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A Diret oria de Est udos e Pesquisas, com a colaboração essencial da Diret oria de
Orient ação e At endim ent o ao Consum idor, realizou no período de 03 a 04/ 11/ 2008, um a
pesquisa visando verificar com o as em presas prest adores de serviço prest am at endim ent o
aos consum idores at ravés do seus SAC´ s ( Serviços de At endim ent o ao Consum idor) .
Em 01/ 12/ 2008 ent rará em vigor o Decret o nº 6.523 que det erm ina a adoção de
diversos procedim ent os a serem seguidos pelos SAC´ s das prest adoras de serviços.
Assim , a pesquisa t eve com o obj etivo verificar com o os consum idores avaliam os
at endim ent os dest as em presas ant es da ent rada em vigor do Decret o. Essa avaliação
perm it irá verificarm os, post eriorm ent e, em nova pesquisa com parat iva, se os result ados
das det erm inações do Decret o foram efetivos para os consum idores.
Os dados foram colet ados nos post o de at endim ent o pessoal da Fundação Procon
São Paulo, com a colaboração dos t écnicos do at endim ent o.
Com o obj et ivo de verificar qual a percepção dos consum idores quant o aos Serviços
de At endim ent o ao Consum idor das em presas prest adoras de serviços, apresent am os
quest ões nort eadas pelo referido Decret o e sua abrangência.
Encam inham os 460 form ulários que foram dist ribuídos aos consum idores que
procuraram nosso at endim ent o para reclam ar sobre serviços. Dest es form ulários, t ivem os
o ret orno de  GHYLGDPHQWH UHVSRQGLGRV. Excluím os dest a am ost ra 22 form ulários
onde verificam os que os consum idores não cont at aram a em presa por t elefone, face ao
fat o do referido Decret o t rat ar especificam ent e dest e m eio de cont ato.
A am ost ra rest ant e ficou em SHVTXLVDGRV
A dist ribuição dos serviços utilizados por esses consum idores segue a t abela e
gráfico abaixo, onde verificam os que os grandes seguim ent os apont ados foram Telefonia e
Bancos ( que inclui cart ões de crédit o) .

       

727$/
Telefonia
Banco/Cartão de Crédito
TV por assinatura
Energia elétrica
Plano de saúde
Seguro
Transporte
Outros

119
72
11
9
6
4
1
52



43,43%
26,28%
4,01%
3,28%
2,19%
1,46%
0,36%
18,98%
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18,98%
Telefonia

0,36%
1,46%
2,19%

43,43%

Banco/Cartão de
Crédito
TV por assinatura

3,28%

Energia elétrica

4,01%

Seguro

Plano de saúde
Transporte
Outros

26,28%

Prat icam ent e t odos os consum idores quest ionados ( 98,91% ) inform aram t er
procurado a em presa para solucionar seu problem a, ant es de se dirigirem ao at endim ento
do Procon. Acredit am os que 1,09% dos consum idores que afirm aram não t er cont at ado a
em presa ant es de procurar o Procon responderam a pesquisa se referindo a cont at os
ant eriores, o que não invalidou a part icipação na pesquisa.
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1,09%

98,91%
SIM

NÃO
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4XDOIRLDILQDOLGDGHGRFRQWDWR"
O cont at o efet uado pelos
consum idores com a
em presa visou:
1) solicit ar revisão de cont a
( 32,12% ) ;
2) solicit ar o cancelam ent o
do serviço ( 27,15% ) ;
3) reclam ar da prest ação de
serviço ( 22,52% ) .

12,91%
32,12%

Muit os consum idores
apont aram m ais do que um
obj et ivo nest e cont at o.

5,30%

22,52%

Questionar/soli
citar revisão de
conta
Cancelamento
do serviço
Reclamação
Informações
gerais
Outros

27,15%

Quant o aos m eios de cont at o com o fornecedor, 22 consum idores inform aram t er
ent rado em cont at o com a em presa som ent e pessoalm ent e. Esses foram excluídos da
pesquisa, um a vez que o Decret o refer e- se som ent e a procedim ent os a serem adot ados
no at endim ent o t elefônico. Alguns indicaram que além do cont at o t elefônico, ut ilizaram
t am bém out ras form as de cont at o com o segue a tabela e gráfico abaixo.

0(,26'(&217$72
Só por telefone
Telefone e pessoalmente
Telefone e-mail
Telefone e carta ou fax
Telefone, e-mail e pessoalmente
Telefone, carta e pessoalmente
Telefone e outros
Telefone, pessoalmente e outros
Telefone, e-mail e cartas

169
67
11
9
7
4
3
3
1



61,68%
24,45%
4,01%
3,28%
2,55%
1,46%
1,09%
1,09%
0,36%
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180

Só por telefone
Telefone e pesso almente

160
140

Telefone, e-mail e
cartas

Telefone e-mail
Telefone e carta ou
fax
Telefone, e-mail e
pessoalmente
Telefone, carta e
pessoalmente
Telefone e outros
Telefone, pesso almente e outros

120
100
80
60
40
20
0
Coluna I

Nest e cont at o, 41,61% das em presas não forneceram prot ocolo ao consum idor,
25,55% forneceram um prot ocolo e 32,85% forneceram m ais de um núm ero de prot ocolo.

$(035(6$)251(&(81'(35272&2/2'2$7(1',0(172"

32,85%
41,61%

NÃO
Sim, somente um
Sim, mais do que um

25,55%
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No cont at o t elefônico, 152
em presas ( 55,47% )
prom et eram dar um ret orno
ao consum idor.
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44,53%
55,47%

SIM

NÃO
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Dos que prom et eram ret orno,
74,34% não cum priram ,
enquant o 12,50% deu ret orno
fora do prazo prom et ido e
som ent e 13,16% ret ornou no
prazo.

12,50%
13,16%

Não deu retorno
Dentro do
prazo prometido
Depois do
prazo prometido

74,34%

As últ im as quest ões ( de 9 a 15) foram especialm ent e direcionadas à avaliação do
at endim ent o t elefônico. Logo, inicialm ent e quest ionam os sobre o acesso: facilidade de
localizar o núm ero de t elefone para cont at o e quant as vezes foi necessário ligar para a
em presa.
Tivem os o seguint e result ado quant o a localização do núm ero do SAC:
52,92% - Na fat ura ou cont a
24,82% - Out ros ( não especificado)
8,39% - No sit e da em presa
8,03% - No cont rat o
4,01% - Em folhet o publicit ário
1,82% - Na list a t elefônica
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Fatura/Conta
Site da empresa
Contrato
Folheto Publicitário
Lista Telefônica
Outros

145
23
22
11
5
68



53%
8%
8%
4%
2%
25%

24,82%
1,82%
4,01%

52,92%

8,03%
8,39%

Fatura/Conta
Site da
empresa
Contrato
Folheto
Publicitário
Lista Telefônica
Outros

A m aioria dos consum idores ( 82,48% ) ligou m ais de t rês vezes para o fornecedor
sobre a m esm a quest ão; 9,49% ligou duas vezes e 8,03% ligou som ent e um a vez.

4XDQWDVYH]HVOLJRXSDUDDHPSUHVD"
8,03%
9,49%
Uma vez
Duas vezes
Três vezes ou
mais

82,48%
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No m om ent o da ligação,
quest ionam os prim eiro
com quant as pessoas o
consum idor falou na
m esm a ligação.

&RPTXDQWDVSHVVRDVYRFrFRQYHUVRXQDPHVPDOLJDomR"
18,98%

44, 16% conversou com
m ais de t rês pessoas, na
m esm a ligação.

44,16%

Uma
Duas
Três
Mais de três

22,99%

13,87%

Quant o ao t em po de duração da ligação, 78,10% dos consum idores inform aram
que a ligação durou m ais de 10 m inut os, enquant o 13,14% m ais de 5 m inut os, 5,84%
m ais de 2 m inut os e som ent e 2,92% at é 2 m inut os.

4XDQWRWHPSRGHPRURXDOLJDomR"
2,92%
5,84%

Até 2 minutos

13,14%

Acima de 2
minutos
Acima de 5
minutos
Acima de 10
minutos
78,10%
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Durant e esse t em po, a m aioria dos consum idores ( 73,36% ) t eve de relat ar o que
pret endiam por m ais de t rês vezes.

4XDQWDVYH]HVIRLQHFHVViULRUHODWDUVXDSUHWHQVmR"
4,01%
11,31%

Uma
Duas
Três
Mais de três

11,31%

73,36%

Os consum idores foram solicit ados à avaliar o at endim ent o t elefônico sob t rês
aspect os: 1) cordialidade do at endent e; 2) t em po do at endim ent o; 3) qualidade das
inform ações prest adas.
Tivem os os seguint es result ados
1) Quant o à cordialidade do at endent e, 59,49% consideraram péssim a; 24,45% ruim ,
cont ra 14,96% que consideraram boa e som ent e 1,09% ót im a.
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4XDOVXDDYDOLDomRTXDQWRjFRUGLDOLGDGHGRDWHQGHQWH"
14,96%

1,09%

Ótimo

24,45%

Bom
Ruim
Péssima

59,49%

2) Quant o ao t em po de at endim ent o, a m aioria dos consum idores consideraram péssim o
( 67,15% ) seguidos de 23,72% que avaliaram com o sendo ruim , cont ra 8,39% que
consideram bom e som ent e 0,73% ótim o.

4XDOVXDDYDOLDomRVREUHRWHPSRGHDWHQGLPHQWR"
0,73%
8,39%

Ótimo
Bom
Ruim
Péssimo

23,72%

67,15%

3) Quant o às inform ações prest adas, 81,75% consideraram que não foram claras e nem
suficient es; 13,14% consideraram que não foram claras, m as foram suficient es e som ent e
5,11% as consideraram claras e suficient es.
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4XDOVXDDYDOLDomRTXDQWRjVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDV"
5,11%

Foram claras
e suficientes
Não foram claras mas suficientes
Não foram claras nem suficientes

13,14%

81,75%
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O result ado da present e pesquisa ressalt a a pert inência do Decret o nº 6.523 e a
necessidade de aprim oram ent o dos serviços de at endim ent o ao consum idor das em presas
prest adoras de serviço, prom ovendo m aior eficácia e efet ividade.
A prim eiro dest aque dos result ados, est á no fat o de t odos os consum idores
( 98,91% ) t erem procurado as em presas buscando um a solução para o problem a, ant es de
buscarem o Procon. I sso apont a a ineficiência dos SAC´s onerando um serviço de
at endim ent o ao consum idor que, em t ese, deveria ser um dos últ im os recursos.
Devem os dest acar t am bém , que est es consum idores não t iveram quest ões básicas
solucionadas, com o: a revisão de cont as ( 32,12% ) ; pedidos de cancelam ent o do serviço
( 27,15% ) .
Out ro fat or im port ante, é que
m ais ut ilizado pelos consum idores, no
t iveram que, além do t elefone, fazer
cont at aram só por t elefone e 38,29%
t iveram ainda que recorrer ao Procon.

o t elefone é o m eio de cont at o com as em presas
ent ant o, não se m ost ra suficient e pois m uit os ainda
cont at o pessoalm ent e e por out ros m eios ( 61,68%
t am bém por out ro m eio) . De qualquer form a, t odos

Um a das exigência do Decret o, é que as em presas forneçam um núm ero de
prot ocolo de at endim ent o aos consum idores. Esse núm ero deverá ser único. Const at am os
na pesquisa que, 41,61% das em presas não fornecerem prot ocolo de at endim ent o e
32,85% forneceu m ais do que um .
Das em presas que se com prom et em a dar ret orno ao consum idor ( 55,47% ) ou não
cum prem o prom et ido ( 74,34% ) ou ret ornam após o prazo est ipulado ( 12,50% ) .
Os at endim ent os t am bém se m ost ram ineficient es quando os consum idores t êm de
ent rar em cont at o m ais de um a vez para buscar um a solução para o m esm o problem a
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( 82,48% ent rou em cont at o m ais de t rês vezes) ; quando t iveram de relat ar sua pret ensão
por m ais de t rês vezes ( 73,36% ) , e quando a m aioria das ligações dem oraram m ais de 10
m inut os ( 78,10% ) .
Na avaliação geral a m aioria dos consum idores consideraram o serviço péssim o,
quant o à cordialidade do at endent e ( 59,49% ) , quant o ao t em po de at endim ent o ( 67,15% )
e quant o às inform ações prest adas ( 81,75% ) que não se m ost raram nem claras nem
suficient es.
A ent rada em vigor do Decret o parece ser um a “ luz no fim do t únel” para os
consum idores, no entant o, t em os que divulgar am plam ent e suas det erm inações e fazer
com que os consum idores sej am fort es aliados na fiscalização de seus direit os.

NOVEMBRO/ 2008
DI RETORI A DE ESTUDOS E PESQUI SAS
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