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MENSAGEM
DO
IBICT

As pesquisas que deram origem a este ca-

derno foram desenvolvidas com o intuito de 

contribuir para o aprimoramento das relações 

de consumo entre empresas prestadoras e con-

sumidores de serviços de telecomunicações no 

Brasil. O caderno é fruto de uma parceria entre 

Anatel e IBICT, trabalho em equipe que inte-

grou competências de pesquisadores oriundos 

de diferentes grupos de pesquisa, especialistas 

em regulação, coordenadores e gestores de 

projeto. 

O projeto contou ainda com a participação das prestadoras de serviços de telecomunicações, 

que no espírito de diálogo que caracteriza a regulação responsiva, cooperaram com a equipe de 

pesquisa fornecendo dados acerca de suas práticas. Por meio da pesquisa de Cliente Oculto, tam-

bém participaram da pesquisa consumidores reais das prestadoras cujas práticas foram avaliadas. 

A partir da colaboração entre pesquisadores, prestadoras, consumidores e agência reguladora, 

e com amparo nas literaturas de análise do comportamento, marketing e regulação, foi possível 

desenvolver um modelo que estabelece critérios definidores de boas práticas, as situa ao longo 

da jornada do consumidor e permite avaliá-las na perspectiva da regulação responsiva. 

Os resultados, no entanto, transcendem o desenvolvimento de um modelo para a avaliação de 

boas práticas na perspectiva regulatória, e se manifestam também no compartilhamento de co-

nhecimentos sobre regulação e práticas de relacionamento com consumidores. O produto final 

desse trabalho, tangibilizado neste caderno de boas práticas, simboliza a integração desse co-

nhecimento e se constitui como passo importante para a promoção de um ambiente favorável às 

telecomunicações no nosso país.

Cecilia Leite Oliveira
Diretora do IBICT

Alexandre Faria de Oliveira
Coordenador Geral do Projeto

Carla Borges
Coordenadora Científica do Projeto

O produto final desse 
trabalho, tangibilizado 
neste caderno de boas 
práticas, simboliza 
a integração desse 
conhecimento e se 
constitui como passo 
importante para a 
promoção de um 
ambiente favorável às 
telecomunicações no 
nosso país.
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Este Caderno de Boas Práticas é o resultado 

de uma jornada que envolveu meses em traba-

lhos de pesquisa, análise de artigos científicos, 

oficinas com as empresas participantes, discus-

sões entre os pesquisadores e também com a 

Anatel, além de eventos de compartilhamento 

de competências. À medida que as atividades 

avançavam, foi possível perceber a qualidade 

técnica e científica do material que estava sen-

do produzido.

Construído a partir do acúmulo científico mul-

tidisciplinar, que envolve as áreas de inovação, 

marketing e comportamento do consumidor, 

o Caderno inova ao propor um conceito de 

boas práticas para ser aplicado em teleco-

municações, bem como um modelo sólido de 

avaliação dessas boas práticas, ancorado no 

resultado das coletas com as prestadoras, que 

participaram voluntariamente do estudo.

As metodologias propostas neste Caderno têm por objetivo oferecer ao regulador ferramentas 

para conhecer com mais detalhes as práticas de relacionamento adotadas pelas prestadoras e 

avaliá-las quanto à implementação, capacidades organizacionais mobilizadas e impacto junto aos 

consumidores. Mas seus potenciais vão além: desenhado sob o ponto de vista de quem usa os 

serviços regulados, o Caderno contribui para o amadurecimento do mercado e das práticas de 

relacionamento com o consumidor – um dos aspectos mais cruciais do setor de telecomunicações.

Elisa Leonel 
Superintendente de Relações com Consumidores da Anatel

MENSAGEM
DA
ANATEL

[...] o Caderno 
contribui para o 

amadurecimento do 
mercado e das práticas 
de relacionamento com 

o consumidor – um 
dos aspectos mais 

cruciais do setor de 
telecomunicações.
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INTRODUÇÃO

1  Tanto os nomes das empresas participantes quanto das práticas de relacionamento identificadas 

foram modificados para a apresentação neste caderno.

O setor de telecomunicações é componen-

te essencial e estratégico da infraestrutura de 

qualquer país. Dada a sua importância para o 

desenvolvimento econômico e social, e a sus-

cetibilidade do setor a conflitos nas relações de 

consumo, é papel do regulador zelar por um 

ambiente que sustente tanto o atendimento às 

necessidades dos consumidores quanto a via-

bilidade comercial das prestadoras de serviços. 

No Brasil reclamações sobre serviços de tele-

comunicações ainda estão entre os assuntos 

mais demandados pelos consumidores, eviden-

ciando problemas de relacionamento entre em-

presas prestadoras de serviços e seus clientes. 

Nesse contexto, e na perspectiva da regulação 

responsiva,a Anatel tem desenvolvido ações 

para acompanhar o desempenho das operado-

ras de serviços de telecomunicações, com o de-

safio de melhorar a experiência dos consumi-

dores e aumentar seus níveis de satisfação com 

os serviços recebidos. 

Entre essas ações, encontra-se o trabalho re-

alizado no âmbito da parceria entre Anatel e 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), ao longo dos anos de 2019 e 

2020, abordando as práticas de relacionamen-

to com o consumidor de telecomunicações no 

Brasil. O trabalho consistiu no desenvolvimen-

to e aplicação de um modelo para a avaliação 

– sob a ótica regulatória responsiva – de boas 

práticas de relacionamento com consumido-

res adotadas por prestadoras de serviços que 

atuam no país. A partir do modelo, baseado na 

Abordagem Analítico-Comportamental para a 

Regulação (Behavioral-Analytical Approach to 

Regulation - BAAR), foi possível mapear e ava-

liar as práticas de relacionamento adotadas pe-

las principais operadoras do mercado brasileiro. 

A coleta de dados acerca das práticas adotadas 

por 11 operadoras participantes foi feita por 

meio de entrevistas e preenchimento de plani-

lha eletrônica, realizados de forma remota ou 

presencial entre dezembro de 2019 e fevereiro 

de 2020. Após classificadas conforme os crité-

rios propostos no modelo, as melhores práticas 

foram submetidas à avaliação de consumidores 

reais das prestadoras, de acordo com o méto-

do de pesquisa de cliente oculto. Os resulta-

dos, sintetizados neste caderno de boas práti-

cas, decorreram portanto da união de esforços 

entre regulador – responsável pela iniciativa –, 

empresas prestadoras de serviços participan-

tes – que forneceram informações sobre suas 

práticas –, e consumidores que atuaram como 

clientes ocultos avaliando as melhores práticas 

mapeadas. 

A seguir, apresentam-se o Modelo de Avaliação 

de Boas Práticas de Relacionamento com o 

Consumidor de Serviços de Telecomunicações 

e uma síntese dos principais resultados alcan-

çados na pesquisa. Convém informar que nes-

te caderno os resultados são apresentados de 

forma a preservar informações confidenciais 

fornecidas pelas empresas1, e que cada em-

presa participante recebeu também uma ver-

são customizada do caderno, com informações 

específicas sobre suas práticas. 
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BOAS PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR

2  Consequências reforçadoras são aquelas que aumentam a probabilidade de o comportamento que as 

produziu ocorrer no futuro, reforçando-o.

3  Consequências aversivas são aquelas que diminuem a probabilidade de o comportamento que as 

produziu ocorrer no futuro, enfraquecendo-o. 

O conceito de boas práticas de relacionamen-

to com o consumidor adotado neste caderno 

foi desenvolvido a partir de uma ampla revisão 

de literatura científica e pesquisa documental. 

Em adição, um estudo de normativos e regu-

lamentos que disciplinam o setor foi realizado 

de modo a estabelecer convergência entre as 

referências científicas e especializadas, e a prá-

tica regulatória de mercado de telecomunica-

ções no Brasil.

As boas práticas de relacionamento com o con-

sumidor, do ponto de vista da regulação, po-

dem ser consideradas como aquelas práticas 

sistemicamente programadas pelas opera-
doras para maximizar, para o consumidor, 
a produção de consequências reforçado-
ras2 e minimizar as aversivas3, de forma a 
melhorar a qualidade da interação entre 
empresas e consumidores. Entende-se que 

as práticas são sistemicamente programadas 

quando adotadas extensivamente na empresa, 

após devida implementação e formalização, de 

forma que já se encontrem assimiladas pelos 

setores e colaboradores envolvidos.

Do ponto de vista da regulação, para que uma 

prática de relacionamento com o consumidor no 

setor de telecomunicações brasileiro seja avalia-

da como boa, propõe-se que ela deva atender a 

ao menos uma das seguintes funções:

1. proporcionar acesso do consumidor aos 

benefícios contratados (i.e. práticas que 

têm por objetivo aumentar a probabili-

dade de que os serviços sejam entregues 

ao consumidor de acordo com os parâ-

metros por ele contratados);

2. reduzir a ocorrência de conflitos na re-

lação de consumo (i.e. práticas que 

têm como objetivo prevenir a ocor-

rência de problemas ou solucioná-los 

tempestivamente);

3. proporcionar liberdade de escolha para 

o consumidor (i.e. práticas que têm como 

objetivo proporcionar ou ampliar o aces-

so dos consumidores a opções de es-

colha e a informações necessárias para 

a tomada de decisão em quaisquer das 

etapas da jornada de consumo); 

4. facilitar comportamentos de interação 

para solução de problemas e acesso aos 

canais de contato (i.e. práticas que têm 

como objetivo facilitar o acesso à ope-

radora para a solução de demandas 

diversas).

Assim, considera-se que uma prática que atenda 

ao menos a um desses critérios estará aderen-

te ao conceito de boas práticas, por priorizar o 

consumidor e atender aos dispositivos previstos 

na Resolução Anatel nº 632/2014, em seu art. 

3º no qual são descritos os direitos gerais do 

consumidor de telecomunicações. Como resulta-

do da adoção de tais práticas, espera-se a me-

lhora da saúde do sistema de telecomunicações, 

com aumento da satisfação dos consumidores e, 

por conseguinte, da sustentabilidade econômica 

das operadoras, a longo prazo.
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AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS 
DE RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR

A construção do Modelo de Avaliação de Boas 

Práticas de Relacionamento com o Consumidor 

de Serviços de Telecomunicações teve por ob-

jetivo apoiar a pesquisa sobre como empresas 

brasileiras ofertam ações de relacionamento 

com o consumidor. A compreensão da dinâmi-

ca de interação entre prestadoras de serviço e 

consumidores contribui para o aperfeiçoamen-

to regulatório do mercado, bem como para a 

melhoria da oferta de serviços e da competiti-

vidade do setor.

Mapeamento bibliométrico e pesquisa 
documental

Construção 
do portifólio 
bibliográfico

Análise 
bibliométrica

Aprimoramento 
dos resultados

Revisão da literatura 
internacional

Pesquisa documental com entidades 
setoriais de telecomunicação e bancárias

Análise e classificação das 
capacidades organizacionais 
de sustentação de práticas de 
relacionamento

Análise e 
classificação das 

funções mobilizadas

Análise e definição da 
jornada do consumidor

Levantamento das 
boas práticas de 

relacionamento com 
consumidor

Análise dos 
dados coletados

Aperfeiçoamento e 
finalização do modelo

Coleta de dados para teste 
de aplicabilidade por meio de 
oficinas presenciais e on-line

Construção do modelo 
de avaliação para 
análise regulatória 
de boas práticas de 
relacionamento com o 
consumidor

Construção da metodologia Modelo analítico

Figura 1. Percurso metodológico para a construção do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o 

Consumidor de Serviços de Telecomunicações

Pesquisas bibliográficas e documentais contri-

buíram para a elaboração do modelo ao en-

sejar práticas de relacionamento, capacidades 

organizacionais relevantes para a sustentação 

das práticas ofertadas, e as consequências e 

impactos das práticas no contexto de clientes 

e de empresas. Nesse sentido, o modelo apre-

senta respaldo teórico e metodológico para 

aplicações práticas em setores econômicos de 

intensa relação prestador-usuário, sobretudo 

na perspectiva regulatória de análise do rela-

cionamento com o consumidor. 

A compreensão da 
dinâmica de interação 
entre prestadoras de 

serviço e consumidores 
contribui para o 

aperfeiçoamento 
regulatório do mercado, 

bem como para a melhoria 
da oferta de serviços e da 
competitividade do setor.
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A análise subjacente ao referido modelo fun-

damenta-se em apresentar como o setor de 

telecomunicações se comporta em termos de 

relacionamento, visando a identificar seus ante-

cedentes e consequentes na esteira da oferta 

de boas práticas por parte de empresas de te-

lecomunicações. As práticas identificadas mos-

tram não apenas como as empresas agem, mas 

permitem inferir oportunidades de melhoria no 

relacionamento com o consumidor e na atua-

ção regulatória responsiva e orientada à solu-

ção de problemas.

O Modelo de Avaliação de Boas Práticas 

de Relacionamento com o Consumidor de 

Serviços de Telecomunicações na Perspectiva 

da Regulação foi constituído de forma a ser 

aplicado em três momentos ou fases. Na pri-

meira fase o objetivo consistiu na identificação 

das práticas de relacionamento com o consu-

midor adotadas pela empresa, bem como das 

respectivas consequências planejadas para o 

consumidor. 

• Práticas de relacionamento com o consu-

midor - atividades praticadas pelas em-

presas na interação comercial com os 

consumidores, em qualquer etapa da jor-

nada de vendas ou de serviços

• Consequências planejadas da Prática 

para o Consumidor - trata-se de uma 

descrição breve daquilo que é planejado 

como consequência para o consumidor a 

partir da adoção da prática pela empre-

sa (e.g., para a prática “orientação rápi-

da de uso do serviço”, planeja-se como 

consequência o “aumento de consumo e 

engajamento”).

Na segunda fase, a partir de revisão de lite-

ratura e pesquisa documental, foram definidos 

três eixos de análise para a classificação das 

práticas de relacionamento das empresas: jor-

nada do consumidor, capacidades mobilizadas 

e implementação/formalização.

A Jornada do Consumidor consiste na de-

finição das etapas de uma típica jornada do 

consumidor de telecom, adaptada da jorna-

da do usuário de telecomunicações proposta 

pela consultoria McKinsey (2017). Seu objeti-

vo é pontuar o(s) momento(s) da jornada em 

que a prática impacta a experiência do consu-

midor. As etapas compõem dois tipos de jor-

nadas, a Jornada de Vendas e a de Serviços, 

e totalizam cinco etapas: Pesquisa/Prospecção, 

Contratação, Utilização, Pagamento e 

Engajamento/Desligamento, e são explicitadas 

a partir de breves descrições, além da exempli-

ficação de pontos de contato relativos a cada 

etapa.

As práticas 
identificadas mostram, 
não apenas como 
as empresas agem, 
mas permitem inferir 
oportunidades 
de melhoria no 
relacionamento com 
o consumidor e na 
atuação regulatória 
responsiva e orientada 
à solução de 
problemas.
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Figura 2. Jornada Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Adaptada do modelo da McKinsey (2017)

Uma capacidade é compreendida como uma 

força ou proficiência mobilizada pela organiza-

ção para a execução e/ou desenvolvimento de 

práticas organizacionais. A partir da revisão de 

literatura, foram definidas capacidades mo-
bilizadas com relação às práticas de relacio-

namento: Inteligência de Marketing/Negócios; 

Engajamento de Pessoas; Sistema de Integridade; 

Processos, Automação e Manutenção; Inovação; 

Direcionamento Estratégico.

Por fim, na terceira fase são estabelecidas como 

foco dimensões de avaliação para nivelamento 

das práticas. Estas dimensões são definidas 

como: nível de aderência, nível de abrangência, 

nível de implementação e nível de formalização. 

• Nível de Aderência da Prática: refere-se ao grau de compatibilidade com o conceito de 

boas práticas, do ponto de vista da regulação, definido para o estudo. A análise de aderên-

cia é feita por consenso e validada entre os pesquisadores. Inicialmente, cada um dos qua-

tro critérios definidos (proporcionar acesso aos benefícios contratados, reduzir a ocorrência 

de conflitos na relação de consumo, proporcionar liberdade de escolha para o consumidor, 

e facilitar comportamentos de interação para solução de problemas e acesso aos serviços 

contratados) equivale a um ponto, podendo cada prática pontuar em mais de um dos cri-

térios estabelecidos. 

Pesquisa

• Comparação 
das opções de 
produtos

• Negociação;
• Instalação

• Uso dos serviços • Receber e entender 
as contas, efetuar 
pagamentos;

• Compra de créditos 
e recarga

• Pedidos e reclamações;
• Transações não relacio-

nadas a vendas;
• Resolução das recla-

mações

• Atendimento ao cliente 
(chat e chamada);

• Menu de ajuda e 
tutorias;

• Pontos de acesso de 
mídia social;

• Pesquisas e feedbacks;
• Esquemas de fidelidade.

• Assinatura;
• Cobranças e 

pagamentos.

• Assinatura;
• Ferramentas de 

busca;
• Notificações;
• Uso e consumo;
• Teste de veloci-

dade de dados.

• Abertura de conta;
• Lojas online/

carrinho de 
compras.

• Anúncios;
• Ferramentas de busca;
• Segmentação de 

clientes;
• Lista de produtos e 

serviços;
• Ferramentas de com-

paração de produtos.

Jornada de vendas Jornada de serviços

Po
nt

os
 d

e 
co

nt
at

o
De

sc
riç

ão

Contratação Utilização Pagamento Engajamento

[...] cada um dos quatro 
critérios definidos 

(proporcionar acesso aos 
benefícios contratados, reduzir 

a ocorrência de conflitos 
na relação de consumo, 

proporcionar liberdade de 
escolha para o consumidor, 
e facilitar comportamentos 
de interação para solução 

de problemas e acesso aos 
serviços contratados) equivale 

a um ponto, podendo cada 
prática pontuar em mais de 

um dos critérios estabelecidos. 
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• Nível de Abrangência da Prática: análise da frequên-

cia com que as práticas de relacionamento identificadas se 

mostram presentes em cada uma das etapas da jornada do 

consumidor, bem como o grau de presença das etapas no 

conjunto de grandes práticas por empresa, onde as práti-

cas com características funcionais semelhantes foram agru-

padas. A abrangência é medida pelo somatório de cada 

etapa da jornada do consumidor às quais as grandes prá-

ticas de relacionamento estão diretamente relacionadas. Os 

resultados são descritos em termos percentuais.

• Nível de Implementação da Prática: refere-se ao grau 

de implementação ou de tangibilização da prática em ter-

mos de rotina ou de processo organizacional. A escala de 

grau de implementação é classificada pelos seguintes ní-

veis: Teste/Experimentação; Em implementação; Totalmente 

implementada. A análise da implementação permite que se 

observe o nível de maturidade em termos de institucionali-

zação da prática dentro da organização. Elas foram classifi-

cadas por meio levantamento quantitativo de cada prática 

que estava “em teste”; “em implementação” ; e as “total-

mente implementadas”, e foram medidas pelo somatório 

de cada nível informado para cada uma das práticas de re-

lacionamento indicadas pela empresa. Os resultados são 

descritos em termos percentuais.

• Nível de Formalização da Prática: refere-se ao grau de 

formalização da prática na organização, ou seja, em que 

medida a prática é contemplada de maneira formal nos 

processos organizacionais. A avaliação do nível de forma-

lização da prática deve ser estabelecida a partir do deta-

lhamento de uma ou mais evidências que apoiem a ava-

liação de sua classificação: Não Formalizada; Parcialmente 

Formalizada; Totalmente Formalizada. A formalização das 

práticas foi classificada por meio do levantamento do quan-

titativo de cada prática “não formalizada”; “em formaliza-

ção” e “formalizada”, e foram medidas pelo somatório de 

cada nível informado para cada uma das práticas de re-

lacionamento indicadas pela empresa. Os resultados são 

descritos em termos percentuais.

Importa destacar que o processo de construção do modelo de avaliação contou com a realização 

de oficinas práticas com representantes da Anatel e de empresas prestadoras de serviços regula-

dos a fim de testar a aplicabilidade do modelo na prática. Como resultado do processo, melhorias 

foram incorporadas ao modelo de avaliação, permitindo a consolidação de sua versão final para 

aplicação ao longo da pesquisa. 
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CLIENTE OCULTO

Sendo fundamental conhecer também 

os relatos dos consumidores, no que diz res-

peito à experiência vivenciada na relação com 

as operadoras, uma das técnicas disponíveis 

para tanto é o cliente oculto, que ocorre com 

um cliente associado aos pesquisadores, espe-

cialmente treinado para fornecer uma avalia-

ção abrangente e completa da experiência com 

as práticas experimentadas (Reis, Gonzaga, 

Waqued & Silva, 2016). A pesquisa de clien-

te oculto permite explorar pontos que uma 

pesquisa com clientes comuns não permitiria 

abordar.

Para se obter um panorama com práticas de re-

lacionamento que sejam relevantes sob o ponto 

de vista da regulação, foi utilizado o critério de 

aderência das práticas, relatado anteriormen-

te. Dessa forma, para a pesquisa foram consi-

deradas as práticas de relacionamento associa-

das ao nível de aderência alto e muito alto, que 

obtiveram três ou quatro pontos de aderência. 

Além da análise de aderência, também foram 

consideradas a abrangência das práticas, im-

plementação, formalização, bem como a viabi-

lidade de avaliação por parte do cliente oculto.

Com a pandemia do Covid-19 em 2020, as 

operadoras buscaram se adaptar a essa de-

manda, oferecendo práticas de relacionamen-

to adequadas às novas necessidades. Em ra-

zão disso, de forma complementar às práticas 

identificadas na pesquisa de campo, foram 

também pesquisadas, a partir de levantamento 

realizado pela Anatel, práticas adotadas pelas 

empresas em razão da pandemia do Covid-19 

(Sars-Cov-19).

 

Foram selecionados 30 pesquisadores ocultos, 

que já eram clientes das maiores operadoras 

de telecomunicações, para a avaliação das em-

presas. Os clientes ocultos selecionados parti-

ciparam de treinamentos online, agrupados por 

operadora, para detalhamento das práticas de 

relacionamento a serem avaliadas. Além disso, 

receberam suporte e acompanhamento sema-

nal da equipe do projeto durante todo o perí-

odo de avaliação.

Para a coleta de dados, foram utilizados três ti-

pos de instrumentos. Inicialmente, os pesquisa-

dores preencheram formulários de avaliação de 

práticas a cada interação com a operadora. Ao 

final do período avaliativo, os pesquisadores 

elaboraram um relatório, com modelo estrutu-

rado, que permitiu uma análise geral das prá-

ticas e das operadoras. Finalmente, os pesqui-

sadores também participaram de grupos focais, 

para a avaliação da experiência global com as 

práticas experimentadas.

Foi solicitado que os pesquisadores buscassem 

interações reais com cada prática, isto é, en-

trassem em contato com as práticas de relacio-

namento para resolver demandas reais de seus 

serviços. Porém, caso não houvesse necessida-

de real de contato com a operadora, situações 

simuladas poderiam ser usadas para testar as 

práticas. Entende-se que as situações reais e si-

muladas são equivalentes no que diz respeito 

à avaliação de aderência, pois enfocam a práti-

ca com relação a critérios estabelecidos, e não 

quanto à satisfação do consumidor.

Foram selecionados 
30 pesquisadores 

ocultos, que já eram 
clientes das maiores 

operadoras de 
telecomunicações, 

para a avaliação das 
empresas.
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Os dados da pesquisa foram divididos por operadora e analisados separadamente. Foram avalia-

dos, com base nos registros dos pesquisadores, tanto resultados quantitativos, quanto resultados 

qualitativos. Na análise de resultados qualitativos, os comentários dos pesquisadores clientes 

ocultos foram extraídos dos campos abertos e classificados entre aspectos reforçadores ou aver-

sivos4. Os trechos foram agrupados em categorias de ideias semelhantes, em uma análise de 

conteúdo temática.

RESULTADOS

Os dados dispostos a seguir descre-

vem os resultados da avaliação de práticas de 

relacionamento das empresas participantes da 

pesquisa, comparando suas práticas identifica-

das com a média das demais empresas de tele-

comunicações, além dos resultados das práticas 

das cinco empresas designadas para a avalia-

ção de Cliente Oculto. As análises quantitativas 

apresentadas nesta seção estão relacionadas à 

quantidade de práticas de relacionamento com 

o consumidor, por nível de aderência das prá-

ticas, participação em grupos de grandes prá-

ticas, capacidades organizacionais mobilizadas, 

práticas implementadas, práticas formalizadas, 

etapas da jornada, bem como resultados das 

práticas avaliadas no cliente oculto.

A organização da análise está disposta nos seguintes tópicos: 

1. Nível de aderência das práticas das empresas;

2. Resultados dos Grandes Grupos de Práticas;

3. Práticas de relacionamento com o consumidor por capacidades organizacionais mobilizadas;

4. Práticas de relacionamento com o consumidor implementadas;

5. Práticas de relacionamento com o consumidor formalizadas;

6. Práticas de relacionamento com o consumidor por etapas da jornada;

7. Resultados da Etapa de Cliente Oculto.

4 Reforçadores/aversivos aumentam/diminuem a probabilidade de que o consumidor siga engajado 

com a operadora

Ao final do período 
avaliativo, os 
pesquisadores 
elaboraram um 
relatório, com modelo 
estruturado, que 
permitiu uma análise 
geral das práticas e 
das operadoras.
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1. NÍVEL DE ADERÊNCIA 
DAS PRÁTICAS 
DA EMPRESA

Realizou-se a análise das práticas de rela-

cionamento das 11 empresas avaliadas, segun-

do os critérios descritos pelas quatro funções 

de relacionamento com o consumidor no setor 

de telecomunicações, entendendo que para que 

uma prática seja aderente ao conceito de boas 

práticas é necessário que ela atenda ao menos a 

um dos quatro critérios das funções, de forma a 

priorizar o consumidor e atender aos dispositi-

vos previstos na Resolução Anatel nº 632/2014, 

em seu art. 3º, no qual são descritos os direitos 

gerais do consumidor de telecomunicações. 

Para análise de aderência das práticas ao 

conceito de boas práticas, fez-se uma análise 

quantitativa, com a atribuição de 1 (um) pon-

to para cada critério que a prática atendesse, 

perfazendo até 4 (quatro) pontos por prática. 

Dessa forma, a partir dos critérios de aderên-

cia determinados, o gráfico a seguir mostra a 

distribuição das frequências de pontuações das 

práticas de cada empresa.

Operadora A

Operadora B

Operadora C

Operadora D

Operadora E

Operadora F

Operadora G

Operadora H

Operadora I

Operadora J

Operadora K

0%

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos

20% 40% 60% 80% 100%

Figura 3. Distribuição das pontuações das práticas de cada empresa quanto aos critérios de aderência

[...] para que uma 
prática seja aderente 
ao conceito de boas 

práticas é necessário que 
ela atenda ao menos a 
um dos quatro critérios 

das funções, de forma a 
priorizar o consumidor e 
atender aos dispositivos 
previstos na Resolução 

Anatel nº 632/2014 [...]
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Considerando os parâmetros citados, práticas 

que apresentaram pontuações de aderência 

iguais ou maiores que 3 foram consideradas 

de alta aderência, configurando as chamadas 

melhores práticas.

Assim, no que diz respeito às empresas en-

trevistadas, é possível destacar que todas 

apresentaram ao menos uma prática dentro 

das consideradas melhores. A Operadora H foi 

aquela que apresentou o maior número de me-

lhores práticas. No entanto, estas configuram 

apenas 21,62% do total de práticas identifica-

das pela empresa. Nesse aspecto, Operadora 

B e Operadora D foram as empresas que apre-

sentaram maior percentual com relação ao total 

de suas práticas, com 36,84% e 30,76% de 

melhores práticas, respectivamente, conforme 

gráfico a seguir:

Percentual em relação ao total de práticas Número de melhores práticas
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Figura 4. Melhores práticas por empresa. As barras indicam o percentual de boas práticas com relação ao total de práticas da empresa. A 

linha indica o número de melhores práticas identificadas.

[...] práticas que 
apresentaram 
pontuações de 
aderência iguais ou 
maiores que 3 foram 
consideradas de alta 
aderência, configurando 
as chamadas melhores 
práticas.
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Ao analisar o percentual das melhores práticas 

em comparativo com a média de todas empre-

sas, é possível destacar as Operadoras B, D, I 

e G como aquelas que mais superam a média. 

Estas apresentaram resultados 14.8, 8.73, 

3.46, 2.96 pontos acima do percentual médio, 

respectivamente. Por outro lado, destaca-se a 

Operadoras E como aquela com o percentual 

que mais diverge das demais, com apenas 

3,85% de suas práticas sendo classificadas 

entre as melhores práticas e com 18.19 pontos 

percentuais abaixo da média das empresas.

Operadoras Média das empresas
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Figura 5. Percentuais de melhores práticas das operadoras participantes da pesquisa em comparativo com a média das empresas

[...] no que diz respeito às 
empresas entrevistadas, é 

possível destacar que todas 
apresentaram ao menos uma 

prática dentro das  
consideradas melhores.
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2. RESULTADOS 
DOS GRUPOS DE 
GRANDES PRÁTICAS

Após a análise individual de cada prática, elas foram enquadradas em um dos 18 (dezoi-

to) grupos de Grandes Práticas com características funcionais semelhantes. Na tabela a seguir 

dispõe-se a relação do número de práticas de cada grande grupo dentro de cada empresa parti-

cipante da pesquisa.

Grandes Grupos de Práticas Op
er

ad
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A

Op
er

ad
or

a 
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er
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E

Op
er

ad
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er
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a 
H
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a 
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a 
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or

a 
K

Atendimento automatizado 1 2 1 1 0 2 1 3 1 1 4

Atendimento personalizado 1 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0

Atendimento Presencial 0 1 2 1 1 1 2 5 0 1 0

Atendimento remoto com interação humana via 
canais privados ou públicos

0 3 2 3 1 2 2 6 1 1 2

Autosserviço (self-care) 1 2 0 0 0 3 2 1 3 2 0

Comunicação e Alteração de plano 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Crosell / Upsell 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Disponibilização de serviços e produtos 
incrementais

0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0

Divulgação de serviços, produtos e marca 2 0 0 1 6 0 0 3 1 1 0

Facilitação e Negociação de Pagamentos 2 0 4 0 0 1 1 4 0 2 0

Informativos gerais e Materiais de educação 
ao cliente

1 2 1 0 7 2 0 4 1 3 0

Interações colaborativas para criação e apri-
moramento de produtos e serviços

3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

NPS e outras pesquisas 0 2 3 1 4 2 0 1 1 1 3

Ouvidoria e gerenciamento de manifestações 
dos clientes

1 2 1 1 2 0 0 3 1 1 0

Régua de relacionamento 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0

Retenção e Recuperação de clientes ou vendas 1 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0

Serviços de Suporte 4 2 3 0 0 1 0 2 0 3 2

Vendas digitais / E-commerce 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

Total geral 20 19 39 13 26 19 8 37 12 18 11

Tabela 1. Distribuição dos grandes grupos de práticas por operadora

Dessa maneira é possível destacar os grandes grupos de Atendimento remoto com interação 

humana via canais privados ou públicos e Interações colaborativas para criação e aprimoramento 

de produtos e serviços como aqueles de maior presença entre as operadoras, com 23 e 21 prá-

ticas identificadas, respectivamente. Além disso, é possível destacar na Operadora C uma grande 

presença do grande grupo de Atendimento Personalizado (9 práticas), o que corresponde a 23% 

do total das práticas da empresa.
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3. PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR 
POR CAPACIDADES 
ORGANIZACIONAIS 
MOBILIZADAS

As capacidades organizacionais compreendem forças ou proficiências mobilizadas para a execu-

ção das práticas, e entende-se que, quanto mais capacidades forem mobilizadas pela organização, 

melhor será.

Na análise em questão, observa-se equilíbrio na 

distribuição das capacidades organizacionais 

para dar suporte aos grandes grupos de práti-

cas. As capacidades de Processos, Automação 

e Manutenção, Direcionamento Estratégico e 

Inteligência de Marketing/Negócios foram as 

mais frequentemente apontadas pelos respon-

dentes como necessárias à execução das prá-

ticas de relacionamento. Por outro lado, ressal-

ta-se que a capacidade Sistema de Integridade 

foi citada apenas para cerca de 11,75% das 

práticas de relacionamento identificadas, o que 

parece demonstrar que ainda há pouco inves-

timento em autorregulação e compliance por 

parte das operadoras.

Figura 6. Quantitativo de práticas por capacidade organizacional mobilizada

As capacidades de 
Processos, Automação 

e Manutenção, 
Direcionamento 

Estratégico e Inteligência 
de Marketing/

Negócios foram as mais 
frequentemente apontadas 

pelos respondentes 
como necessárias à 

execução das práticas de 
relacionamento.
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Da mesma forma, buscou-se verificar o número 

de capacidades organizacionais mobilizadas 

por empresa para a execução das práticas 

de relacionamento com o consumidor, o que 

é apresentado no gráfico a seguir. Ressalta-se 

que as empresas poderiam assinalar mais de 

uma capacidade organizacional por prática de 

relacionamento.

Figura 7. Distribuição percentual de capacidades mobilizadas por empresa

Sendo assim, verifica-se que Operadora E e 

Operadora J são as duas empresas que apre-

sentam maior percentual de presença da ca-

pacidade Direcionamento Estratégico, e igual-

mente as duas empresas se destacam por ter 

a menor presença da capacidade de Sistema 

de Integridade. É possível destacar também a 

Operadora D como a empresa que apresen-

ta o maior percentual de práticas mobilizan-

do a capacidade de Engajamento de Pessoas, 

integrando 10 das 13 práticas identificadas. 

Verifica-se, ainda, que a Operadora K é a que 

apresenta maior presença da capacidade orga-

nizacional de Inovação, sendo mobilizada em 6 

das 11 práticas de relacionamento da empresa.
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Comparando as capacidades organizacionais 

mobilizadas com outras organizações de teleco-

municações, no que diz respeito à Operadora A,  

as capacidades de Sistema de Integridade e 

Inovação se apresentam com frequências abai-

xo da média das empresas, com resultados de 

9,7% e 6,9% do total, respectivamente. Por 

outro lado, a capacidade de Direcionamento 

Estratégico é aquela com maior presença, con-

figurando 25% das práticas da Operadora.

40%

30%

20%

10%

0%

20,8%

13,9%
9,7%

23,6%

6,9%

25,0%

Inteligência Engajamento Sistema de 
Integridade

Processos, 
Automação e 
Manutenção

Inovação Direcionamento 
Estratégico

Operadora A Média das empresas

Figura 8. Percentual de práticas da Operadora A classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas

Na Operadora B, as capacidades que apresentam uma frequência menor que a média das empre-

sas são Engajamento de Pessoas e Processos, Automação e Manutenção. Destaca-se, ainda, que 

as capacidades Direcionamento Estratégico e Sistema de Integridade integram o mesmo percentual 

do total das práticas da operadora (22,6%), porém a primeira se encontra na média das empresas, 

enquanto a segundo demonstra um valor bastante acima da média das demais operadoras.
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Figura 9. Percentual de práticas da Operadora B classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas
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No que se refere à Operadora C, verifica-se que apenas duas práticas apresentam percentuais 

que fogem da média: Processos, Automação e Manutenção e Direcionamento Estratégico. A pri-

meira apresenta um percentual de 26,6%, acima da média das operadoras, enquanto a segunda 

apresenta um valor de 12,5%, abaixo da média.
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Figura 10. Percentual de práticas da Operadora C classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas

No que diz respeito à Operadora D, destacam-

-se as capacidades de Processos, Automação 

e Manutenção e Inovação como aquelas com 

frequências abaixo da média das empresas, 

apresentando resultados de 13,6% e 4,5% do 

total, respectivamente. Por outro lado, a capa-

cidade de Engajamento de Pessoas é aquela 

com maior presença, configurando 22,7% das 

práticas da operadora.
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Figura 11. Percentual de práticas da Operadora D classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas
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Com relação à Operadora E, destacam-se 

duas capacidades com percentuais bastante 

acima da média: Inteligência de Marketing e 

Direcionamento Estratégico, com 31,9% e 

34,8%, respectivamente. Por outro lado, as 

capacidades Sistema de Integridade e Inovação 

apresentam presença de apenas 2,9% do total 

de práticas.
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2,9% 2,9%

Figura 12. Percentual de práticas da Operadora E classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas

Na análise da distribuição da Operadora F, 

percebe-se que todas as seis capacidades mo-

bilizadas apresentam valores que se encontram 

na média das demais empresas, conforme pode 

ser verificado no gráfico abaixo.
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Figura 13. Percentual de práticas da Operadora F classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas.
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Na análise da Operadora G, verifica-se que três das capacidades mobilizadas (Sistema de 

Integridade; Processos, Automação e Manutenção e Direcionamento Estratégico) integram 25% 

do total das práticas e, portanto, encontram-se acima da média, enquanto as três capacidades 

restantes (Inteligência de Marketing/Negócios, Engajamento de Pessoas e Inovação) apresentam 

valores de 8.3% e configuram percentuais abaixo da média das demais operadoras.
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Figura 14. Percentual de práticas da Operadora G classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas

Da mesma forma, no que se refere à Opera- 

dora H, é possível destacar as capacidades 

organizacionais Inteligência de Marketing/

Negócios, Processos, Automação e Manutenção 

e Inovação como aquelas que apresentam os 

maiores percentuais da empresa, encontrando-

-se acima da média das operadoras.
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Figura 15. Percentual de práticas da Operadora H classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas
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Por fim, na avaliação da Operadora I, é pos-

sível destacar a capacidade organizacional 

Direcionamento Estratégico como aquela que 

mais diverge da média das empresas, apre-

sentando um percentual de 12,2% do total, 

encontrando-se abaixo da média dos valores 

da capacidade em questão.
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Figura 16. Percentual de práticas da Operadora I classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas

Na análise da Operadora J, pode-se destacar as capacidades Direcionamento Estratégico e 

Sistema de Integridade como aquelas que mais fogem a média das demais operadoras. A primeira 

capacidade apresenta um valor de 34,6% do total, acima da média das empresas, enquanto 

a segunda demonstra um valor de 1,9% do total, bastante abaixo da média da capacidade 

organizacional.
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Figura 17. Percentual de práticas da Operadora J classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas
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Percebe-se que, em relação a Processos, 

Automação e Manutenção e Inovação, a 

Operadora K se posiciona acima da média 

das demais empresas avaliadas. Entretanto, no 

que diz respeito a Inteligência de Marketing/

Negócios, Engajamento de Pessoas, Sistema 

de Integridade e Direcionamento Estratégico, 

está abaixo das capacidades mobilizadas pela 

média das operadoras.
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Figura 18. Percentual de práticas da Operadora K classificadas segundo as Capacidades Organizacionais mobilizadas comparadas com a 

média das empresas
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4. PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR 
IMPLEMENTADAS

A fim de analisar o nível de implementa-

ção das práticas, foi feito um levantamento do 

quantitativo de práticas em teste, em imple-

mentação e implementadas. Uma análise simi-

lar foi feita em relação à formalização, com um 

levantamento de práticas não formalizadas, em 

formalização e formalizadas. Ressalta-se que 

nessa primeira análise foram consideradas as 

práticas implementadas e formalizadas, inde-

pendentemente do detalhamento das evidên-

cias dos níveis de implementação/formalização 

que apoiam a classificação em que estavam 

inseridas.

Considerando um total de 222 práticas, o índice de implementação por empresa avalia o grau de 

institucionalização da prática em termos de rotina organizacional. A escala do grau de implemen-

tação foi classificada como: a) Em teste; b) Em implementação ou c) Implementada.
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Figura 19. Gráfico do índice de implementação das práticas por empresa

[...] nessa primeira 
análise foram 

consideradas as 
práticas implementadas 

e formalizadas, 
independentemente 

do detalhamento das 
evidências dos níveis 

de implementação/
formalização que apoiam 

a classificação em que 
estavam inseridas.
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A Operadora E apresentou 26 práticas de re-

lacionamento com o consumidor, sendo a em-

presa com maior quantitativo proporcional de 

práticas implementadas, tendo 100% das suas 

práticas já implementadas na organização. Em 

seguida estão a Operadora H, com 97,22%, e 

a Operadora J, com 94,44% das suas respecti-

vas práticas já implementadas. Dentre as ope-

radoras que compõem os “grandes grupos”, de 

acordo com a Anatel (Operadora F, Operadora 

C, Operadora I, Operadora H e Operadora K), 

apenas a Operadora I não ultrapassa a mar-

ca de 75% das práticas de relacionamento 

implementadas, estando apenas 72,73% de 

suas práticas de relacionamento totalmente 

implementadas.

Empresas Em teste Em implementação Implementada Total

Operadora A 1 3 16 19

Operadora B 2 2 15 19

Operadora C 1 5 31 37

Operadora D 2 1 10 13

Operadora E 0 0 26 26

Operadora F 1 3 15 19

Operadora G 0 1 7 8

Operadora H 0 1 35 36

Operadora I 0 3 8 11

Operadora J 0 1 17 18

Operadora K 0 2 9 11

Tabela 2. Quantitativo de Práticas das Empresa por Níveis de Implementação 

Ressalta-se que o fato de uma empresa apre-

sentar mais práticas implementadas que as de-

mais não indica que possui práticas melhores 

ou mais qualificadas que as outras. A análise de 

implementação permite apenas que se observe 

o nível de maturidade em termos de institu-

cionalização da prática dentro da organização, 

estabelecida a partir do detalhamento de uma 

ou mais evidências que apoiem a avaliação de 

sua classificação.

[...] o fato de uma 
empresa apresentar 
mais práticas 
implementadas 
que as demais não 
indica que possui 
práticas melhores 
ou mais qualificadas 
que as outras.
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5. PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO 
COM O CONSUMIDOR 
FORMALIZADAS 

De maneira similar à análise de implementação, foi feita uma análise em relação ao índice 

de formalização, referindo-se ao grau de formalização da prática na estrutura da organização, ou 

seja, em que medida a prática é contemplada de maneira formal nos processos organizacionais. 

A escala de grau de formalização foi classificada em: a) não formalizada; b) em formalização ou 

c) formalizada.

Não Formalizadas Em Formalização Formalizadas

100%

75%

50%

25%

0%

Op
er

ad
or

a 
A

Op
er

ad
or

a 
B

Op
er

ad
or

a 
C

Op
er

ad
or

a 
D

Op
er

ad
or

a 
E

Op
er

ad
or

a 
F

Op
er

ad
or

a 
G

Op
er

ad
or

a 
H

Op
er

ad
or

a 
I

Op
er

ad
or

a 
J

Op
er

ad
or

a 
K

5%

0%

2,5% 7,69%

10% 10,53% 5,7%

0% 0% 0% 0% 0%0%

23,08%

5,26%

10,53%

27,27%

11,11% 9,09%

85%
89,47%

100%

84,21%

100% 100%

72,73%

88,89% 90,91%

69,23%

Figura 20. Gráfico do índice de formalização das práticas por empresa

As empresas Operadora E, Operadora G e 

Operadora H apresentam 100% de formali-

zação nas respectivas práticas apresentadas, 

seguidas pela Operadora C, com 91,43% de 

formalização das suas práticas. Das 11 ope-

radoras, apenas 2 não chegam a 80% de 

formalização, a Operadora D e a Operadora I. 

Apesar disso, ambas possuem mais da meta-

de de suas práticas totalmente formalizadas.  

[...] foi feita uma 
análise em relação ao 

índice de formalização, 
referindo-se ao grau 
de formalização da 

prática na estrutura da 
organização, [...]
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Dentre as 5 operadoras que compõem os 

“grandes grupos”, 4 possuem pelo menos 80% 

de suas práticas formalizadas. A Operadora I 

possui 72,73% de suas práticas formalizadas. 

Essa discrepância no índice de formalização 

de práticas da Operadora I em relação às ou-

tras operadoras também foi identificada no 

índice de implementação de suas práticas de 

relacionamento.

Empresas Não Formalizadas Em Formalização Formalizadas Total

Operadora A 1 2 17 20

Operadora B 0 2 17 19

Operadora C 1 1 32 34

Operadora D 1 3 9 13

Operadora E 0 0 26 26

Operadora F 1 2 16 19

Operadora G 0 0 8 8

Operadora H 0 0 25 25

Operadora I 0 3 8 11

Operadora J 2 0 16 18

Operadora K 0 1 10 11

Tabela 3. Quantitativo de Práticas das Empresa por Níveis de Formalização

Ressalta-se que o fato de uma empresa 

apresentar mais práticas formalizadas que as 

demais não indica que ela possui práticas me-

lhores ou mais qualificadas que as outras. A 

análise do índice de formalização permite ape-

nas que se observe o nível de maturidade da 

formalização da prática dentro da organização, 

estabelecida a partir do detalhamento de uma 

ou mais evidências que apoiem a avaliação de 

sua classificação.

[...] o fato de uma 
empresa apresentar 
mais práticas 
formalizadas que as 
demais não indica 
que ela possui 
práticas melhores 
ou mais qualificadas 
que as outras.
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6. PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO COM 
O CONSUMIDOR POR 
NÍVEL DE ABRANGÊNCIA

Com relação à Jornada do Consumidor, o percentual total de práticas por ponto na jornada 

foi consolidado buscando-se identificar as etapas com maior e menor frequência. Essa relação 

quantitativa aborda a análise do nível de abrangência do conjunto de práticas por empresa. 

O nível de abrangência pode ser obtido cruzando-se as categorias de grandes práticas com a 

jornada do consumidor. Por meio dessa análise verifica-se como a empresa prioriza o cuidado 

com o consumidor ao longo de toda a sua trajetória como cliente. 
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17,48%

25,94%

Pesquisa/Prospecção Contratação Utilização Pagamento Engajamento/
Desligamento

Figura 21. Percentual do número de práticas por etapa na Jornada do Consumidor

Conforme o gráfico representado na Figura 

21, identifica-se que 13,91% dos grandes 

grupos estão inseridos na fase 1 da jornada 

(Pesquisa), 16,73% estão presentes na fase 2 

(Contratação), 25,94% na fase 3 (Utilização), 

17,48% na fase 4 (Pagamento) e 25,94% na 

fase 5 (Engajamento/Desligamento).

As fases com maior presença de grandes grupos de práticas são as de Utilização e Engajamento/

Desligamento. Percebe-se que a concentração de esforços na aplicação de práticas nessas etapas 

pode indicar certa similaridade entre os perfis de estratégia de relacionamento com o consumidor 

apresentados por parte das empresas pesquisadas.

A fim de verificar como as operadoras atendem a cada fase da Jornada do Consumidor de 

Telecomunicações, no gráfico a seguir, demonstra-se a quantidade de práticas que cada operado-

ra aloca em cada fase da jornada.
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Figura 22. Práticas por Etapas da Jornada do Consumidor por empresa

Analisando a Figura 22, é possível verificar 

que a maior parte do esforço de relaciona-

mento com o consumidor de todas as opera-

doras encontra-se nas fases de Utilização e 

de Engajamento/Desligamento. Além disso, 

as operadoras possuem mais práticas de re-

lacionamento focadas na Jornada de Serviço 

(Utilização, Pagamento e Engajamento) que na 

Jornada de Vendas (Pesquisa e Contratação). 

As práticas apresentam uma distribuição média 

de 30,14% na Jornada de Vendas e de 69,86% 

na Jornada de Serviço. Por fim, algumas opera-

doras se destacam em relação à quantidade de 

práticas em algumas fases da jornada:

• Operadora A, Operadora C e Operadora 

F se destacam na quantidade de práticas 

de relacionamento em Contratação.

• Operadora E, Operadora A e Operadora 

F se destacam na quantidade de práti-

cas de relacionamento em Pesquisa/

Prospecção.

• Operadora C e Operadora F se destacam 

na quantidade de práticas de relaciona-

mento em Pagamento.

[...] é possível 
verificar que a maior 
parte do esforço de 
relacionamento com 
o consumidor de 
todas as operadoras 
encontra-se nas 
fases de Utilização 
e de Engajamento/
Desligamento.
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Da maneira similar, no que diz respeito ao com-

parativo com as demais empresas, verifica-se na 

Operadora A uma predominância maior das 

etapas de Pesquisa/Prospecção e Contratação, 

que se encontram acima da média. Estas apre-

sentam valores 7,56 e 10,68 pontos acima do 

percentual médio, respectivamente.
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Figura 23. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora A classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas

Quanto à Operadora B, destacam-se as etapas 

Utilização e Engajamento/Recontratação como 

aquelas que apresentam percentuais acima 

da média das operadoras, ambas integrando 

29,8% do total das práticas da operadora, con-

forme pode ser observado no gráfico a seguir.
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Figura 24. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora B classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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No que se refere à Operadora C, a maioria das etapas da jornada do usuário apresenta percen-

tuais próximos à média das empresas. Destaca-se apenas a etapa de Pagamento, que apresenta 

um valor de 22,2% do total, 4,6% acima da média, conforme demonstrado na figura a seguir.
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Figura 25. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora C classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas

Na análise do comparativo da abrangência da 

Operadora D com relação às demais empre-

sas, verifica-se que as etapas de Utilização e 

Pesquisa/Prospecção apresentam frequência 

abaixo da média das operadoras. Por ou-

tro lado, é possível observar que a etapa de 

Engajamento/Recontratação é aquela com 

maior presença entre as práticas da operadora, 

com um valor de 27,8% do total, encontrando-

-se um pouco acima da média das empresas.
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Figura 26. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora D classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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Na análise do comparativo da Operadora E, de 

outra forma, destacam-se duas etapas da jornada 

do usuário: Pesquisa/Prospecção e Pagamento. 

A primeira delas apresenta um percentual 10,42 

acima da média, enquanto a segunda se destaca 

por demonstrar um percentual 7,4 pontos abai-

xo no comparativo com as demais empresas. 

As outras etapas, por outro lado, encontram-se 

próximas à média das operadoras.
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Figura 27. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora E classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas

No que diz respeito à Operadora F, é possível destacar a fase de Engajamento/Recontratação 

como aquela que mais diverge das demais, apresentando um percentual 4,2 pontos abaixo da 

média. Por outro lado, destaca-se também que a etapa de Pagamento apresenta um resultado 3,2 

pontos acima do percentual médio das empresas.
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Figura 28. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora F classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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Com relação à Operadora G, evidencia-se a etapa de Pagamento como uma das duas de maior 

presença (27,3%) no total das práticas da operadora e aquela que apresenta maior diferencial 

com relação às outras empresas, encontrando-se 10,2 pontos acima do percentual médio das de-

mais operadoras. É possível destacar, ainda, a etapa de Pesquisa/Prospecção, com uma frequência 

de 9,1%, abaixo da média das demais empresas (13,53%), conforme demonstrado na figura a 

seguir.
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Figura 29. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora G classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas

Na análise do comparativo de médias com 

a Operadora H, acentua-se a etapa de 

Utilização, aquela com maior frequência dentre 

as práticas (31%), demonstrando um percentu-

al 6,17 pontos acima da média das empresas, 

conforme demonstrado na figura abaixo.
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Figura 30. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora H classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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Na análise da Operadora I, é possível observar que a etapa Engajamento/Recontratação é aque-

la que mais diverge da média das empresas, apresentando um percentual 7 pontos menor do que 

o médio (27%).
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Figura 31. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora I classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas

Com relação à Operadora J, é possível desta-

car a etapa Utilização, integrando 29,2% do 

total de práticas e se posicionando acima da 

média das empresas. Por outro lado, é possível 

ressaltar a etapa de Pesquisa/Prospecção como 

aquela de menor frequência na operadora, 

encontrando-se abaixo da média das demais 

empresas, conforme pode ser observado na 

figura a seguir.
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Figura 32. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora J classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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Por fim, no que diz respeito aos comparativos 

da Operadora K com as demais empresas de 

telecomunicações, a empresa destaca-se nas 

etapas de Engajamento/Recontratação (37%), 

Utilização (25,9%) e Pagamento (18,5%), es-

tando acima da média das demais empresas.
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Prospecção

Contratação

Utilização

Pagamento

Engajamento/ 
Recontratação

0%

14,07%

Operadora K Média das empresas

17,21%

25,34%

18,00%

25,36%
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18,50%

25,90%
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3,70%
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Figura 33. Percentual de práticas de relacionamento com o consumidor da Operadora K classificadas por etapas da Jornada do consumi-

dor e comparadas com a média das empresas
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7. RESULTADOS DA ETAPA 
DO CLIENTE OCULTO

Com relação à etapa do Cliente Oculto, 

apenas 5 das empresas participantes da pri-

meira etapa da pesquisa foram selecionadas 

para integrar essa fase da pesquisa. A seleção 

foi determinada a partir do critério de porte 

da operadora, levando em conta a abran-

gência nacional e participação no mercado 

brasileiro. Essas empresas são identificadas 

como: Operadora 1; Operadora 2; Operadora 

3; Operadora 4; Operadora 5. O nome das 

empresas foi modificado com o intuito de não 

permitir a identificação das operadoras com 

base nas seções anteriores. 

A seguir serão apresentados os resultados 

de aderência de cada uma das operadoras, 

o quantitativo de avaliações, bem como uma 

análise geral das práticas. Serão demonstra-

dos, também, uma análise comparativa entre 

operadoras e os resultados gerais dos grupos 

focais de clientes ocultos estabelecidos duran-

te a pesquisa.

[...] apenas 5 das empresas 
participantes da primeira 
etapa da pesquisa foram 

selecionadas para integrar essa 
fase da pesquisa. A seleção foi 
determinada a partir do critério 
de porte da operadora, levando 

em conta a abrangência nacional 
e participação no mercado 

brasileiro.
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7.1 ANÁLISE GERAL DAS PRÁTICAS DA OPERADORA 1

Em uma análise comparativa de todas as 

práticas, observa-se que a Operadora 1 tem 

práticas com aderência entre alta e muito alta. 

A prática pior avaliada foi a Ouvidoria, com 

55% de aderência (no limite inferior da faixa 

de aderência alta). Por outro lado, duas práti-

cas obtiveram níveis muito altos de aderência, 

Bônus de Recarga e Diversidade de Canais de 

Acesso como práticas que maximizam reforço e 

ampliam o cenário para o consumidor. 

Nas análises gerais, verifica-se que os pesqui-

sadores relataram dificuldade na obtenção e 

validação de protocolos, bem como a limitação 

de atendimento digital e robotizado, enten-

dendo, no entanto, sua praticidade e agilidade 

para a resolução de problemas.
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Figura 34. Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora 1 
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7. 2 ANÁLISE GERAL DAS PRÁTICAS DA OPERADORA 2

Nem todas as práticas da Operadora 2 fo-

ram bem avaliadas pelos clientes ocultos. O 

Aplicativo de Autoatendimento foi avaliado 

com nível muito alto e o Autoatendimento com 

Inteligência Artificial teve nível alto de aderên-

cia aos critérios e, portanto, podem ser consi-

deradas boas práticas de relacionamento com 

o consumidor. Essas práticas foram descritas 

de maneira semelhante na pesquisa de campo, 

o que parece justificar avaliações também si-

milares para essas práticas, que proporcionam 

praticidade, facilitam e agilizam o atendimen-

to e propiciam autonomia para o cliente como 

aspectos reforçadores; e limitações no aten-

dimento de questões complexas e problemas 

técnicos como aspectos aversivos.

 

Na mesma linha, a Ouvidoria também tem alto 

nível de aderência e pode ser considerada uma 

boa prática de relacionamento, que precisa 

de alguns ajustes para mitigar as barreiras de 

acesso e otimizar a resolutividade das deman-

das dos consumidores, na maior parte das ex-

periências. Já as práticas de Recarga por Redes 

Sociais e Material de Autoinstrução foram ava-

liadas entre baixo e médio nível de aderência e 

precisam ser revistas pela operadora, para que 

seja possível que os consumidores entrem em 

contato com elas e com as suas consequências. 
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Figura 36. Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora 2
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7.3 ANÁLISE GERAL DAS PRÁTICAS DA OPERADORA 3

A partir das análises anteriores, é possível per-

ceber que, de maneira geral, todas as práticas 

da Operadora 3 obtiveram uma boa avaliação 

na aderência total. Verifica-se que a prática com 

menor aderência foi o Atendimento por Redes 

Sociais, com uma aderência de nível médio. Já 

a prática com maior nível de aderência foi o 

Aplicativo de Autoatendimento, que alcançou 

84% de aderência, com nível muito alto. 

 Dentre as observações gerais extraídas dos comentários dos pesquisadores, observa-se que as 

práticas da Operadora 3 apresentam aspectos reforçadores normalmente relacionados à pratici-

dade, facilidade e agilidade. Por outro lado, também se observou que as práticas que envolvem 

Atendimento por Inteligência Artificial foram sinalizadas pelos pesquisadores com elementos aver-

sivos, dada a limitação dos algoritmos para compreensão das demandas dos clientes.
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Figura 38. Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora 3
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7.4 ANÁLISE GERAL DAS PRÁTICAS DA OPERADORA 4

Tomando-se as aderências médias atribuí-

das pelos pesquisadores, verifica-se que a 

Recarga de Crédito Diferenciada foi a prática 

mais aderente, com o equivalente a 4 pontos 

(aderência muito alta). A prática de Reforço do 

Atendimento Digital também alcançou um grau 

muito alto de aderência, com o equivalente a 

4 pontos. 

As práticas com menor aderência atribuída fo-

ram aquelas não existentes, com limitações 

que impediram a avaliação completa. São elas: 

Envio dos chips, Material de Autoinstrução e 

Otimização das Vendas. As demais, Ouvidoria, 

Diversidade de Canais de Atendimento e 

Ativação de Chip, obtiveram aderência alta, en-

tre 50 e 75% de aderência aos critérios. 

De modo geral, os consumidores apreciaram a 

praticidade e a agilidade que as práticas ofe-

receram, mas observaram a limitação de cená-

rios e opções e a dificuldade de interação com 

robôs de inteligência artificial, pois, embora o 

atendimento seja mais breve, é também mais 

limitado em sua compreensão e alternativas 

disponíveis. 
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7.5 ANÁLISE GERAL DAS PRÁTICAS DA OPERADORA 5

A partir das análises anteriores, é possível perceber que, de maneira geral, todas as práticas da 
Operadora 5 foram bem avaliadas pelos pesquisadores e podem ser consideradas boas práticas de 
relacionamento, com aderência alta aos critérios. O nível foi maior para situações simuladas de con-
tato do que para situações reais, com exceção das práticas Material de Autoinstrução e Ouvidoria. 
Outro ponto que merece destaque é que, de acordo com a aderência em situações simuladas, Front 
End e Reforço do Atendimento Digital teriam nível de aderência muito alto. Mas em todas as práticas 
a variação entre as avaliações dos pesquisadores foi significativa, acima de 30%.

Apesar da aderência alta, é preciso atentar para alguns pontos que representam aspectos aver-
sivos relatados pelos pesquisadores. O primeiro deles seria a inconstância entre as experiências 
dos clientes, que é percebida na comparação das análises de aderência entre pesquisadores. O 
segundo é a necessidade de otimizar o atendimento por meio dos canais digitais, aprimorando 
as ferramentas já utilizadas, para reduzir a limitação de compreensão observada nas interações 
com chatbot. O terceiro é a boa aceitação das iniciativas adotadas em virtude da pandemia da 
Covid-19 pelos clientes, o que indica que elas podem ser mantidas e sofisticadas a longo prazo. 
Por último, as práticas Front End e Ouvidoria merecem atenção nos aspectos aversivos relatados, 
porque são práticas com grande potencial de minimizar aversivos e maximizar reforçadores, ao 
melhorar o atendimento e a resolução de demandas dos consumidores e, consequentemente, o 

relacionamento empresa-cliente. 
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7.6 ANÁLISE COMPARATIVA DE 
ADERÊNCIA ENTRE OPERADORAS

Para fins comparativos, a Tabela 4 apresenta a 
média de aderência das operadoras, com o res-
pectivo desvio padrão, a partir dos resultados 
de cada prática analisada.

Número de práticas 
avaliadas

Média de aderência das 
práticas

Desvio padrão Nível de aderência

Operadora 1 6 74,27% 14,06 alto

Operadora 2 5 54,27% 23,40 alto

Operadora 3 8 73,49% 8,57 alto

Operadora 4 8 58,50% 25,28 alto

Operadora 5 5 73,47% 4,68 alto

Tabela 4. Médias das práticas avaliadas na pesquisa de cliente oculto por operadora

Pode-se verificar que todas as operadoras alcançaram, na média, nível alto de aderência aos crité-
rios de boas práticas, sendo que algumas estão no limite inferior (Operadora 2 e Operadora 4) e 
outras estão no limite superior (Operadora 1, Operadora 3 e Operadora 5) da faixa de aderência.
Note-se, no entanto, que algumas operadoras apresentam um alto valor de desvio padrão, o que 
evidencia maior variação entre as notas obtidas. Operadoras que obtiveram médias de aderência 
mais baixas, como a Operadora 2 e a Operadora 4, com 54,27% e 58,50%, respectivamente, 
apresentaram também desvio padrão maior, com 23,40 e 25,28. As outras três operadoras 
alcançaram médias mais altas (Operadora 1, com 74,27%, Operadora 3, com 73,4% e Operadora 

5, com 73,47%), com desvios padrão mais baixos.

7.7 RESULTADOS DOS GRUPOS FOCAIS

Nos grupos focais, foram abordadas as principais características de uma boa prática. Os resulta-
dos estão dispostos no quadro a seguir. Foram omitidas as repetições de palavras. 

Acessibilidade Agilidade
Atendimento 

personalizado
Autonomia Boa comunicação

Clareza Comunicabilidade Contato com cliente Contato humano
Diminuir barreiras da 

comunicação/ informação

Disposição Educação Eficiência Efetividade Entrega de resultados

Facilidade Facilidade de informação Fluidez Funcionalidade Funcionar bem

Honestidade Humanização (empatia) Interação Integração
Múltiplos canais de 

comunicação

Objetividade
Paciência com 
consumidor

Praticidade
Praticidade no 
atendimento

Preparo dos funcionários

Qualidade Rapidez Resolução de problemas Respeito Serviço de qualidade

Transparência UX design

Quadro 1. Principais características de uma boa prática, conforme levantado nos grupos focais, em ordem alfabética.
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Os pesquisadores também foram perguntados 

quantos aos aspectos reforçadores e aversivos 

da relação com as operadoras, respondendo 

sobre elementos que geram satisfação ou insa-

tisfação. O quadro a seguir apresenta os itens 

mais relevantes, agrupados por similaridade de 

função. Resultados idênticos foram omitidos. 

Elementos que geram insatisfação 
(aspectos aversivos)

Limitações de cenário: falta de opções, falta de flexibilidade, opções limitadas de atendimento, 
dificuldade para encontrar informações, site pouco intuitivo.

Questões relacionadas ao atendimento humano: grosseria, impaciência, despreparo ou falta de 
motivação para o atendimento, mau atendimento, atendimento que não vai direto ao ponto, má 
vontade do atendente, embromação.

Questões relacionadas à limitação de inteligência artificial: chat ineficiente, erro na programa-
ção dos bots, contato robotizado, atendimento virtual sem qualidade, falta de compreensão para 
certas questões pelo bot.

Demora e lentidão: demora para acessar o Call Center (muitos passos robotizados), espera, 
atendimento longo, atrasos.

Dificuldades com protocolo: viés de protocolo, necessidade de número de protocolo para acesso 
da ouvidoria.

Dificuldades internas da operadora que se apresentam para o consumidor: respostas diferentes 
para mesmo problema, informações desencontradas, resoluções que dependem da entrega do 
produto pela empresa, redirecionamento para vários atendentes e departamentos, sistema inter-
no de comunicação ruim, serviços confusos, software desatualizado.

Divulgação inadequada: disparo de e-mails com divulgação, venda disfarçada, divulgação exces-
siva de novos canais, marketing agressivo, excesso de comunicados (mensagens) sobre paga-
mento e promoções na televisão durante a utilização de um produto da empresa, marketing no 
momento do atendimento, interrupção do atendimento com uma divulgação.

Elementos que geram satisfação 
(aspectos reforçadores)

Resolutividade e eficiência: resolução de problema, praticidade no atendimento (poucos passos), 
resposta rápida, praticidade, retorno rápido para solução de problemas, ouvidoria rápida, interes-
se da gestão em suprir os interesses dos clientes.

Questões relacionadas ao atendimento humano: atendimento personalizado, treinamento dos 
atendentes, educação, motivação e gentileza, esforço para resolução do problema, boa interação 
com o atendente humano, agilidade no atendimento, boa comunicação, atenção individualizada, 
informações na ponta da língua.

Facilidade no acesso: facilidade de acesso aos pontos de atendimento, variedade de opções, 
site organizado, busca funcional, acessibilidade a operadora e serviços, bom atendimento virtual.

Benefícios: programa de fidelidade, oferta de benefícios.

Comunicação com o consumidor: linguagem explicativa, esclarecimento das dúvidas, alinhamento 
das informações, falta de instruções para autoatendimento.

Quadro 2. Principais achados quanto à satisfação/insatisfação do consumidor, advindos dos grupos focais, em categorias. Nota: palavras 

em itálico indicam categorias identificadas dos elementos. 
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CONSIDERAÇÕES  
FINAIS

O presente caderno visou mapear e avaliar as práticas de relacionamento adotadas pelas 

principais operadoras do mercado brasileiro, por meio do desenvolvimento e aplicação de um 

modelo para a avaliação – sob a ótica regulatória responsiva – de boas práticas de relacionamen-

to com consumidores adotadas por prestadoras de serviços que atuam no país. 

Os resultados apresentados foram apurados 

por meio de sete tipos de análise das práticas 

de relacionamento das 11 empresas avalia-

das. No que diz respeito ao nível de aderência, 

todas as empresas entrevistadas apresenta-

ram ao menos uma prática dentro das con-

sideradas melhores, sendo as Operadoras B, 

D, I e G aquelas que mais superam a média 

de percentual das melhores práticas entre to-

das as empresas. Estas apresentaram resulta-

dos 14.8, 8.73, 3.46, 2.96 pontos acima do 

percentual médio, respectivamente. Por outro 

lado, destaca-se a Operadora E como aquela 

com o percentual que mais diverge das de-

mais, com apenas 3,85% de suas práticas 

sendo classificadas entre as melhores práti-

cas e com 18.19 pontos percentuais abaixo 

da média das empresas.

Entre as Grandes Práticas, divididas em 18 (de-

zoito) grupos com características funcionais 

semelhantes, destacam-se os grandes grupos 

de Atendimento remoto com interação huma-

na via canais privados ou públicos e Interações 

colaborativas para criação e aprimoramen-

to de produtos e serviços como aqueles de 

maior presença entre as operadoras, com 23 

e 21 práticas identificadas, respectivamente. 

Além disso, é possível verificar na Operadora 

C uma presença expressiva do grande grupo 

de Atendimento Personalizado (9 práticas), o 

que corresponde a 23% do total das práticas 

da empresa.

Quanto às práticas de relacionamento como 

consumidor por capacidades organizacionais 

mobilizadas, observou-se que as capacida-

des de Processos, Automação e Manutenção, 

Direcionamento Estratégico e Inteligência de 

Marketing/Negócios foram as mais frequentemen-

te apontadas pelos respondentes como necessá-

rias à execução das práticas de relacionamen-

to. Por outro lado, ressalta-se que a capacidade 

Sistema de Integridade foi citada apenas para 

cerca de 11,75% das práticas de relacionamento 

identificadas, o que parece demonstrar que ain-

da há pouco investimento em Autorregulação e 

Compliance por parte das operadoras.

Em relação ao nível de implementação das 222 

práticas analisadas, notou-se que a Operadora 

E apresentou 26 práticas de relacionamen-

to com o consumidor, sendo a empresa com 

maior quantitativo proporcional de práticas 

implementadas, tendo 100% das suas práti-

cas já implementadas na organização. Em se-

guida estão a Operadora H, com 97,22%, e a 

Operadora J, com 94,44% das suas respecti-

vas práticas já implementadas. Dentre as ope-

radoras que compõem os “grandes grupos”, de 

acordo com a Anatel (Operadora F, Operadora 

C, Operadora I, Operadora H e Operadora K), 

apenas a Operadora I não ultrapassa a mar-

ca de 75% das práticas de relacionamento 

implementadas, estando apenas 72,73% de 

suas práticas de relacionamento totalmente 

implementadas. 
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No que diz respeito ao nível de formalização 

das práticas, as Operadora E, Operadora G e 

Operadora H apresentam 100% de formali-

zação nas respectivas práticas apresentadas, 

seguidas pela Operadora C, com 91,43% de 

formalização das suas práticas. Das 11 opera-

doras, apenas 2 não chegam a 80% de forma-

lização, sendo a Operadora D e a Operadora 

I. Apesar disso, ambas possuem mais da me-

tade de suas práticas totalmente formaliza-

das. Dentre as 5 operadoras que compõem os 

“grandes grupos”, 4 possuem pelo menos 80% 

de suas práticas formalizadas. A Operadora I 

possui 72,73% de suas práticas formaliza-

das. Essa discrepância no índice de formaliza-

ção de práticas da Operadora I em relação às 

outras operadoras também foi identificada no 

índice de implementação de suas práticas de 

relacionamento.

Com relação ao nível de abrangência, iden-

tifica-se que 13,91% dos grandes gru-

pos estão inseridos na fase 1 da jornada 

(Pesquisa), 16,73% estão presentes na fase 2 

(Contratação), 25,94% na fase 3 (Utilização), 

17,48% na fase 4 (Pagamento) e 25,94% na 

fase 5 (Engajamento/Desligamento). As fases 

com maior presença de grandes grupos de 

práticas são as de Utilização e Engajamento/

Desligamento. Percebe-se que a concentração 

de esforços na aplicação de práticas nessas 

etapas pode indicar certa similaridade entre os 

perfis de estratégia de relacionamento com o 

consumidor apresentados por parte das em-

presas pesquisadas.

A maior parte do esforço de relacionamen-

to com o consumidor de todas as operado-

ras encontra-se nas fases de Utilização e de 

Engajamento/Desligamento. Além disso, as 

operadoras possuem mais práticas de rela-

cionamento focadas na Jornada de Serviço 

(Utilização, Pagamento e Engajamento) que na 

Jornada de Vendas (Pesquisa e Contratação). 

As práticas apresentam uma distribuição mé-

dia de 30,14% na Jornada de Vendas e de 

69,86% na Jornada de Serviço. 

Por fim, quanto aos resultados da etapa do 

Cliente Oculto, foram avaliadas 5 empresas e 

todas as operadoras alcançaram, na média, ní-

vel alto de aderência aos critérios de boas práti-

cas, sendo que algumas estão no limite inferior 

(Operadora 2 e Operadora 4) e outras estão 

no limite superior (Operadora 1, Operadora 3 

e Operadora 5) da faixa de aderência. Algumas 

operadoras apresentam um alto valor de des-

vio padrão, o que evidencia maior variação en-

tre as notas obtidas, tais como a Operadora 2 

e a Operadora 4, com 54,27% e 58,50%, res-

pectivamente, as quais apresentaram também 

desvio padrão maior, com 23,40 e 25,28. As 

outras 3 operadoras alcançaram médias mais 

altas (Operadora 1, com 74,27%, Operadora 

3, com 73,4% e Operadora 5, com 73,47%), 

com desvios padrão mais baixos.

A maior parte 
do esforço de 
relacionamento com 
o consumidor de 
todas as operadoras 
encontra-se nas 
fases de Utilização 
e de Engajamento/
Desligamento.




