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Redes Sociais
Broncas aumentam e o índice de satisfação de usuários cai - em %
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Em alta
Evolução das queixas por serviço - em milhares
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Indicadores Em 2012, evolução foi
de 11 pontos percentuais, diz ESPM

Em telefonia,
aumenta a
insat isfação
dos usuários

CLAUDIO BELLI/VALOR

Ricardo Pomeranz, da ESPM: média anual de dados começou por telefonia móvel por reunir o maior número de reclamações entre vários setores pesquisados

Ivone Santana
De São Paulo

Cada vez mais indispensáveis
na vida das pessoas, os serviços
de telecomunicações ainda não
atingiram um nível de qualidade
satisfatório para os clientes. Nas
redes sociais, nos serviços de
atendimento ao consumidor das
operadoras, nas unidades regio-
nais do Procon ou mesmo na
Agência Nacional de Telecomu-
nicações as queixas se acumu-
lam. Um dos mais novos indica-
dores é o Índice Nacional de Sa-
tisfação do Consumidor (INSC),
medido pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
e com dados totalmente levanta-
dos via redes sociais, na internet.

O estudo toma como base as qua-
tro maiores operadoras de telefonia
celular: Oi, Te l e f ô n i c a / V i v o, Claro e
TIM. Mas, como os resultados são di-
vulgados apenas no conjunto das te-
les, sem individualizar, não é possí-
vel saber qual companhia teve me-
lhor ou pior índice de satisfação.

No levantamento referente ao
ano passado, a que o Va l o r teve
acesso com exclusividade, o índi-
ce médio de satisfação dos con-
sumidores com os serviços de te-
lefonia foi de apenas 36,51%.
Desde abril de 2011, quando o
INSC começou a avaliar teleco-
municações, houve uma queda
de 11 pontos percentuais na sa-
tisfação. Em janeiro de 2013 o ín-
dice médio foi de 29,6% ante
41,1% em igual mês de 2012; e
em fevereiro caiu mais ainda, pa-
ra 23,6%, enquanto no mesmo
mês, um anos antes, foi de 39%.

O que deixa o consumidor tão
descontente? Bastaria uma rápida
olhada ao redor para encontrar
respostas. Mas, para ficar apenas
no método científico, os dados
apurados pelo professor pesquisa-
dor da ESPM, Ricardo Pomeranz,
tomam por base tudo que os con-
sumidores comentam nas redes
sociais que envolve palavras-chave
como telefonia e banda larga, por

exemplo. As pessoas reclamam de
produtos e serviços, do sinal de voz
e dados, dos produtos que usam a
tecnologia de terceira geração
(3G), especificamente banda larga,
do atendimento das empresas, li-
gações indesejadas que recebem
da operadora, mensagens de texto
(SMS), e-mails e campanhas de vei-
culação de publicidade.

A piora da satisfação não re-
sulta de um foco mais apurado
sobre telecomunicações. Levan-
tamento semelhante, embora
ainda não tenha uma compara-
ção anual, é feito também com os
setores de eletrodomésticos, in-
dústria digital, bebidas, cuida-
dos pessoais, hospitais, aviação,
energia e seguradoras. Mas o pri-
meiro setor que ganhou a com-
paração anual foi o de telefonia
móvel, porque a quantidade de
comentários, 145 mil por mês, é
maior que de outras áreas e seu
histórico teve o pior índice de to-
dos. Para comparação, a telefo-
nia fixa, avaliada em conjunto
com a banda larga, registrou mé-
dia de 6,5 mil comentários.

A base muito superior de usuá-
rios de telefonia móvel contribui
para a concentração negativa de
comentários. Em janeiro, regis-
trou-se mais de 262 milhões de
celulares no Brasil, o que signifi-
ca 132,5 por cada 100 habitantes.
Junte-se a isso 67,6 milhões de
conexões móveis de banda larga.
Na telefonia fixa, são em torno de
44 milhões de linhas, pouco mais
de 22 por cada 100 habitantes,
além de 20,7 milhões de cone-
xões de banda larga fixa.

Nos serviços móveis, principal-
mente, os investimentos não
acompanham o crescimento da
base, enquanto na fixa falta mo-
dernização das redes antigas, o
que se reflete sobre a qualidade
dos serviços. A necessidade de au-
mentar os investimentos em in-
fraestrutura é cobrada frequente-
mente pela Anatel, que cobra
providências das companhias.

Outro fato que ajudou a reduzir

Ícaro investe em sistemas para teles
Serviços
Daniele Madureira
De São Paulo

Imagine a seguinte situação: o
usuário liga para um número de
telefone celular ou fixo, e a outra
pessoa atende, mas não escuta. O
usuário desliga e tenta novamente,
dessa vez com sucesso. A operado-
ra considera que as duas chama-
das foram bem-sucedidas, pois fo-
ram completadas. Mas o cliente sa-
be que só houve uma ligação. O
mesmo problema, repetido várias
vezes, leva a uma série de reclama-
ções de usuários sem que a opera-
dora saiba onde está o erro.

Para lidar com esse tipo de situa-
ção, as operadoras precisam investir
na área de “business analytics”, ou
análise aprofundada de dados, se-
gundo Laerte Sabino, diretor de ne-
gócios da Ícaro Technologies. A em-
presa, que já é fornecedora de
softwares que fazem a gerência de
redes e sistemas para as teles, fechou
este ano parceria com a IBM para en-
trar nesse negócio.

A receita global com os softwa-
res que fazem análise de dados,
gestão do desempenho e inteli-
gência empresarial foi de US$ 12,6
bilhões em 2012, de acordo com a
consultoria G a r t n e r, que prevê um
salto de 35% para esse mercado em
quatro anos, para US$ 17 bilhões.

A Ícaro espera que a nova área res-

ponda por 20% a 30% do faturamen-
to previsto para este ano, da ordem
de R$ 25 milhões. Em 2012, a receita
da empresa foi de R$ 17 milhões. “Es -
colhemos primeiro entrar no mer-
cado de telecom porque é o setor
que tem o principal problema [de
gestão de informações] e o maior or-
ç a m e n t o”, disse Sabino. “As teles já
entenderam que é mandatório ir
por esse caminho para reduzir a ro-
tatividade de assinantes, melhorar a
qualidade e diminuir custos.”

Segundo Sabino, os sistemas de
gestão das teles se dividem, basica-
mente, em inteligência e controle e
automação. O sistema de controle e
automação é o usado no dia a dia,
disse o diretor. É o que detecta, por
exemplo, uma antena que ficou de-
salinhada, que gerou ruído na linha
e pode levar à queda do sinal. Já os
sistemas de inteligência, que englo-
bam “business analytics”, dão supor-
te às tomadas de decisões.

“As operadoras têm terabytes de

dados, divididos em diferentes siste-
mas: gerência de falhas, performan-
ce, relacionamento com clientes, re-
gistros de chamada etc. Cruzar essas
operações requer uma capacidade
de processamento dedicada, que até
há pouco tempo não estava disponí-
vel”, disse Sabino. Para analisar todas
as informações de forma sistemati-
zada, adaptada ao modelo de opera-
ção das teles, a Ícaro formou uma
equipe multidisciplinar, com espe-
cialistas em matemática aplicada,
engenharia de software e modelo de
negócios, que dão apoio às teles.

A gestão do serviço dos fornece-
dores também é melhorada a partir
do “business analytics”, segundo Sa-
bino. É possível identificar, por
exemplo, que o problema que afeta
um conjunto de usuários está em
um fornecedor de serviços, “terceiri -
zado, que não sabe operar adequa-
damente determinada tecnologia.”
A solução desse problema demora
mais do que a média, afirmou.

Procuradas, a TIM disse que não
divulga informações sobre investi-
mentos em “business analytics”. A
Vivo e  a GVT disseram não ter locali-
zado um porta-voz e a Claro não res-
pondeu. Já a Oi informou que “tem
programas de ‘business analytics’
em fase de implantação” e que essas
ferramentas garantem a identifica-
ção das principais demandas ao call
center da companhia, indicando
tendências das reclamações, análise
e diagnóstico das medições.

REGIS FILHO/VALOR

Laerte Sabino, da Ícaro: análise de dados é essencial para melhorar qualidade

a satisfação do consumidor foi a
série de multas aplicadas contra as
operadoras, com grande concen-
tração sobre a Oi. Para Marcelo
Chiavone Pontes, líder da área aca-
dêmica de marketing, pesquisa e

economia da ESPM, o consumidor
já tem predisposição de não gostar
do serviço. Assim, quando vê notí-
cias sobre as multas, sua percepção
em relação à empresa se agrava,
pois é como se isso corroborasse as

reclamações que observa em seu
meio social, disse Pontes.

O mesmo consumidor é atendi-
do por uma empresa de telecomu-
nicações, um banco, uma fornece-
dora de energia ou uma loja. Pelo
raciocínio desse cliente, se o call
center dessas empresas atende ra-
pidamente as chamadas, por que
em telefonia não acontece o mes-
mo? “O consumidor não separa
em sua cabeça que telecomunica-
ções demora mais para atender”,
disse Pontes. “Se não tem filas em
outras lojas, ele também não quer
que haja nas de telefonia. Tudo isso
acaba rebaixando a nota das em-
presas de telecomunicações.”

As informações do estudo coin-
cidem com o ranking do Procon,
que põe as operadoras de celular
no topo das reclamações dos con-
sumidores, com 9% de todas as

ocorrências registradas no órgão.
Do total, 55% estão ligadas a co-
branças indevidas. Entretanto, os
dois estudos não têm relação.

Os índices da ESPM vão ao en-
contro também de dados da Ana-
tel obtidos pelo Va l o r . As reclama-
ções dos usuários de serviços mó-
veis cresceram 28,6% na agência
em novembro de 2012 em relação
a igual mês do ano anterior, para
mais de 1 milhão de queixas. Ao
acrescentar outros serviços, como
telefonia fixa, banda larga fixa e TV
paga, houve mais de 2 milhões de
reclamações, 31,5% acima das re-
gistradas em 2011.

Para os dois professores da
ESPM, o fato de o comportamen-
to dos consumidores seguir a
mesma linha nos diferentes estu-
dos mostra que há lógica e coe-
rência nas reclamações.

Para fazer o levantamento do
INSC, a ESPM não se faz perguntas
às pessoas, como em um modelo
de pesquisa tradicional. Trata-se
de uma análise semântica que to-
ma por base o interesse do consu-
midor em determinados assun-
tos. Um software faz a busca auto-
mática pelas informações na in-
ternet. Depois, os temas são sepa-
rados por setores e divididos en-
tre comentários negativos e posi-
tivos. Daí recolhe-se amostras pa-
ra avaliar o funcionamento corre-
to do sistema. Na etapa seguinte,
são atribuídas notas por setor,
com o mínimo de intervenção
humana em todo o processo.

O estudo, que avalia 96 empre-
sas de diversos setores, não é ven-
dido, mas oferecido como uma
ferramenta que as companhias
podem usar para identificar e
procurar corrigir suas falhas.

Expectativa é que
AL conte com 40
redes 4G até 2015
I n f ra e st r u t u ra
Cibelle Bouças
De São Paulo

Um levantamento realizado
pela 4G Americas, associação de-
dicada a promover a expansão
da telefonia de quarta geração
(4G), mostra que há 14 redes
com a tecnologia em operação
na América Latina. A expectativa
é que, até 2015, o número de re-
des comerciais com padrão 4G
chegue a 40 na região.

Em 2011, havia quatro redes
em operação na América Latina:
AT & T e Claro lançaram serviços
4G em Porto Rico; a Antel, no
Uruguai; e a Sk y, em associação
com a Te l e b r a s , oferecia um servi-
ço de 4G na forma de acesso em
banda larga fixa.

Em 2012, a Claro lançou servi-
ços 4G no Brasil. A tecnologia

também foi implantada no Méxi-
co pela Te l c e l ; na Bolívia, pela En -
tel; na Colômbia, pela UNE. Ou-
tros países da região também
passaram a contar com o serviço:
Antígua e Barbuda (Digicel); Re-
pública Dominicana (Orange
Dominicana); e Porto Rico (Open
Mobile e Sprint Nextel).

Neste ano, dois projetos foram
lançados no Paraguai, pela Copa -
co/VOX e pela Pe r s o n a l .

De acordo com a 4G Americas,
no quarto trimestre de 2012, as
redes 4G representavam 4% do
total de assinaturas de telefonia
móvel na América Latina, ante 1%
no mesmo período anterior. O
total de assinaturas chegou a 98
mil no fim de 2012. A 4G Améri-
cas prevê um aumento, para dois
milhões de conexões, até o fim
deste ano. Até 2017, a expectati-
va é que o número de usuários do
4G chegue a 30 milhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas, p. B3.




