que "ainda há alguns pontos do
decreto que são mais delicados e que
merecem maior atenção, pois podem
sofrer impactos de ofensores imprevisí-
veis, internos ou externos, como falha
sistémicas, por exemplo".

O presidente da Vivo, Roberto Lima,
acredita que a redução do TMA (tempo
médio de atendimento) para 60 segun-
dos eleva radicalmente o custo de opera-
ções de um call center e não necessaria-
mente resulta em melhoria na qualidade.
"O decreto aumenta o custo para as ope-
radoras e não traz benefícios aos usuá-
rios", critica. "Prefiro estender o TMA
para 80 ou 90 segundos e atender
melhor o cliente", acrescenta. Ferreira,
da Claro, concorda: "A pergunta é se o
cliente se sente bem atendido ou não, a
despeito dos 100% (de ligações) em 60
segundos", diz.

O ministro das Comunicações, Hélio
Costa, não apenas ratifica as críticas
como considera algumas diretrizes do
decreto "muito rígidas" e adiantou que já
está propondo mudanças no texto. "Ter
de atender o cliente em um minuto, sob
pena de multas milionárias, é algo que
não acontece em nenhum país", argu-
mentou em entrevista ao programa
"Roda Viva" em dezembro último.

Em recente audiência pública, reali-
zada em São Paulo com a presença de
advogados de todas as operadoras, o
procurador da República no Rio Grande
do Sul, Alexandre Gavronski, rebateu a
queixa alegando que "em muitos casos,
os clientes não são sequer atendidos
(pela unidade de resposta audível) em 60
segundos". Além disso, sem citar nomes,
o diretor da Direct Talk revelou que a
central de atendimento de uma grande

"0 DECRETO AUMENTA 0 CUSTO
PARA AS OPERADORAS E NÃO TRAZ
BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS"
Roberto Lima, da Vivo

empresa brasileira de TV por
assinatura recentemente foi
flagrada por órgãos de defesa
do consumidor "derrubando"
ligações assim que as mesmas

eram atendidas pelo operador. Dessa
forma, a operadora conseguia cumprir a
meta de 100% dos clientes atendidos em
60 segundos, porém infringindo o dis-
posto no parágrafo 2 do capítulo II do
Decreto 6.523, que proíbe a finalização
da chamada pelo fornecedor antes da
conclusão do atendimento.

A obrigatoriedade de o cliente ter sua
demanda resolvida de forma "definitiva"
pelo primeiro atendente também mere-
ceu duras críticas de lima, da Vivo, que

Principais queixas
das operadoras
• Tempo de adaptação às normas curto

para um mercado de massa.
• Alto turn-over da operação, que

dificulta cumprimento de alguns itens.
• Tempo de atendimento (60 segundos)

de 100% das ligações inviável.
• Consideração de falhas sistémicas (ex:

quedas de energia) para cumprimento
das metas.

• Atendimento da demanda do cliente
pelo primeiro atendente é inviável.

tudo'

não vê sentido em tal imposição
do decreto. "É como ir a um hos-
pital precisando de um fisiotera-
peuta ou de um ortopedista e o
recepcionista ter também de dar o
atendimento médico", compara.
"Uma central de atendimento tem
milhares de scripts e textos, é
impossível um atendente decorar

, acrescenta.

Vilãs ou vítimas?
Além das críticas a alguns parágrafos

do novo decreto, as teles pedem mais
flexibilidade por parte do governo, dos
órgãos de defesa do consumidor e da
opinião pública em geral. Um dos argu-
mentos é o turn-over médio de 25% da
base de atendentes, ou seja, a evasão
constante de funcionários das centrais de
atendimento. As empresas alegam que o
investimento na qualificação dos aten-
dentes é grande e, não poucas vezes,
esses profissionais saem da empresa
pouco tempo depois, o que atrapalha
muito a operação.

As empresas também costumam
dizer que o número de reclamações é
pequeno em relação ao total de clientes.
Mas a resposta a este argumento é sim-
ples: as reclamações feitas diretamente
aos call centers da empresas não são
computadas nas estatísticas oficiais.

Em março do ano passado, a Anatei
lançou um indicador para aferir a quali-
dade do atendimento das prestadoras aos
consumidores. Porém, o índice só leva em
consideração os dados levantados a partir
das solicitações feitas à central de atendi-
mento da agência. O nome do indicador é
índice de Desempenho no Atendimento
(IDA). Nele, as prestadoras partem da
nota 100 e perdem pontos pelos desvios
em relação a metas de desempenho pre-
viamente estabelecidas, que são a capaci-
dade da operadora de atender as deman-
das no prazo de cinco dias, de diminuir a
quantidade de reclamações, de reduzir
pendências e de evitar reincidências.
Assim, quanto melhor o desempenho no
atendimento às metas estabelecidas pela
Anatei, maior o índice obtido pela presta-
dora (ver gráfico na página 21).

A agência, no plano de metas de qua-
lidade que foi para a consulta pública,
pretende também avaliar a qualidade
percebida do usuário e, deste modo, ter
uma dimensão da grande maioria dos
problemas com atendimento, que não
são reportados pelos clientes.

(DANIEL MACHADO)
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Text Box
Fonte:Teletime, São Paulo, ano 13, n. 129, p. 20-22, jan./fev. 2010.




