
Telefônica lidera ranking de reclamações 
 
Pelo quarto ano consecutivo, a Telefônica lidera o ranking das empresas que mais têm 
reclamações no Procoh-SP (veja ao lado as dez primeiras no ranking), com 15.337 processos. 
O principal motivo é o serviço Speedy, com destaque para valor e velocidade oferecidos 
diferentes do que é lançado na fatura; venda sem previsão de instalação, mas com cobrança; 
entrega de modem sem solicitação; aumento de velocidade sem disponibilidade do serviço; e 
problemas de sinal. 
 
A Telefônica afirmou que tem cerca de cinco milhões de clientes na região abrangida pelo 
Procon-SP e que houve uma redução no número de reclamações entre abril e dezembro do ano 
passado, passando de 2,8 mil para 600. A operadora de telefonia também disse que promoveu 
melhorias em seus serviços, como a venda auditada do Speedy, o que "garante que o cliente 
conheça as condições de preço". Sobre a instalação, a empresa diz garantir que os clientes 
recebem "informação precisa sobre o prazo e quais os testes técnicos que a antecederão". 
 
O Itaú Unibanco também se pronunciou sobre seu posicionamento no ranking, já que o banco 
aparece em segundo (Itaú) e oitavo (Unibanco) lugar. O banco atribui essa posição como 
sendo um reflexo da fusão das duas instituições financeiras. Porém, lembrou que no segundo 
semestre de 2009 registraram uma redução de 5% no número de reclamações no Procon-SP, 
em comparação ao ano anterior. Afirmou ainda que tem "absoluta convicção de que houve 
melhora na qualidade dos serviços, "assumindo essa responsabilidade com a motivação, a 
união e o esforço redobrado de todas as equipes e negócios do conglomerado na busca do 
principal desafio para este ano: todos pela satisfação do cliente".  
 
A Sony Ericsson lamentou ocupar a quarta posição no ranking, mas informou que em 
dezembro teve uma redução de 60% das reclamações em comparação a julho. E que os 
números continuam a diminuir em 2010. A empresa também declarou que "aumentou em três 
vezes o número de assistências técnicas exclusivas, reduzindo o tempo de atendimento". "O 
call center continua atendendo mais de 80% dos clientes em menos de 20 segundos", afirmou. 
 
A reportagem do propmark também entrou em contato com a Eletropaulo e com a TIM 
(terceira e quinta posições, respectivamente), mas até o fechamento desta edição as empresas 
não haviam se pronunciado. 
 
Ao todo, o Procon-SP teve 533.805 reclamações. A fundação também notificou as dez 
primeiras empresas do ranking, assim como as três primeiras de cada área. As empresas 
puderam apresentar, voluntariamente, seus planos de meta de redução de demanda ao 
Procon-SP antes da divulgação do ranking. 
 
Segundo Carlos Coscarelli, assessor-chefe do Procon-SP, elas serão acompanhadas 
mensalmente para verificação do cumprimento das metas. Caso haja o descumprimento, 
poderão ser aplicadas sanções, como interrupção de serviço e multas que variam de R$ 212 a 
R$ 3,192 milhões. 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 mar. 2010, p. 25.  


