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Em 2002, a operadora tomou o lugar da Telefônica, que passou para quarta da lista. 
 
O setor de telefonia voltou a liderar as queixas na Fundação Procon de São Paulo no ano passado. 
Desta vez, a Embratel, que estava em segundo lugar em 2002, passou para o primeiro, com 
1.255 reclamações. Depois de ser a líder do ranking por quatro anos consecutivos, a Telefônica 
caiu para o quarto lugar, com 863 casos. "A Telefônica ainda tem um número muito grande de 
reclamações", afirmou a diretora de Atendimento do Procon-SP, Maria Lumena Sampaio. Em 
décimo lugar está a Telesp Celular, seguida da Intelig.  
 
Na lista do Procon-SP, a segunda posição foi ocupada pela Sul América Capitalização (1.041 
reclamações) e a terceira pela Credisul Recuperadora de Crédito (927). O principal motivo de 
queixa contra as empresas de telefonia, de acordo com Maria Lumena, são as ligações lançadas 
nas contas que não são reconhecidas pelos clientes.  
 
No caso da Embratel, a diretora do Procon-SP também destacou entre os motivos o envio do 
nome de clientes com contas em atraso para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a cobrança 
retroativa. "Quando a operadora cobra por uma ligação de outubro de 2000, por exemplo, fica até 
difícil para o consumidor saber se ela foi feita ou não."  
 
Outra fonte de reclamações contra a Embratel foram alguns sites na internet - principalmente de 
jogos e eróticos - que, ao serem acessados, desconectam o provedor local e ligam para um 
provedor internacional, gerando chamadas interurbanas. O Procon, junto com os provedores e as 
operadoras, criaram um folheto para alertar os consumidores.  
 
Os números do Procon-SP não batem com os da Embratel. Segundo a assessoria da operadora, 
houve 1.911 audiências durante o ano passado, um número ainda maior do que o registrado pela 
fundação.  
 
O Procon-SP não leva em conta, ao elaborar seu ranking de reclamações, o número total de 
clientes de cada empresa. A Sul América Capitalização, que ficou em segundo, argumentou, em 
comunicado, que o número de reclamações contra ela corresponde a menos de 0,5% dos 
contratos fechados em 2002. A Telefônica, quarta na lista, informou que o total de casos 
registrados pelo Procon-SP equivale a um para cada grupo de 7 mil clientes.  
 
De acordo com Maria Lumena, do Procon, as principais reclamações contra a Sul América 
Capitalização partiram de clientes que buscaram financiamento de veículos e acabaram adquirindo 
um título de capitalização. "Muitas vezes, o valor resgatado do título não dá para pagar o carro", 
alertou a diretora da fundação. No caso da Credisul, que é uma empresa de cobrança, muitos 
consumidores reclamaram que foram cobradas dívidas antigas, que já haviam sido quitadas.  
 
Sobre o setor de telefonia em geral, Maria Lumena criticou o fechamento de lojas de atendimento 
aos clientes, substituídas pelo serviço via telefone.  
 
"O consumidor quer ser tratado como cidadão, e não como máquina ou número", afirmou a 
diretora da fundação. "O Procon acabou se tornando loja de atendimento das operadoras."  
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