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APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O setor de serviços de telecomunicações se destaca por sua essencialidade e pelo papel estratégico que exerce 
para a economia de um país. Trata-se ainda de um setor em constante mudança, devido às inovações tecnológicas 
frequentes que a ele se impõem. Para cumprir a missão de regular um setor tão relevante e dinâmico, promovendo 
ambiente favorável para as comunicações no Brasil, a Anatel atua na perspectiva da regulação responsiva, pautada 
pelo relacionamento de cooperação entre regulador, empresas prestadoras de serviços e consumidores.

Considerando o objetivo da Anatel de aperfeiçoar as relações de consumo no setor, e a importância do conheci-
mento acerca dessas relações – behavioral insights – para prática da regulação responsiva, a agência desenvolveu, 
em parceria com o IBICT, o projeto denominado “Estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias de gestão 
de integração de dados para análise de relações de consumo no setor de telecomunicações no Brasil”. Trata-se de 
iniciativa de pesquisa pioneira no setor de telecomunicações brasileiro, desenvolvida a fim de incorporar conheci-
mentos e métodos das ciências comportamentais e data science à prática regulatória.

O projeto iniciou-se com o desenvolvimento de um modelo teórico metodológico capaz de orientar a análise das 
relações de consumo no setor de telecomunicações, contemplando o comportamento de seus principais atores. O 
resultado foi a proposta da Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação (Behavioral-Analytic Approach 
to Regulation - BAAR), que integra em um único framework conceitos da análise do comportamento do consumidor, 
da teoria da firma de marketing e dos sistemas sociais funcionais para viabilizar a análise sistêmica e integrada do 
comportamento de consumidores, empresas prestadoras de serviços e agentes reguladores. Com base nesse mo-
delo, realizaram-se várias pesquisas, agrupadas sob as denominações de Estudo 1 – com foco em comportamento 
do consumidor – e Estudo 2 – com foco no comportamento das empresas prestadoras de serviços.

O Estudo 1 teve como objetivo elaborar e aplicar modelagem teórico-metodológica baseada em grandes conjuntos 
de dados para estudo das relações de consumo em telecomunicações no Brasil. Ele subdividiu-se em duas frentes 
de trabalho, a primeira com ênfase em análises de Satisfação do Consumidor e Qualidade Percebida (S&Q) e a se-
gunda em análises de Reclamações. Os resultados foram registrados em dois relatórios técnicos finais, e em parte 
incorporados ao Sistema Aberto de Observatório para Visualização de Informações (Visão), plataforma georreferen-
ciada do IBICT que mapeia e disponibiliza, por meio de um mapa interativo, informações oficiais produzidas por 
instituições públicas brasileiras.

Na frente de trabalho de S&Q, o foco recaiu sobre a análise de dados primários e secundários coletados em surveys por 
parte da Anatel, com ênfase na avaliação e proposição de métricas de satisfação do consumidor e qualidade percebi-
da em serviços de telecomunicações, para fins de regulação. Partindo da revisão de literatura internacional e de uma 
pesquisa documental acerca das métricas adotadas por agências reguladoras do Brasil e do exterior, analisaram-se os 
conceitos de satisfação do consumidor e qualidade percebida à luz da BAAR. A revisão de literatura e a análise con-
ceitual revelaram a similaridade lógica e funcional entre relatos de satisfação do consumidor e qualidade percebida, 
dado que ambos os tipos de relatos expressam resultados da relação de consumo na perspectiva dos consumidores. 
Verificou-se que a diferença entre os dois tipos de relatos circunscreve-se ao nível de análise avaliado: o uso do termo 
satisfação geralmente se aplica a relatos referentes à experiência global do consumidor, enquanto o termo qualidade 
percebida costuma ser aplicado quando em referência à avaliação de atributos específicos da prestação do serviço. 

Na sequência, avaliaram-se os instrumentos (questionários) de pesquisa de S&Q adotados pela Anatel entre 2015 
a 2018 e compararam-se diferentes técnicas estatísticas para a formação de métricas a partir dos dados coletados 
nesse período. Com base nas métricas obtidas, realizou-se ainda um estudo para identificar preditores de relatos 
de qualidade percebida, o qual revelou efeito significativo de variáveis situacionais referentes ao contexto do con-
sumidor, padrões da oferta e padrões de uso do serviço. Destacaram-se em importância preditiva as variáveis desse 
último grupo, como canais de atendimento utilizados, reclamação junto à operadora e uso recente do serviço. 

Quanto à análise dos instrumentos de pesquisa de S&Q, verificou-se que, embora o conteúdo dos atributos ava-
liados estivesse coerente com o adotado nas pesquisas praticadas pela comunidade científica e técnica do setor 
de telecom, eram necessários avanços no sentido de rever as dimensões avaliadas e a redação dos itens. Novos 
instrumentos, com itens que cobrem as dimensões de Satisfação Geral, Qualidade do Funcionamento, Qualidade 
das Informações ao Consumidor, Qualidade do Atendimento, Qualidade da Cobrança e Padrões de Uso foram pro-
postos, testados e validados a partir de um Estudo Piloto. Em síntese, a frente de S&Q do Estudo 1 contribuiu com: 
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1) A proposição de uma nova e inédita interpretação dos conceitos de satisfação do consumidor e qualidade per-
cebida que supera equívocos comuns presentes na literatura da área e dificuldades práticas deles decorrentes; 
2) A proposição, teste e validação de novos instrumentos de pesquisa de S&Q para a Anatel, estruturados para a 
avaliação da satisfação em diferentes níveis de análise, dimensões do serviço e etapas da jornada do consumi-
dor; e 3) O esforço pioneiro na análise e interpretação do comportamento de relatar S&Q no que diz respeito às 
suas relações com variáveis situacionais, o que se constitui como lacuna identificada na literatura, dada a ênfase 
excessiva na abordagem cognitiva.

Ainda no Estudo 1, em Análise de Reclamações, o objeto de estudo foram os relatos de reclamações registradas no 
Sistema Focus, a partir do canal Anatel Consumidor. As análises foram realizadas por meio de técnicas de machine 
learning e estatística inferencial/multivariada, e se configuraram também como esforços pioneiros no que diz respeito 
ao estudo das relações de consumo em serviços de telecomunicações. Além da análise dos relatos coletados, os regis-
tros de reclamações foram ainda integrados a dados censitários oficiais, no intuito de se obter uma visão contextual do 
fenômeno em foco, a partir da identificação do efeito preditivo de variáveis situacionais, em linha com a BAAR.

Em um primeiro momento, foi realizada nessa frente de trabalho uma revisão da literatura internacional sobre o Com-
portamento de Reclamação dos Consumidores (CRC) – estudado já há algumas décadas – em que se constataram 
diferentes variáveis que poderiam influenciar o CRC. A revisão revelou, entretanto, a predominância da abordagem 
da psicologia cognitiva nas pesquisas, levando a entender que o comportamento, sob esse prisma, seria consequên-
cia de eventos intrapessoais – em detrimento de variáveis situacionais –, o que se constitui como uma das principais 
limitações dessa abordagem. Dada a lacuna identificada na literatura, considerou-se que a perspectiva analítico-com-
portamental, presente na BAAR, permitiria uma abordagem alternativa e complementar ao CRC, por enfatizar variáveis 
situacionais relacionadas ao cenário de consumo e à história de aprendizagem do consumidor. 

Consecutivamente à revisão de literatura, foi realizada uma multi-classificação das reclamações registradas na Ana-
tel, por meio de inteligência artificial. Registros de reclamações oriundos do Sistema Focus, de 2015 a 2018, foram 
utilizados para se definir um novo agrupamento e uma nova interpretação dos grupos em cada registro de recla-
mação, extraindo até três tipos diferentes de reclamações de um único registro. Apesar de já existirem categorias 
vigentes para classificar as reclamações na Anatel, a classificação text-driven conseguiu “desempacotar” os textos 
registrados, o que não era feito com a classificação manual, feita pelos atendentes e pelos próprios consumidores 
nos canais de atendimento disponíveis. Com a nova classificação das reclamações, foi realizado um tratamento 
estatístico dos dados, a partir de um somatório das reclamações de cada CPF, por mês, por ano, por serviço e por 
operadora, numa estrutura de painel. Um panorama descritivo desses dados é apresentado, bem como os resulta-
dos de análises fatoriais exploratória e confirmatória, que permitiu a identificação de novos agrupamentos de tipos 
de reclamações, revelando padrões no comportamento de reclamar.

Ainda na Frente de Reclamações, foram realizadas análises preditivas para o CRC em telecomunicações no Brasil. 
Um modelo teórico foi elaborado, com base na BAAR, pautado pelo contexto do consumidor para predizer a recla-
mação, envolvendo variáveis de história de aprendizagem e cenário de consumo. Um banco de dados foi desenvol-
vido, com base nas variáveis apontadas pelo modelo, a partir da integração de variáveis do Sistema Focus da Anatel 
com variáveis censitárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Centro Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Portal Brasileiro de Dados Abertos, Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), Google Trends, Câmara dos Deputados, Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir daí, duas análises estatísticas de 
regressão em painel foram realizadas, de forma a se descobrir o impacto das diversas variáveis levantadas sobre o 
volume total de reclamações por tipo de serviço e sobre o volume total de reclamações do tipo “cobrança indevida”, 
por operadora. Dados como taxa de homicídios nos estados brasileiros, acesso às Tecnologias de Informação e Co-
municação, datas comemorativas, dentre outros, impactaram a quantidade de reclamações futuras.

Resumidamente, a Análise de Reclamações contribuiu para 1) avançar no preenchimento de uma lacuna na literatu-
ra científica, a partir da abordagem do CRC em uma perspectiva alternativa e complementar à psicologia cognitiva, 
em linha com a BAAR; 2) desenvolvimento e implementação de um método para a mineração textual das reclama-
ções registradas na Anatel; 3) identificação de novos agrupamentos das reclamações registradas no Sistema Focus; 
3) classificações mais precisas das reclamações da área de telecomunicações dos consumidores brasileiros; 4) um 
panorama estatístico dos dados das reclamações do Sistema Focus; e 5) avanços na predição do comportamento 
de reclamação do consumidor brasileiro de telecomunicações.
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Para incorporação dos dados do Estudo 1 no contexto do VISÃO, foi realizada uma análise dos datasets originais 
da pesquisa anual de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel e dos dados utilizados nas análises de machine 
learning de reclamações, com o intuito de identificar a maneira mais adequada de se transmitir as informações 
levantadas por meio da visualização de dados geoespaciais. Após verificação, os dados da pesquisa anual de Satis-
fação e Qualidade Percebida da Anatel e os tópicos de reclamações registrados na plataforma Anatel Consumidor 
(identificados por meio de machine learning) foram padronizados em consonância com a estrutura descritiva de 
informações adotada pelo VISÃO, resultando em indicadores organizados em categorias temáticas. O conjunto de 
indicadores foi estruturado e disponibilizado publicamente para acesso na visualização de dados temáticos e in-
terativos elaborados para a Anatel no sistema VISÃO. Ao acessar o endereço <http://pesquisaconsumidor.ibict.br/
mapa-interativo/> os usuários têm a oportunidade de manusear a visualização de dados resultantes de alguns dos 
esforços de pesquisa empreendidos pelo projeto. Assim, o uso dessa ferramenta de visualização promove a demo-
cratização de acesso a alguns dos resultados alcançados no projeto.

No Estudo 2, por sua vez, foi proposta e implementada uma metodologia inédita para avaliação de boas práticas 
de relacionamento com o consumidor em telecomunicações no Brasil, na perspectiva da design science research. 
Partiu-se de uma ampla revisão da literatura científica internacional e de pesquisa documental, apoiada por estudo 
bibliométrico robusto, que apontou os principais autores do tema e os frameworks mais relevantes da literatura de 
relacionamento com clientes. Com a base científica e o olhar do mercado, foi possível definir, em conjunto com a 
Anatel, o conceito de práticas de relacionamento com o consumidor, como “atividades praticadas pelas empresas 
na interação comercial com os consumidores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços”. A revisão da 
literatura permitiu identificar dois construtos importantes, posteriormente utilizados na pesquisa de campo junto a 
operadoras de telecomunicações: as funções das práticas para o consumidor e as capacidades organizacionais das 
operadoras. Ainda a essa fase do estudo, foi incorporado o conceito de jornada do consumidor de telecomunica-
ções, a partir do previsto em Resolução da Anatel, em linha com o modelo sugerido pela McKinsey (2017), definida 
em cinco etapas: pesquisa/prospeção, contratação, utilização, pagamento e engajamento/desligamento.

Avançando mais na perspectiva regulatória, com base na BAAR, foi também desenvolvido o conceito de boas 
práticas de relacionamento à luz da regulação responsiva, como aquelas práticas “sistemicamente programadas 
pelas operadoras para maximizar, para o consumidor, a produção de consequências reforçadoras e minimizar as 
aversivas, de forma a melhorar a qualidade da interação entre empresas e consumidores”. Para identificar uma 
boa prática, foram definidos quatro critérios, que guardam relação com a Resolução da Anatel quanto a direitos 
do consumidor: proporcionar acesso do consumidor aos benefícios contratados; reduzir a ocorrência de confli-
tos na relação de consumo; proporcionar liberdade de escolha para o consumidor; e facilitar comportamentos de 
interação para solução de problemas e acesso aos canais de contato.

Na etapa seguinte do Estudo 2, a equipe de pesquisa foi a campo, munida de artefatos de coleta próprios, para realizar 
coleta de dados com onze prestadoras de serviços de telecomunicações de todo o país. Os artefatos foram previamen-
te testados em oficinas com a própria Anatel e empresa de outro setor regulado. O modelo de avaliação desenvolvido 
permitiu classificar as práticas identificadas quanto às consequências planejadas para o consumidor, à abrangência ao 
longo da jornada de consumo, às capacidades organizacionais requeridas pela prestadora, e aos níveis de implemen-
tação e formalização. A pesquisa de campo levantou mais de 220 práticas de relacionamento, das quais 186 atendiam 
a pelo menos um critério para enquadrar-se como boa prática à luz da regulação. O resultado desta etapa permitiu 
obter um panorama abrangente das práticas de relacionamento propostas pelas operadoras.

Finalmente, procedeu-se à avaliação das práticas coletadas – à luz do conceito de boas práticas na perspectiva regu-
latória responsiva –, junto a consumidores reais que atuaram como clientes ocultos. Trinta consumidores foram espe-
cialmente treinados para avaliar as melhores práticas de relacionamento (que atenderam a três ou quatro critérios do 
conceito de boas práticas) das cinco maiores operadoras do país, durante seis semanas. Os resultados da pesquisa de 
cliente oculto ampliaram a compreensão acerca das práticas de relacionamento selecionadas, oferecendo evidências 
quanto ao nível de aderência dessas práticas ao conceito de boas práticas proposto. A pesquisa permitiu ainda a ob-
servação de pontos fortes e fracos das práticas e das empresas prestadoras de serviços, sobretudo no que se refere à 
comparação entre práticas semelhantes, a exemplo das ouvidorias das cinco maiores prestadoras do país.

Dado que a integração entre academia e agente regulador foram a tônica do projeto, foi estruturada uma organi-
zação multidisciplinar voltada à cooperação entre IBICT e Anatel para a execução dos Estudos 1 e 2. Estruturou-se, 
assim, uma organização horizontal interinstitucional em rede, formada por uma Equipe de Coordenação do Proje-

http://pesquisaconsumidor.ibict.br/mapa-interativo/
http://pesquisaconsumidor.ibict.br/mapa-interativo/
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to (IBICT) , uma Equipe de Pesquisa (IBICT), uma Equipe de Apoio Técnico (IBICT) e uma Equipe de Regulação (Ana-
tel). A Equipe de Pesquisa formada pelo IBICT contou com vários pesquisadores – oriundos de diferentes grupos 
de pesquisa certificados pelo CNPQ –, entre os quais, oito professores doutores atuantes nas áreas de análise do 
comportamento do consumidor/marketing, inovação e ciência de dados. A Equipe de Pesquisa contou também, 
temporariamente, com cerca de 30 pesquisadores que atuaram como clientes ocultos apenas no Estudo 2. Por fim, 
na Equipe de Regulação (Anatel) atuaram 19 pessoas nas atividades de gestão do projeto, debate técnico e análi-
se de juízes, entre os quais superintendentes, gerentes, assessores, coordenadores, especialistas em regulação e 
analistas administrativos. 

Para promover o intercâmbio entre a Equipe de Pesquisa e a Equipe de Regulação foram realizados cerca de 15 
eventos de compartilhamento de competências (CCs). Excluindo-se os eventos de abertura e encerramento do 
projeto, os demais CCs ocorreram por meio de oficinas, nas quais a Equipe de Regulação compartilhou com a 
Equipe de Pesquisa suas experiências e conhecimentos sobre o consumidor de telecomunicações, regulação e 
metodologias adotadas pela Anatel. Por sua vez, a Equipe de Pesquisa compartilhou conhecimentos acerca da 
literatura científica nas áreas de ciências do comportamento, marketing, inovação e ciências de dados, e apresen-
tou projetos de pesquisa e respectivos resultados. O projeto se constituiu, portanto, como um verdadeiro espaço 
de compartilhamento, em que pesquisadores e especialistas em regulação interagiram para a troca de conheci-
mentos, planejamento das pesquisas e análise e discussão dos achados empíricos. Enquanto os especialistas em 
regulação aprenderam uma nova forma de analisar o comportamento no contexto das relações de consumo, os 
cientistas do comportamento, do marketing, da inovação em serviços e da ciência de dados aprenderam sobre 
como colocar seus estudos a serviço da regulação. E desse intercâmbio nasceu uma nova e inédita proposta de 
pesquisa e intervenção, baseada na abordagem da análise do comportamento aplicada à regulação responsiva.

Os resultados do Estudo 2 detalhados neste relatório técnico foram também apresentados em diferentes formatos, 
a depender do público considerado. Foram produzidos dashboards dinâmicos para a consulta durante a atividade 
de planejamento de práticas regulatórias, para a agência reguladora, ou gerenciais, para as operadoras. Foram ainda 
produzidos, como devolutiva dos resultados para as empresas participantes, cadernos de boas práticas customi-
zados, além de uma publicação sintética com foco no público em geral, denominada Caderno de boas práticas de 
relacionamento com os consumidores de telecomunicações: avaliação na perspectiva regulatória, que pode ser en-
contrado no site http://pesquisaconsumidor.ibict.br.

Apresentam-se a seguir os resultados detalhados dos trabalhos realizados no Estudo 2, referentes à avaliação de 
boas práticas de relacionamento com os consumidores no mercado brasileiro de serviços de telecomunicações.

INTRODUÇÃO
Organizadores: Patrícia Luque Carreiro, Carla Peixoto Borges, Antonio Isidro Filho.

Apresentam-se a seguir, no formato de relatório técnico, os resultados dos trabalhos realizados no Estudo 2, refe-
rentes à avaliação de boas práticas de relacionamento com os consumidores no mercado brasileiro de serviços 
de telecomunicações. Além deste relatório detalhado, os resultados do Estudo 2 foram também resumidos em 
Cadernos de Boas Práticas, sendo uma publicação voltada para a apresentação geral e sintética dos resultados 
do estudo e outras onze customizadas para cada prestadora participante, como devolutiva dos resultados tanto 
da pesquisa de campo, quanto da pesquisa de cliente oculto.

O setor de telecomunicações é importante para o desenvolvimento econômico e social, por ser um componen-
te fundamental da infraestrutura de qualquer país (SINDITELEBRASIL, 2011). Em dezembro de 2019, havia 308,6 
milhões de contratos de telecomunicações em vigor no Brasil, para a prestação de serviços de banda larga fixa, 
telefonia móvel e fixa e TV por assinatura, segundo dados do Panorama Setorial de Telecomunicações, produzido 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2019a). Trata-se de um setor crítico para todos os outros 
setores da economia, que dependem de internet e telefonia (SINDITELEBRASIL, 2011; PUGA; CASTRO, 2018, p. 235) 
para a execução de suas atividades.

Dada a sua importância e expressividade, o setor torna-se também suscetível a conflitos decorrentes de proble-
mas nas relações de consumo entre empresas e clientes. As reclamações sobre serviços de telecomunicações 
ainda estão entre os assuntos mais demandados pelos consumidores, de acordo com o Sistema Nacional de 

http://pesquisaconsumidor.ibict.br


11

Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC, 2019). Atualmente o setor conta no Brasil com cinco grandes 
operadoras – Claro, Oi, Sky, Tim e Vivo – além de muitas prestadoras de pequeno porte (PPP). Apenas como 
exemplo, o Relatório Anual de Gestão (ANATEL, 2019b, p. 99), aponta 14.447 empresas autorizadas a explorar o 
serviço de banda larga fixa no Brasil.

Nesse contexto de milhões de contratos de usuários e milhares de empresas prestadoras de serviços, a Anatel tem 
desenvolvido ações para acompanhar o desempenho das operadoras, com o desafio de melhorar a experiência 
dos consumidores e aumentar seus níveis de satisfação com os serviços de telecomunicações (ANATEL, 2013), na 
perspectiva da regulação responsiva (AYRES; BRAITHWAITE, 1992). Sabe-se que a ação regulatória pode impactar as 
relações de consumo (e.g., OLIVEIRA, 2009), o que permite inferir a necessidade de conhecimento tanto das deman-
das dos consumidores quanto das práticas recorrentemente executadas pelas empresas prestadoras.

Considera-se que a investigação de práticas de relacionamento com o consumidor adotadas pelas empresas pres-
tadoras de serviços de telecomunicações pode ser útil para auxiliar o trabalho de entidades reguladoras e das pró-
prias operadoras, em prol da melhoria da experiência dos consumidores. 

Neste relatório apresentam-se os resultados de pesquisas realizadas no âmbito de uma parceria entre Anatel e Ins-
tituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), ao longo dos anos de 2019 e 2020, com o objetivo 
geral de propor e implementar metodologia de aferição de boas práticas de relacionamento com o consumidor de 
telecomunicações no Brasil. Os objetivos específicos do estudo foram: a) desenvolver modelo e metodologia para 
análise regulatória de boas práticas de relacionamento com o consumidor de telecomunicações no Brasil; e b) rea-
lizar aplicação piloto do modelo e da metodologia de análise regulatória de boas práticas de relacionamento com 
foco em serviços de telecomunicações regulados pela Anatel. 

O cumprimento dos objetivos do estudo se deu a partir de um conjunto de procedimentos metodológicos baseados 
nas abordagens Design Science Research (DSR) e Pesquisa-Ação, ambas voltadas ao desenvolvimento de soluções 
viáveis e relevantes com a participação de atores diretamente envolvidos no objeto de estudo. A DSR se propõe a 
construir conhecimento válido em um determinado contexto, por meio da aplicação de múltiplos métodos e téc-
nicas de pesquisa voltados à produção de um artefato (tangível ou conceitual) relevante para uma dada realidade 
prática. De modo complementar, a Pesquisa-Ação contribui para a compreensão do contexto do objeto de estudo, 
por meio da interação cíclica entre os atores envolvidos, de modo a construir soluções significativas.

A parte aplicada da pesquisa para o desenvolvimento do modelo e da metodologia de análise regulatória de boas 
práticas de relacionamento com o consumidor no setor de telecomunicações foi estruturada em cinco fases, a sa-
ber: definição do artefato; definição do problema; construção do artefato; avaliação rigorosa; aplicação e incremen-
to da qualidade do artefato. Neste projeto, artefato refere-se ao modelo e à metodologia que se propõem a com-
preender o relacionamento com o consumidor de telecomunicações, observando-se as boas práticas esperadas 
pela entidade reguladora. Assim, para que o artefato fosse produzido, as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
foram realizadas de modo intensivo e interativo com todos os atores e interessados no objeto de estudo.

Nos capítulos a seguir apresentam-se as diversas etapas percorridas para o alcance dos objetivos propostos. O Capí-
tulo 1 apresenta os estudos bibliométricos que direcionaram a revisão de literatura sobre modelos e frameworks de 
análise adotados para o estudo do gerenciamento do relacionamento com clientes. Esses estudos foram realizados 
com base na metodologia ProKnow-C, por meio da qual mapeou-se as redes de palavras-chave, autores e artigos 
mais relevantes na literatura internacional sobre o tema.

No Capítulo 2, apresenta-se a revisão teórica necessária para a fundamentação da pesquisa, a partir de modelos 
de relacionamento com o consumidor mais relevantes identificados no Capítulo 1. A análise dos modelos norteou 
a discussão acerca do conceito de práticas de relacionamento com o consumidor, considerando o modelo teórico-
-metodológico seguido no estudo. O conceito proposto foi adotado nas fases seguintes do estudo.

O Capítulo 3, ainda na vertente teórica, segue com o levantamento de práticas de relacionamento com o consumi-
dor recomendadas ou analisadas pela literatura científica e por parte de entidades setoriais e de mercado da área 
de serviços de telecomunicações. A análise dessas práticas permitiu a identificação de potenciais funções por elas 
exercidas, junto ao consumidor, assim como de capacidades organizacionais requeridas para sua viabilização.
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O Capítulo 4 apresenta o critério para a qualificação de boa prática, sob a ótica da regulação, a partir da noção das 
funções que as práticas exercem, aliada ao modelo teórico-metodológico proposto por Oliveira-Castro, Borges, Porto 
e Carreiro (2019) para análise das relações de consumo à luz da regulação responsiva. Já no Capítulo 5, é proposto um 
modelo analítico e uma metodologia para a avaliação de boas práticas de relacionamento com o consumidor no setor 
de telecomunicações brasileiro, sob a perspectiva da regulação. 

Os Capítulos 6 e 7 dedicam-se à apresentação das pesquisas piloto realizadas em campo junto a empresas presta-
doras de serviços e a consumidores usuários capacitados como clientes secretos. O Capítulo 6 traz os resultados do 
levantamento de boas práticas junto às principais empresas do setor de telecomunicações brasileiro. O Capítulo 7, 
por sua vez, apresentará a perspectiva dos consumidores, com a avaliação de algumas das melhores práticas apre-
sentadas no Capítulo 6, por parte de consumidores treinados como clientes secretos. 

1.MAPEAMENTO BIBLIOMÉTRICO DE GERENCIAMENTO 
DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR

1.1 Introdução

A investigação de práticas de relacionamento com o consumidor adotadas ou recomendadas para o setor de te-
lecomunicações é útil tanto para auxiliar o trabalho de entidades reguladoras quanto o das próprias operadoras 
de serviços no que diz respeito à melhora da qualidade da experiência dos consumidores. Para sistematizar o co-
nhecimento produzido acerca desse tema, analisa-se modelos teóricos, frameworks e conceitos de práticas de re-
lacionamento com o consumidor à luz da produção científica internacional, além da identificação de publicações 
acadêmicas, termos e autores mais co-citados sobre as temáticas telecomunicações e gestão do relacionamento 
com o cliente, a partir de avaliação bibliométrica, apoiada por ferramentas informatizadas.

Com o objetivo de caracterizar o panorama geral da literatura de gerenciamento de relacionamento com o consu-
midor, com ênfase no setor de telecomunicações, o presente mapeamento bibliométrico foi realizado com base 
no método ProKnow-C - Knowledge Development Process-Constructivist, conforme sugere Ensslin et al. (2015, p. 
220) pois permite ao pesquisador interagir com o processo de busca à medida que esta evolui, sendo portanto um 
método recomendado para contextos em que o pesquisador não tem pleno domínio do tema e cujo portfólio bi-
bliográfico deseja selecionar e analisar para produções de pesquisas. 

A aplicação do método descrito anteriormente contribui para que sejam levantados os principais temas pesquisa-
dos na literatura de Customer Relationship Management (CRM) com ênfase em telecomunicações e as relações que 
se estabelecem entre eles. Em adição, os principais referenciais teóricos na área serão identificados, bem como 
poder-se-á fundamentar proposições conceituais acerca de práticas de relacionamento com o consumidor, à luz da 
literatura de CRM. A seguir, descreve-se o método empregado.

1.2 Método

O processo completo da metodologia ProKnow-C possui quatro etapas: 1) seleção de um portfólio bibliográfico 
sobre o tema da pesquisa; 2) análise bibliométrica do portfólio e 3) análise sistêmica do portfólio; e 4) definir a per-
gunta de pesquisa e o objetivo de pesquisa. Considerando a definição prévia do objetivo da presente pesquisa, a 
quarta etapa foi suprimida. Para Afonso et al. (2012, p. 48), a metodologia ProKnow-C é uma ferramenta válida para a 
construção de conhecimento em determinado campo de pesquisa, pois proporciona um procedimento estrutura-
do, rigoroso e que “minimiza o uso de aleatoriedade e subjetividade no processo de revisão bibliográfica”.

Complementar à análise bibliométrica, uma análise sociométrica foi conduzida para conhecer a estrutura e as redes 
de relações entre os atributos das produções acadêmicas, como por exemplo, palavras-chave, autores e artigos 
mais citados ou co-citados, resultantes da pesquisa à base acadêmica Scopus. Para garantir a precisão nas análises, 
observando aspectos qualitativos e quantitativos, os softwares Vosviewer e Gephi foram utilizados, respectivamente, 
para a geração de mapas de redes com visualização por agrupamentos de dados, denominados clusters, e para a 
análise de grafos executando algoritmos que permitem a interpretação de métricas que caracterizam a rede.
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O processo de análise bibliométrica1 foi realizado em dois momentos da pesquisa. No início do projeto, com o objetivo 
de orientar o referencial teórico para a construção do conhecimento necessário para atingir os objetivos de pesquisa 
e na identificação de clusters, ou seja, autores, palavras-chaves e artigos acadêmicos mais relevantes sobre o tema 
pesquisado e suas relações. O segundo momento da análise ocorreu 12 meses após a realização da primeira análise 
bibliométrica, contribuindo para a observação de possíveis evoluções ou mudanças no direcionamento das pesquisas 
científicas sobre o tema, bem como visando a corroborar os resultados previamente encontrados.

O ProKnow-C foi adaptado aos objetivos da pesquisa e sua primeira etapa foi elaborada com vistas à seleção de 
artigos para compor o portfólio bibliográfico, com pesquisas em diferentes bases acadêmicas para a identifica-
ção do conceito de práticas de relacionamento com o consumidor e a identificação de modelos referenciais na 
literatura sobre CRM. Na segunda, realizou-se a análise bibliométrica. Para aprimorar os resultados e a análise do 
referencial teórico inicial realizada nas etapas 1 e 2 da metodologia ProKnow-C, foi realizada a pesquisa sobre CRM 
e frameworks de 2008 até maio de 2019, sendo definida a Base Scopus para iniciar a análise bibliométrica. Como 
argumento de pesquisa, foram utilizados os termos customer relationship management, CRM, customer relations ou 
customer relation, associados a framework, telecom, telecommunication ou telecommunications.

A segunda análise bibliométrica e sociométrica, realizada 12 meses após a primeira versão, foi conduzida a partir 
da base acadêmica Scopus e compreendeu o período de 2008 à maio de 2020. A mesma expressão de consulta foi 
utilizada, considerando os termos customer relationship management ou gerenciamento de relacionamento com o 
cliente ou CRM, concatenado aos termos practices ou framework e telecommunication ou telecom ou telecommu-
nications, limitando o resultado a somente artigos acadêmicos. Os resultados comparativos entre as duas análises 
estão dispostas na seção de resultados do presente capítulo.

1.3 Resultados e discussão

A partir da consulta às métricas geradas na Base Scopus, observou-se que na data da primeira pesquisa, em 14 de 
maio de 2019, conforme Figura 1.1, aproximadamente 12 artigos haviam sido publicados. Ao final do ano de 2019 
este número excede 40 artigos, conforme visualiza-se na Figura 1.2. No dia 14 de maio do ano subsequente, a produ-
ção acadêmica excedeu o ano anterior, resultando em 395 artigos. A diferença entre os dois anos está em 54 artigos, 
mostrando que a produção acadêmica em 2020, nessa temática, tende a ser maior que em 2019.

Figura 1.1- Quantidade de documentos localizados em pesquisa na base 
Scopus, com argumentos de interesse, por ano de publicação

Fonte: Consulta às métricas da Base Scopus em 14 de maio de 2019.

1 A análise bibliométrica completa se encontra disponível em documento anexo.
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Figura 1.2- Quantidade de documentos localizados em pesquisa na base 
Scopus, com argumentos de interesse, por ano de publicação

Fonte: Consulta às métricas da Base Scopus em 14 de maio de 2020.

A partir da geração de um arquivo na base Scopus, contendo os atributos necessários para avaliação e análise de 
palavras-chave, autores, referências bibliográficas, dentre outros, este foi exportado para a ferramenta Vosviewer. A pri-
meira análise foi por co-ocorrência de palavras-chave ou termos, definidos pelos autores na seção resumo dos artigos, 
considerando pelo menos cinco ocorrências de cada palavra no conjunto dos 395 artigos resultantes da pesquisa à 
base acadêmica. Dentre as 1220 palavras-chave encontradas, 38 foram atenderam aos critérios configurados.

Para uma melhor visualização da rede de termos e intensidade dos clusters que atendem aos critérios da pesquisa, 
termos pleonásticos, como “CRM”, “Customer Relationship Management” e “Customer Relationship Management 
(CRM)”, foram retirados da lista de termos gerados pelo Vosviewer. Por fazerem parte do critério de pesquisa, obvia-
mente apareceriam como os termos ou nós mais fortes dos clusters a que fazem parte, encobrindo assim a visuali-
zação da relevância dos demais termos. Esta análise qualitativa dos termos resultou na elaboração de um arquivo 
com aqueles que não possuem relevância na análise, dentre eles, substantivos, nomes de países, dentre outros. 
Este arquivo foi então submetido à uma nova geração da rede de termos no Vosviewer. Assim, a rede final de termos 
mais relevantes no contexto da pesquisa pode ser visualizada na Figura 1.3, o mapa de calor entre os termos da rede 
na Figura 1.4 e o mapa dos termos segmentados em clusters, na Figura 1.5.

Figura 1.3- Visualização da rede de termos mais citados em oito clusters

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A Figura 1.3 demonstra que todos os termos estão interligados, apesar de estarem classificados em agrupamentos 
distintos. A ferramenta Vosviewer permite a visualização das conexões destes termos, entretanto a análise mais 
precisa é realizada na ferramenta Gephi, onde os valores quantitativos dos pesos e das forças entre os termos são 
ordenados e classificados por algoritmos disponíveis na ferramenta. O grafo apresentado na Figura 1.7 apresenta 
uma análise da força entre os termos mais relevantes da rede.

O mapa de calor com os termos de ocorrências na rede, ou seja, os mais relevantes considerando o resultado de ar-
tigos na pesquisa realizada à base acadêmica Scopus, se destacam com a cor de fundo avermelhada, como demons-
tra a Figura 1.4. Quanto maior o diâmetro da cor de fundo onde os termos agrupados se encontram, mais relevante 
os tornam na rede, indicando um cluster. Esta afirmação pode ser corroborada com a classificação dos termos mais 
citados conforme apresenta o quadro da Figura 1.6.

A delimitação do agrupamento de termos em clusters é visível na Figura 1.5. Cada Cluster assume uma tonali-
dade, indicando uma relação mais forte entre os termos nele contidos. A análise dos termos em clusters orienta 
não só pesquisas acadêmicas, mas em diferentes setores em uma organização. Por exemplo, observa-se a in-
terligação dos termos referentes ao cluster 5, dispostos no quadro 1.2, no qual os atributos que sistemicamente 
classificam os clientes mais satisfeitos com serviços por eles contratados, podem sinalizar um indicador quanto 
ao valor percebido por eles com relação à empresa ou aos serviços consumidos. Observa-se, ainda, a força do link 
a partir da espessura das linhas que interligam os termos lealdade do cliente, satisfação do cliente e qualidade 
do serviço, conforme o grafo da Figura 1.6, o que reforça as relações entre os termos que constituem os clusters 
identificados no mapeamento bibliométrico.

Figura 1.4- Representação em mapa de calor (densidade) da lista de palavras mais citadas

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 1.5- Representação em gráfica dos termos por densidade dos clusters

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 1.1- Quadro com as palavras mais citadas, ordenadas pela centralidade do autovetor, 
em bibliometrias e sociometrias em Maio de 2019 e Maio de 2020

Termos mais citados em Maio/2019 Termos mais citados em Maio/2020

1. data mining 1. customer loyalty

2. customer loyalty 2. customer retention

3. customer retention 3. data mining

4. knowledge management 4. customer satisfaction

5. customer satisfaction 5. customer value

marketing customer segmentation

customer segmentation relationship marketing

information technology marketing

customer value information technology

relationship marketing e-crm

clustering customer relations

information systems clustering

customer lifetime value electronic customer relationship management

rfm model knowledge management

big data customer lifetime value

service quality service quality

churn prediction business intelligence
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Termos mais citados em Maio/2019 Termos mais citados em Maio/2020

business intelligence customer churn

customer churn loyalty

loyalty rfm model

social media e-commerce

logistic regression classification

social crm sem

cloud computing retailing

churn prediction

satisfaction

erp

social media

logistic regression

switching barriers

trust

big data

social crm

telecommunication industry

performance

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 1.1 mostra que, em 2019, a bibliometria demonstrou que o termo data mining se destacava como o 
mais relevante na rede de termos. Em 2020, o mesmo termo surge na terceira posição, logo após os termos cus-
tomer loyalty e customer retention, conforme demonstrado no Quadro 1.1. Pode-se inferir que em 12 meses de 
produção de conhecimento sobre o tema, pesquisadores e especialistas em relacionamento com o consumidor 
têm demonstrado interesse em compreender como o consumidor percebe sua relação com prestadores de ser-
viços. A utilização de  técnicas analíticas em geral (e.g., regressão logística, clustering, rfm model, data mining, 
customer lifetime value, classification, BI e knowledge management, CRM, Big Data) contribui para a tomada de 
decisão mais assertiva tanto em relação à oferta de produtos e serviços, bem como na oferta de práticas de rela-
cionamento que impactam positivamente a percepção do consumidor.

Para obter o ranking de palavras, o quadro referente ao Quadro 1.1 foi gerado a partir da exportação do arquivo 
CSV, utilizado no Vosviewer e exportado para o Gephi, no devido formado para leitura e classificação dos dados. 
Os termos foram ordenados pelo algoritmo de Centralidade do Autovetor, além de classificados pelos algo-
ritmos de Peso (força total do link) –- indicando a importância do termo considerando a força total dos links 
deste item com os demais –- e por último, o algoritmo de classificação dos termos por cluster. Sob o ponto de 
vista da métrica centralidade do autovetor, que atribui relevância a um termo em função de sua relação com os 
demais, observou-se que os cinco termos mais relevantes são “lealdade do consumidor”, “retenção do cliente”, 
“mineração de dados”, “satisfação do cliente” e “valor do cliente”, termos que denotam esforços das empresas 
na fase  do relacionamento em que ocorre o convívio entre empresa e consumidores, na busca por prolongar 
e ampliar o relacionamento já estabelecido. A métrica peso demonstra a força do link entre os termos. Nessa 
perspectiva, a ordenação decrescente apresenta a forte ligação entre os termos “satisfação do cliente”, “lealda-
de do consumidor”, “mineração de dados”, “retenção do cliente”, “marketing de relacionamento” e “qualidade 
do serviço”. A Figura 1.6 apresenta graficamente as palavras por clusters e interligadas pelo algoritmo Frunch-
terman-Reingold, no qual o seu layout apresenta os termos direcionados à força entre si. As cores das linhas ou 
links classificam o cluster de cada termo.
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Figura 1.6- Visualização do grafo pelo algoritmo Frunchterman-Reingold e agrupados os termos por cluster 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre os cinco termos mais relevantes, três (lealdade, retenção e satisfação) se referem a resultados a serem alcan-
çados pelas empresas em termos de disposições ou comportamentos do consumidor (outros termos similares nes-
se sentido seriam service quality, customer churn, trust). Já mineração de dados e diversos outros temas relevantes 
(porém com menor peso), como modelos ou ferramentas analíticas em geral (e.g.; regressão logística, clustering, 
rfm model, data mining, customer lifetime value, classification, BI e knowledge management, CRM, Big Data) pare-
cem relacionados a capacidades de inteligência necessárias ao alcance desses resultados. Essa interpretação fica 
ainda mais evidente quando se agrupam os termos em clusters, como no Quadro 1.2 Nota-se que os Clusters 5 e 7 
apresentam os termos relacionados a resultados (retenção de clientes e disposições relacionadas à satisfação). Já 
os clusters 1 e 2 agrupam termos relacionados a ferramental de Tecnologia da Informação e comércio eletrônico 
adotados na prática de marketing, enquanto os clusters 3, 4 e 6 enfatizam ferramentas e modelos analíticos.

No Quadro 1.2, a seguir, apresenta-se o quadro com os termos mais citados na rede gerada, agrupados em clusters. 
O conjunto de termos em cada cluster indica uma interpretação, a partir da inter-relação, considerando o contexto 
e o conhecimento teórico e prático adquirido ao longo da pesquisa.

Quadro 1.2- Quadro com os termos classificados por clusters e proposta de interpretação do agrupamento

id termo cluster peso total 
do link

centralidade do autovetor 
(eigenvector centrality)

interpretação dos 
termo em  cluster

1 information technology

1

7.0 5.072.407.439.275.450

Soluções para o CRM eletrônico

2 e-crm 6.0 500.699.924.594.985

3
electronic customer 

relationship 
management

5.0 4.903.291.052.037.660

4 Sem (search 
engineering marketing) 4.0 24.143.779.046.455.300

5 e-commerce 3.0 30.485.734.347.160.200

6 performance 3.0 8.810.874.788.383.510
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id termo cluster peso total 
do link

centralidade do autovetor 
(eigenvector centrality)

interpretação dos 
termo em  cluster

7 customer retention

2

13.0 943.190.152.429.465 Transformação digital do 
CRM, buscando diferentes 

plataformas  e mídias sociais, 
direcionando as análises na 
compreensão da rotatividade 

e retenção de clientes

8 social media 4.0 1.600.647.558.856.750

9 customer churn 3.0 40.697.984.542.942.700

10 big data 2.0 1.356.130.498.353.160

11 social crm 2.0 12.863.115.524.698.700

12 marketing

3

7.0 5.318.093.736.251.330

Marketing com o suporte 
de análises preditivas

13 classification 6.0 2.438.859.028.671.890

14 retailing 5.0 20.892.768.420.058.100

15 logistic regression 5.0 14.452.958.600.968.800

16 churn prediction 3.0 20.377.419.248.473.700

17 data mining

4

18.0 8.321.869.499.291.960

Mineração de dados e técnicas 
de segmentação de clientes

18 customer lifetime value 9.0 45.505.147.671.332.900

19 customer segmentation 8.0 6.497.501.851.386.410

20 rfm model 6.0 3.390.273.348.839.240

21 clustering 5.0 49.220.716.447.258.100

22 customer satisfaction

5

26.0 7.926.810.097.080.950
Retenção e satisfação  dos 
clientes com melhoria da 
qualidade dos serviços

23 service quality 10.0 4.511.473.126.686.880

24 customer value 8.0 6.825.709.824.442.800

25 switching barriers 3.0 14.312.216.654.357.600

26 knowledge 
management

6

8.0 4.825.355.999.746.680
Integração das ferramentas 
de ERP e BI para gestão do 

conhecimento dos clientes na 
indústria de Telecomunicações

27 business intelligence 6.0 4.169.425.558.237.960

28 erp 3.0 16.472.617.538.607.300

29 telecommunication 
industry 2.0 10.539.124.455.833.200

30 customer loyalty

7

18.0 1.0
Disposições do consumidor 
relacionadas à satisfação com 

os  serviços prestados

31 satisfaction 5.0 17.289.419.718.158.700

32 loyalty 3.0 35.068.721.159.076.500

33 trust 3.0 13.647.584.553.572.300

34 relationship marketing
8

11.0 5.595.158.866.888.260
Relacionamento com os clientes

35 customer relations 7.0 49.417.155.779.869.700

Fonte: Elaborado pelos autores

De modo geral, como já apontado, nota-se a prevalência, no viés organizacional, de tecnologias, recursos e técnicas 
(e.g., clustering) que favoreçam a compreensão dos comportamentos dos clientes, permitindo a segmentação (e.g., 
RFM model, tempo de vida do cliente) e a capacidade preditiva (e.g., churn prediction) por parte da organização. 
Observa-se que, do ponto de vista finalístico, as temáticas se voltam para a capacidade de inteligência de marketing 
capaz de fortalecer as relações entre contratante e contratada. Assim, nota-se que o marketing e as áreas relaciona-
das a vendas usufruem de diferentes soluções tecnológicas que apoiam predições e profissionalizam cada vez mais 
a atuação das empresas junto aos clientes, o que demonstrou-se como o foco do interesse acadêmico na literatura 
de relacionamento com o consumidor voltada para o setor de telecomunicações no período analisado.

Os autores com o maior número de co-citações (peso maior ou igual a 33) e empatados na métrica de centralida-
de do autovetor, ou seja, com o valor igual a 1.0, estão listados e grifados no Quadro 1.3. Os autores Payne, Frow, 
Hwang, Suh, Sheth, Popovich, Chen, Zablah, Bellenger e Johnson foram citados no referencial teórico da pesquisa, 
sendo discutidos seus frameworks e diferentes pontos de vista acerca do conceito de CRM. Isso demonstra que os 
autores mais significativos no contexto da pesquisa encontram-se, mesmo após um ano da primeira versão da bi-
bliometria, sendo importantes nós dos clusters encontrados na rede de autores.
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Quadro 1.3- Autores mais citados ordenados pelo algoritmo de centralidade do autovetor

autor cluster peso (força total do link) peso das citações centralidade do autovetor

kumar, v. 3 1.581.525 171.0 9.972.322.956.071.370

van den poel, d. 3 112.501 144.0 7.697.385.974.135.320

zeithaml, v.a. 2 1.258.352 132.0 988.687.233.588.064

parasuraman, a. 2 1.185.806 124.0 1.0

verhoef, p.c. 3 1.148.274 121.0 1.0

fornell, c. 2 1.129.415 117.0 9.936.885.937.047.070

payne, a. 1 1.114.672 116.0 1.0

berry, l.l. 2 1.019.445 106.0 9.687.972.849.710.500

frow, p. 1 786.597 80.0 1.0

kotler, p. 2 770.219 80.0 992.811.823.075.558

rust, r.t. 3 769.813 80.0 9.860.196.872.569.140

lemon, k.n. 3 752.847 78.0 9.759.578.724.767.770

reinartz, w. 1 713.432 72.0 9.931.237.541.185.380

gronroos, c. 2 655.291 72.0 9.705.844.828.542.360

reichheld, f.f. 1 670.699 69.0 9.912.232.011.407.810

johnston, w.j. 1 667.055 68.0 9.926.070.705.344.970

krafft, m. 1 664.279 67.0 9.837.320.904.722.030

anderson, r.e. 2 648.445 66.0 9.865.979.760.681.400

bolton, r.n. 3 598.546 63.0 9.544.611.022.609.630

ryals, l. 1 595.653 61.0 1.0

baesens, b. 3 552.465 61.0 8.050.886.381.121.190

hair, j.f. 2 571.756 59.0 9.557.418.434.728.560

gupta, s. 3 540.992 57.0 940.321.005.707.977

oliver, r.l. 2 544.443 57.0 8.856.445.651.109.720

sheth, j.n. 1 550.093 56.0 9.747.832.099.244.150

day, g.s. 1 511.184 53.0 9.523.265.924.194.170

hwang, h. 3 507.778 52.0 9.361.752.992.511.100

hoyer, w.d. 1 507.103 51.0 9.840.753.586.928.900

suh, e. 3 483.778 49.0 936.175.299.251.111

wang, y. 2 46.899 48.0 9.852.688.662.049.260

parvatiyar, a. 1 473.277 48.0 9.747.832.099.244.150

mittal, v. 1 46.803 47.0 983.738.491.172.747

yen, d.c. 1 444.603 47.0 9.750.161.662.823.280

bitner, m.j. 2 442.125 47.0 9.294.961.922.232.690

buttle, f. 1 451.618 46.0 9.659.336.665.501.100

bagozzi, r.p. 2 433.587 46.0 9.333.181.733.880.910

rogers, m. 1 446.208 45.0 9.734.560.179.249.220

reinartz, w.j. 3 443.401 45.0 9.541.376.037.536.430

ngai, e.w.t. 3 433.947 44.0 9.687.877.324.025.900

grewal, d. 2 428.087 44.0 9.672.483.644.334.390

coussement, k. 3 396.182 44.0 5.845.182.387.192.300

popovich, k. 1 428.182 43.0 9.507.645.392.645.320

thomas, j.s. 3 413.407 42.0 9.768.622.452.912.850

venkatesh, v. 2 386.937 42.0 9.188.049.202.213.040

anderson, j.c. 2 401.807 42.0 9.150.777.461.474.780
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autor cluster peso (força total do link) peso das citações centralidade do autovetor

slater, s.f. 1 392.197 42.0 9.021.740.739.580.770

peppers, d. 1 40.803 41.0 9.734.560.179.249.220

chen, i.j. 1 41.0 41.0 9.497.568.049.148.190

black, w.c. 2 39.915 40.0 9.731.210.717.576.510

hunt, s.d. 2 390.374 40.0 9.612.963.173.346.600

morgan, r.m. 2 394.287 40.0 9.482.039.192.384.410

zablah, a.r. 1 387.365 39.0 9.682.165.522.007.310

homburg, c. 1 38.525 39.0 9.490.746.404.559.190

stone, m. 1 376.898 39.0 9.472.723.939.837.070

narver, j.c. 1 363.554 39.0 8.868.126.762.437.900

sasser, w.e. 2 37.709 38.0 9.741.629.400.744.220

bellenger, d.n. 1 368.353 37.0 9.682.165.522.007.310

johnson, m.d. 2 363.745 37.0 9.639.720.432.262.570

larcker, d.f. 2 37.0 37.0 9.435.956.111.889.590

Fonte: Elaborado pelos autores.

As Figuras 1.7, 1.8 e 1.9 apresentam, respectivamente, os mapas da rede e intensidade de autores e por grupos de clusters.

Figura 1.7- Mapa da rede de autores mais co-citados gerado pelo Vosviewer

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 1.8- Mapa de calor de autores mais co-citados gerado pelo Vosviewer 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1.9- Mapa de clusters dos autores mais co-citados gerado pelo Vosviewer

Fonte: Elaborado pelos autores.



23

Verifica-se como resultado da pesquisa bibliométrica que algumas referências de modelos são frequentemente 
citadas. Observa-se que existem quatro pontos de maior densidade com relação aos autores mais citados nos 
artigos da área. As referências a Payne e Frow (2005) aparecem com maior destaque, em dois pontos distintos, 
seguidas por Hwang, Jung e Suh (2004) e por Keramati, Mehrabi e Mojir (2010). Uma possível explicação para que 
o artigo de Payne e Frow (2005) apareça em dois polos de densidade é o possível uso de citações bibliográficas 
ligeiramente diferentes; nesse caso a ferramenta identifica como artigos distintos, embora análise visual mais 
detida mostre ser o mesmo (vide Anexo I).

A partir dos dados da pesquisa bibliométrica, serão sintetizados a seguir os três principais frameworks de CRM 
encontrados como referência em estudos na área, considerando-se o número de citações. O modelo mais ci-
tado na literatura, conforme pesquisa bibliométrica é o de Payne e Frow (2005). Trata-se de um modelo estra-
tégico baseado em processos interfuncionais. Sua principal contribuição parece ser a capacidade de atender a 
questões críticas das organizações, incluindo planejamento de componentes-chave da estratégia, priorização de 
tais componentes e criação de uma plataforma para mudança (PAYNE; FROW, 2005). Em linhas gerais, o modelo 
identifica cinco processos centrais no CRM: processo de desenvolvimento da estratégia, processo de criação de 
valor, processo de integração de multicanais, processo de gerenciamento da informação e processo de avaliação 
de desempenho. Tais processos podem ser agrupados em CRM estratégico, CRM operacional e CRM analítico. A 
Figura 1.10 apresenta o modelo geral de Payne e Frow (2005).

Figura 1.10- Framework conceitual da estratégia de CRM, proposto por Payne e Frow (2005)

Fonte: Retirado do modelo proposto Payne e Frow (2005).

O modelo proposto por Hwang, Jung e Suh (2004), frequentemente referenciado na literatura e identificado como 
relevante pela pesquisa bibliométrica, é chamado de lifetime value (LTV), ou valor de ciclo de vida. O modelo LTV 
é tradicionalmente considerado a soma das receitas obtidas dos consumidores nas transações ao longo da vida 
após a dedução do total do custo de atração, venda e atendimento, considerado o valor monetário em cada 
momento. No artigo de referência, os autores sugerem um novo modelo, representado na Figura 1.11, que consi-
dera as contribuições anteriores, o valor potencial e a probabilidade de churn. O valor do consumidor é avaliado 
a partir de três pontos de vista: valor atual, valor potencial e lealdade do consumidor. O valor potencial indica 
a medida de possibilidade de venda cruzada, enquanto a lealdade indica uma medida de retenção de clientes.
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Figura 1.11- Framework proposto por Hwang et al. (2004)

Fonte: Hwang et al. (2004).

Outro modelo frequentemente citado nos resultados da pesquisa bibliométrica é o de Keramati, Mehrabi e Mojir 
(2010). O modelo apresenta uma abordagem orientada ao processo e contempla os processos de CRM (gestão 
do conhecimento), que exploram os recursos de CRM (tecnologia e infraestrutura) e os direcionam para as capa-
cidades do CRM (customização e individualização), com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional. A 
Figura 1.12 demonstra o modelo proposto.

Figura 1.12- Framework proposto por Keramati et al. (2010)

Fonte: Keramati et al (2010).

1.4 Conclusão

O mapeamento bibliométrico permitiu identificar termos relevantes no que se refere a relacionamento com o 
consumidor, que serão futuramente explorados na revisão da literatura e na pesquisa documental. Entre os cinco 
termos mais relevantes, três deles (lealdade, retenção e satisfação) indicam resultados esperados pelas empresas 
em termos de disposições ou comportamentos do consumidor (OLIVEIRA-CASTRO et al., 2019). Outros termos 
similares nesse sentido seriam customer churn e trust. Isso demonstra esforços das empresas no relacionamento 
com o consumidor, o que possivelmente sugere maior relevância, para a literatura, de práticas voltadas ao prolon-
gamento e ampliação do relacionamento.

Além disso, o estudo bibliométrico trouxe a relação dos autores mais citados e relevantes na literatura de CRM, bem 
como os modelos mais referenciados na área (PAYNE; FROW, 2005; HWANG et al., 2004; KERAMATI et al., 2010). Com 
a compreensão destes frameworks, pode-se partir para o desenvolvimento de um conceito de práticas de relacio-
namento, que considere a realidade do setor de telecomunicações no Brasil, bem como as nuanças destacadas na 
literatura de base do presente estudo.

2.Fundamentação teórica
Inicia-se o capítulo com a revisão das perspectivas teóricas que fundamentaram a proposição do modelo de avalia-
ção de boas práticas de relacionamento com o consumidor, apresentando a Abordagem Analítico-comportamental 
para a Regulação BAAR, proposta por Oliveira-Castro et al. (2019) para análise das relações de consumo no setor de 
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telecomunicações à luz da regulação responsiva. Nessa abordagem, integram-se, em um mesmo framework analíti-
co, o comportamento do consumidor, das prestadoras de serviços de telecomunicações e dos agentes reguladores. 
A abordagem aponta interações recíprocas entre esses três atores, destacando as funções que o comportamento de 
um ator exerce sobre o comportamento dos demais. Dessa forma, pode-se analisar as práticas de relacionamento 
com o consumidor – objeto de interesse das pesquisas realizadas no âmbito deste projeto – como comportamento 
das prestadoras de serviços, integrando à análise seus efeitos sobre o comportamento do consumidor, sob o ponto 
de vista das demandas da regulação.

Apresentada a Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação, parte-se para a discussão acerca do con-
ceito de práticas de relacionamento com o consumidor para fins de regulação responsiva, e propõe-se critérios para 
a avaliação das práticas de relacionamento com o consumidor adotadas pelas prestadoras de serviços no Brasil. 
Finaliza-se o capítulo com a proposição do modelo analítico para a avaliação de boas práticas de relacionamento 
com o consumidor no setor de telecomunicações do Brasil, sob a perspectiva da regulação.

2.1 Análise de relações de oferta e consumo à luz da regulação responsiva 

A regulação responsiva coincide com a ideia de orientação não diretiva, que favorece soluções baseadas no con-
texto histórico do regulador (AYRES; BRAITHWAITE, 1992). Trata-se de uma ferramenta de defesa dos consumidores 
que prevê intervenções não necessariamente coercitivas. Além da punição para o não cumprimento do previsto na 
norma, propõe a utilização da persuasão como abordagem complementar. Baseia-se na tese de que a regulação 
deve ser sensível à estrutura e às características do mercado, e de que a resposta regulatória deve ser moldada de 
acordo com o comportamento do agente regulado (AYRES; BRAITHWAITE, 1992).

Na direção da regulação responsiva, Oliveira-Castro, Borges, Porto e Carreiro (2019) desenvolveram um modelo teó-
rico-metodológico para orientar a análise das relações de consumo dos serviços de telecomunicações, envolvendo 
o comportamento do consumidor e o comportamento das prestadoras de serviços, à luz da regulação. Os autores 
adotaram o arcabouço teórico da análise do comportamento (SKINNER, 1953) para fornecer explicações compor-
tamentais para as múltiplas relações que ocorrem entre consumidores, operadoras e regulador no setor de teleco-
municações. O modelo teórico-metodológico relaciona conceitos do Behavioral Perspective Model (BPM) (FOXALL, 
1990; 1998; 2010; 2016), da Theory of Marketing Firm (TMF) (FOXALL, 1999; FOXALL, 2019; VELLA; FOXALL, 2011; 2013) 
e da análise comportamental de sistemas sociais (AGUIAR, 2013; 2017).

A adoção de princípios da análise do comportamento (e.g., SKINNER, 1953) permite compreender as relações 
funcionais que existem entre as práticas de relacionamento com o consumidor e as suas consequências, tanto 
para os consumidores quanto para a própria organização prestadora de serviços. Por serem ações programadas 
por parte das empresas, as práticas de relacionamento podem ser consideradas, no paradigma operante, como 
comportamentos, sujeitos, portanto, ao efeito de suas consequências. Especificamente, pode-se compreender 
como as práticas de relacionamento criam, para o consumidor, uma história de aprendizagem com a organização 
a partir das consequências positivas ou negativas que delas decorrem, criando, assim, antecedentes para futuras 
interações. Segundo Skinner (e.g., 1953), consequências positivas, também chamadas de reforço, aumentam a 
probabilidade de o evento se repetir no futuro. Por outro lado, as consequências negativas, ou punição, tendem 
a cessar a emissão do comportamento. Sendo assim, nas empresas atentas e sensíveis à interação com seus 
clientes, as práticas de relacionamento tidas como positivas para o consumidor e que alcançam o resultado es-
perado tendem a se repetir no futuro e serem institucionalizadas. As práticas que não obtêm o mesmo resultado, 
de modo geral, serão descontinuadas.

Na economia comportamental operante, em que se estuda o comportamento humano em contextos econômicos, 
o BPM tem se destacado na interpretação e explicação do comportamento do consumidor (NICHOLSON; XIAO, 
2010) em diferentes contextos de consumo, bem como em seu potencial integrador de conceitos e variáveis en-
fatizadas por diferentes áreas do conhecimento (e.g. economia, marketing, psicologia). O BPM considera duas 
categorias de consequências dos comportamentos (além das categorias usuais de reforço e punição): utilitárias 
e informativas. As consequências utilitárias dizem respeito aos benefícios funcionais e diretos da compra ou do 
consumo de um produto e serviço. Já as consequências informativas envolvem aspectos simbólicos do uso do 
produto, como status e prestígio, e são mediados pela comunidade a que o consumidor pertence (e.g., FOXALL, 
2001; 2010; FOXALL; OLIVEIRA-CASTRO; SCHREZENMAIER, 2004).
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Por sua vez, a Teoria da Firma de Marketing destaca-se por considerar as influências recíprocas que se estabele-
cem entre os consumidores e as organizações. De acordo com a TMF (e.g., FOXALL, 1999), o papel da empresa é 
programar contingências que aumentem a probabilidade e magnitude de reforço e diminuam a probabilidade 
e magnitude de punição para comportamentos de aproximação do consumidor. Ao longo do tempo, contínuas 
interações bem-sucedidas entre organização e consumidor geram uma história de contingências reforçadoras 
que, em interação com as variáveis presentes no cenário de consumo, sinalizam para o consumidor prováveis 
consequências reforçadoras para novas interações. A partir desse conjunto de sucessivas interações e da geração 
de contingências bilaterais de reforço, os comportamentos da organização e do consumidor se retroalimentam 
mutuamente, tornando futuras interações cada vez mais prováveis, conforme o esquema a seguir.

Figura 2.1- Esquema da contingência bilateral.

Fonte: Traduzido e adaptado de Foxall (2015; 2019).

As interações entre operadoras, consumidores e agência reguladora acontecem no âmbito de sistemas sociais. 
De acordo com a análise comportamental dos sistemas sociais, os sistemas sociais funcionalmente especiali-
zados (SSFE) são redes de padrões de comportamento entrelaçados e selecionados por forças socioculturais, 
que tornaram mais provável a manutenção de grupos sociais (e.g. AGUIAR, 2017). Dentre os sistemas sociais 
funcionais que formam as sociedades atuais, destacam-se os sistemas econômico, político, jurídico, científico 
e educacional, por exemplo, que têm por objetivo solucionar macroproblemas recorrentes no contexto social 
específico a que pertencem. A combinação da análise do comportamento com o conceito de SSFE permite 
abordar o comportamento do regulador como atuante no sistema econômico, exercendo funções inerentes 
aos sistemas jurídico e político (OLIVEIRA-CASTRO et al., 2019). Em síntese, o modelo teórico-metodológico, 
ilustrado na Figura 2.2 descreve que as relações de consumo entre operadoras e consumidores atuam como 
estímulos discriminativos para o comportamento do regulador, e sinalizam como deverá ser sua forma de 
atuação. Se, por exemplo, na interação entre operadoras e consumidores, o nível de reclamações exceder de-
terminado patamar pré-estabelecido, tal interação sinaliza à agência que comportamentos mais rigorosos de 
regulação podem vir a ser necessários.

O relacionamento entre empresas e consumidores também pode funcionar como estímulo reforçador para o 
comportamento de regular, evidenciando à agência que determinada linha de atuação pode ter sido bem su-
cedida. Ainda de forma ilustrativa, se os índices de qualidade percebida, fruto da interação entre consumidores 
e operadoras, passarem a ser superados, esse evento pode ser considerado como resultado positivo, e conse-
quentemente, reforçador do comportamento de regulação adotado pela agência.
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Figura 2.2- Esboço da Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação (BAAR), proposta 
para a análise de relações de consumo em serviços de telecomunicações

Fonte: Oliveira-Castro et al. (2019).

Portanto, quanto mais sensível a agência reguladora estiver em relação aos comportamentos das operadoras e dos 
consumidores, bem como à interação entre eles, mais funcional será a emissão de comportamentos de regulação, 
uma vez que os comportamentos das operadoras e de consumidores representam variáveis que influenciam a for-
ma de atuação da agência, em um modelo compatível com a regulação responsiva. Nesse contexto, demonstra-se 
a importância, para o regulador, de mapear e avaliar as práticas de relacionamento com o consumidor adotadas 
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, para que se seja possível incentivar (reforçar) as melhores prá-
ticas, sob o ponto de vista da regulação.

2.2 Práticas de Relacionamento com o Consumidor

Para embasar o desenvolvimento de um modelo analítico de boas práticas de relacionamento com o consumidor, 
por parte do regulador, o primeiro passo foi buscar nos levantamentos bibliométricos apresentados no Capítulo 1 
os modelos conceituais de relacionamento com o consumidor (também chamados de frameworks) mais relevantes 
na literatura, a fim de definir o objeto de estudo. A partir da análise de tais modelos e da discussão acerca de suas 
contribuições e limitações, foi possível desenvolver o conceito de práticas de relacionamento com o consumidor 
que orientou os estudos realizados nos capítulos subsequentes.

Na ausência de definições conceituais explícitas acerca do objeto de estudo “práticas de relacionamento com o 
consumidor”, buscou-se na literatura de CRM insumos que permitissem inferências acerca do conceito. Conforme 
apresentado no Capítulo 1, na análise dos principais frameworks de CRM encontrados na pesquisa bibliométrica 
(HWANG, JUNG; SUH, 2004; KERAMATI; MEHRABI & MOJIR, 2010; PAYNE; FROW, 2005), observa-se que o conceito de 
CRM é frequentemente entendido como uma estratégia ampla (PARVATIYAR; SHETH, 2001; PAYNE; FROW, 2005), que 
pode variar em termos de complexidade, indo de ações pontuais e rigorosamente definidas a ações intrincadas que 
envolvam processos e sistemas interfuncionais.

De acordo com os frameworks, podem ser tratadas como práticas de CRM tanto aquelas atividades de gerencia-
mento da interação com os clientes nos diversos pontos de contato e canais de atendimento – nível micro – como 
aquelas atividades que, embora sejam invisíveis para o consumidor, viabilizam o funcionamento da organização 
em uma perspectiva relacional, independentemente do nível de agregação (macro ou micro) em que se encon-
trem (e.g., relacionamento interpessoal, comunicação com o consumidor, gestão e equipes, práticas tradicionais 
de CRM, modelos de predição).
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Em outras palavras, CRM pode ser visto como um processo formado por um conjunto de práticas voltadas para a 
construção de relacionamento com os clientes, cujo nível de agregação pode variar do macro ao micro (ZABLAH; 
BELLENGER; JOHNSTON, 2004), envolvendo a integração de diferentes aspectos da gestão, como estratégia, pesso-
as, processos, informação e tecnologia (e.g., CHEN; POPOVICH, 2003).

Portanto, o conceito de CRM não remete, necessariamente, a um conjunto específico de práticas, mas a uma abordagem 
centrada no cliente, o que de certa forma parece redundante, dado que o próprio conceito de marketing (e.g., KOTLER; 
KELLER, 2006) já prevê a oferta de produtos e serviços com base nas necessidades do consumidor (em oposição a uma 
orientação para o produto ou para vendas, por exemplo), como apontam Zablah e colaboradores (2004).

Assim, considerando os pilares centrais dos modelos de CRM, com pontos em comum voltados para pessoas, processos 
e tecnologia, pode-se considerar como práticas de gerenciamento do relacionamento com o consumidor todas aquelas 
ações (compreendendo quaisquer tipos de atividades, processos, projetos ou programas) realizadas pelas empresas 
com foco na criação, desenvolvimento e manutenção de relacionamento de longo prazo com o consumidor. Essas ações 
podem ocorrer tanto no front-office, ou seja, no nível das interações com os clientes (e.g., atendimento, vendas), quanto 
no back-office, no nível das atividades de gerenciamento do relacionamento com os clientes (e.g., gestão do conheci-
mento, definição de visão e estratégia de relacionamento, treinamento e avaliação de pessoas, avaliação de resultados).

Nota-se que o conceito de práticas de gestão do relacionamento com clientes, inferido a partir de frameworks de 
CRM, inclui tanto ações que incidem sobre a jornada do consumidor quanto aquelas que que não incidem, ainda 
que estas últimas visem a estabelecer e melhorar o relacionamento com os clientes, proporcionando melhor expe-
riência nos serviços e aumento nos índices de satisfação (FANDERL; NEHER; PULIDO, 2016). Sugere-se que as práti-
cas desse segundo grupo, tipicamente de back-office, não sejam tratadas como práticas de relacionamento com o 
consumidor, propriamente ditas, por estarem mais ligadas a atividades necessárias para que a empresa possa exe-
cutar ações nos pontos de contato com o consumidor. Um exemplo seria o treinamento de colaboradores: embora 
nitidamente se refira a uma prática para melhorar a experiência do cliente nos pontos de contato com a empresa, 
tal prática não pode ser encontrada ao longo da jornada do consumidor.

A análise da jornada do consumidor revela os principais pontos de contato estabelecidos com a empresa prestadora 
ao longo do consumo do serviço (LEMON; VERHOEF, 2016), permitindo a identificação das contingências (CATANIA, 
1999) específicas que caracterizam a experiência do consumidor em diferentes etapas do processo de consumo. 
Embora não exista uniformidade na nomenclatura e nas definições adotadas para o termo jornada do consumidor, 
ele pode ser entendido como uma sequência de etapas pelas quais os consumidores passam nos diversos pontos 
de contato com a empresa, ao acessar ou usar o serviço (FOLSTAD; KVALE, 2018).

Uma proposta específica de jornada do consumidor aplicada ao setor de telecomunicações foi desenvolvida pela 
empresa de consultoria McKinsey (2017). Nessa proposta, a jornada do cliente e a jornada da operadora correm 
em paralelo. A da operadora divide-se em duas fases: uma relacionada à jornada de vendas e outra à jornada de 
serviços. A jornada do consumidor, por sua vez, inclui comportamentos de pesquisa/prospecção e contratação, que 
andam em paralelo à jornada de vendas da operadora. A jornada do consumidor continua como cliente da opera-
dora, e envolve comportamentos de utilização, de pagamento e de engajamento, em paralelo à jornada de serviços.

Figura 2.3- Jornada do Consumidor. 

Fonte: Oliveira-Castro et al. (2019).
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Verifica-se que nas etapas de pesquisa e contratação ocorrem interações entre empresa e consumidor que configuram 
o início do relacionamento comercial, o que via de regra ocorre uma única vez (ainda que haja contratação de novos 
serviços, não se trata mais de início do relacionamento). Já as etapas de utilização, pagamento e engajamento, que 
compõem a comportamentos pós-compra por parte do consumidor (e.g,. LEMON VERHOEF, 2016) e de prestação de 
serviços por parte da empresa, configuram uma fase de convívio em que o relacionamento empresa-cliente se prolon-
ga. Embora as empresas busquem prolongar e ampliar o relacionamento com os clientes, como demonstra a literatura 
de CRM já citada, quando ele chega ao fim é necessária a prestação de serviços de apoio à etapa de desligamento. Em 
síntese, nota-se que o relacionamento entre consumidor e empresa ocorre ao longo de três fases do relacionamento – 
início, convívio e fim – a partir da interação de ambos em suas jornadas de consumo e prestação de serviços.

Assim, observando-se o conjunto de práticas de relacionamento, em um nível de análise molar, é de se esperar que 
empresas ofereçam práticas de relacionamento que abranjam toda a jornada do consumidor, em todas as fases do 
relacionamento. Com um conjunto de práticas amplo e abrangente, a empresa poderá atender todos os pontos da 
jornada, melhorando a interação e a experiência do consumidor.

Portanto, o mais importante na noção de jornada é enfatizar os pontos de contato entre empresa e consumidor, 
destacando os momentos em que há interação entre ambos. Esse conceito pode ser útil no sentido de diferenciar 
as práticas de relacionamento propriamente ditas – ou seja, aquelas que incidem sobre a jornada do consumidor 
– de outras práticas de suporte ou gestão do relacionamento com o consumidor que viabilizam as primeiras. Essas 
últimas podem ser consideradas capacidades organizacionais, isto é, uma força ou proficiência mobilizada pela 
organização para a execução ou para o desenvolvimento de práticas organizacionais. Em outras palavras, são recur-
sos mobilizados ou ações essenciais que não podem ser pontuados ao longo da jornada do consumidor mas que 
contribuem para que as práticas de relacionamento possam ser efetivamente executadas.

A jornada do consumidor proposta por McKinsey (2017) guarda correlação com as etapas de prestação de serviço de 
telecomunicação previstas na Resolução Anatel nº 632/2014 (ANATEL, 2014), que estabelece o Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. No normativo, são definidos os direitos e deveres do 
consumidor, passando pela oferta de produtos de telecomunicações (arts. 41 a 49), contratação (art. 50 a 57), con-
trato de permanência (art. 58 a 59), cobrança (art. 60 a 89) e suspensão ou rescisão (art. 90 a 103).

Note-se que a última etapa da jornada – engajamento da McKinsey (2017) e suspensão ou rescisão da Resolução – 
parecem ser dois lados na mesma moeda. É de se esperar que o consumidor se engaje com a empresa, ao renovar 
contratos ou ao adquirir novos produtos ou serviços, ou por outro lado, solicite suspensão ou rescisão do contrato. 
Ou seja, a última etapa da jornada do consumidor pode prever ambas as direções de comportamento do cliente: 
engajamento ou desligamento. Dessa forma, propõe-se adaptar a jornada do consumidor da McKinsey (2017) e 
incluir desligamento ao lado de engajamento como etapa final da jornada.

Assim, pode-se observar a equivalência entre as etapas da jornada do consumidor de serviços de telecomunicações 
adaptada de McKinsey, (2017) e o previsto na Resolução, conforme quadro comparativo a seguir.

Quadro 2.1- Quadro comparativo entre a jornada do consumidor 

Etapas da Jornada do Consumidor Etapas previstas na Resolução Anatel 

Pesquisa Oferta

Contratação Contratação

Utilização Contrato de permanência

Pagamento Cobrança

Engajamento ou desligamento Suspensão ou rescisão
Fonte: Adaptada de McKinsey (2017) e as etapas propostas na Resolução nº 632/2014 (ANATEL, 2014).

Diante do exposto, dada a abrangência do conceito de gestão do relacionamento com o cliente, demonstra-se a 
necessidade, para fins de pesquisa e atuação regulatória, de se definir um conceito de práticas de relacionamento 
que possibilite análises integradas do comportamento das operadoras e dos consumidores (conforme modelo teó-
rico-metodológico de referência) nas diversas etapas do relacionamento em que esses atores interagem.
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Propõe-se, assim, que sejam definidas como práticas de relacionamento aquelas atividades praticadas pelas em-
presas na interação comercial com os consumidores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços2. 
Essas atividades ocorrem ao longo do relacionamento comercial, abrangendo todas as etapas da jornada do con-
sumidor (FOLSTAD; KVALE, 2018; MCKINSEY, 2017).

Tendo em tela o conceito de práticas de relacionamento com o consumidor, parte-se, no capítulo seguinte, para a 
identificação das práticas de relacionamento investigadas ou recomendadas na literatura científica internacional e 
por parte de entidades setoriais e de mercado.

3.Práticas de Relacionamento com o Consumidor 
investigadas ou recomendadas na literatura e por 
entidades setoriais e de mercado

3.1 Introdução 

O presente capítulo apresenta os resultados do levantamento bibliográfico acerca de práticas de relacionamen-
to com o consumidor no setor de telecomunicações, complementando o conceito desenvolvido no Capítulo 
2, ao agregar dados obtidos a partir da literatura acadêmica e de pesquisa documental. A revisão de literatura 
é uma prática frequente nas produções científicas. A partir do conhecimento já publicado, pode-se identificar 
as fronteiras entre áreas de interesse e as lacunas que precisam ser preenchidas com estudos e produção de 
conhecimento adicional. A presente revisão auxiliou na delimitação do objeto de pesquisa a ser estudado, para 
a identificação de práticas de relacionamento com o consumidor adotadas ou recomendadas para o setor de 
Telecomunicações em todo o mundo. O mapeamento bibliométrico, descrito no Capítulo 1, orientou os termos 
a serem pesquisados. 

O levantamento buscou identificar práticas de relacionamento com o consumidor presentes na literatura acadêmi-
ca e em documentos produzidos por entidades do mercado e do setor. Assim, foram listadas as práticas de relacio-
namento com o consumidor investigadas ou recomendadas para o setor de telecomunicações. Essas práticas foram 
classificadas sistematicamente e analisadas qualitativamente.

Em termos metodológicos, o capítulo descreve os resultados da revisão da literatura internacional e da pesquisa 
documental realizada junto a entidades relacionadas ao setor de telecomunicações, a partir de termos identificados 
como relevantes pelo estudo bibliométrico, descrito no Capítulo 1. Foram encontradas práticas de relacionamento, 
submetidas à análise de conteúdo e à classificação funcional. De modo complementar, os resultados apresentam 
as capacidades organizacionais requeridas para a realização de práticas de relacionamento com o consumidor de 
telecomunicações. 

Estes resultados geraram insumos para a discussão acerca do conceito de boas práticas de relacionamento e, pos-
teriormente, para a proposta de uma metodologia para avaliar o relacionamento empresa-consumidor nesse setor, 
em futuras pesquisas de campo.

3.2 Método

As pesquisas bibliográfica e documental foram realizadas em duas fases: mapeamento bibliométrico de literatura 
científica internacional e cotejamento documental com entidades setoriais de telecomunicações.

A literatura científica coletada tanto para a análise bibliométrica quanto para análise de conteúdo consistiu apenas 
de artigos de periódicos com alto fator de impacto (Journal Citation Reports - JCR maior que 0.8 ou Qualis/CAPES 
maior que B2) em sua lista final, a fim de garantir o valor científico das publicações. Artigos e conference papers que 
não atingiram o valor de corte no fator de impacto, mas que foram considerados relevantes por conterem práticas 
de relacionamento com o consumidor de telecomunicações, foram incluídos na pesquisa documental.

2 O conceito proposto foi definido a partir de discussões, com base nos achados da literatura, com integrantes da equipe de especialistas em re-
gulação da Superintendência de Relações com os Consumidores da Anatel, no ano de 2019, e posteriormente refinado pela equipe de pesquisa.
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A pesquisa documental com entidades setoriais de telecomunicações foi realizada de modo a robustecer a com-
preensão acerca de práticas de relacionamento com o consumidor encontradas na literatura. Além do setor de 
telecomunicações, buscaram-se práticas de mercado e de entidades setoriais dos setores financeiro e de saúde, 
por também se configurarem como setores regulados em que, em grande parte dos casos, prestam-se serviços 
mediante celebração de contratos de prazo relativamente longo.

Inicialmente, foi realizada a busca por publicações e documentos contendo práticas de relacionamento com o con-
sumidor por meio da pesquisa por combinações de palavras-chave na plataforma de pesquisa do Google. Além da 
inserção de algumas das palavras-chave já citadas no capítulo, também foram combinadas e inseridas palavras em 
dois idiomas, português e inglês, como “relatório de sustentabilidade telecom”; “best practices”; “telecom”; “policy and 
regulatory implications”; “customer relations” e “telecommunications trends”. À medida que a pesquisa exploratória 
pelos documentos avançava, mais fontes documentais surgiam, o que possibilitou que os pesquisadores fizessem 
buscas mais específicas e direcionadas às entidades e empresas dos setores citados. Ademais, algumas entidades e 
empresas, já conhecidas pela equipe de pesquisa e pela equipe da Anatel, foram pesquisadas diretamente.

Além da área de telecomunicações, buscaram-se práticas de mercado e de entidades setoriais do setor financeiro e do 
setor de saúde, por também se configurarem como setores regulados em que, em grande parte dos casos, prestam-se 
serviços mediante celebração de contratos de prazo relativamente longo. Em relação à busca de documentos de mer-
cado, foram acrescentadas as palavras-chave “boas práticas de relacionamento da Agência Nacional de Saúde (ANS)”; 
“boas práticas em relacionamento com o cliente em bancos”; “FEBRABAN boas práticas em relacionamento”3.

Com as empresas e entidades setoriais identificadas, buscou-se em canais de pesquisa e nos canais virtuais de cada 
organização, documentos que pudessem conter menção a boas práticas de relacionamento com o consumidor, tais 
como manuais e/ou guias de boas práticas, políticas de relacionamento com o cliente, white papers, artigos em si-
tes, relatórios de empresas, relatórios de sustentabilidade, relatórios de resultados, entre outros. Foram analisados 
40 documentos que mencionam práticas de relacionamento com o consumidor, as quais vêm de organizações de 
mercado e entidades setoriais apresentadas a seguir, na Tabela 3.1.

Quadro 3.1- Documentos Consultados na Pesquisa Documental Produzidos 
por Organizações de Mercado ou por Entidades Setoriais.

Organizações de Mercado Entidades Setoriais

CX Network Office of Communications (OFCOM-UK)

Revista do Call Center TeleComp

Oliver Wyman European Advertising Standards Alliance (EASA)

Oi Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Forbes American Association of Advertising Agencies (4A’s)

Teletech Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)

Tim Agência Nacional de Saúde (ANS)

McKinsey Journal of Consumer Affairs*

CRM Trends The Information Society*

Porto Seguro -

Vivo -

West Monroe Partners -

Banco Safra -

Banco CBSS -

Total: 14 organizações Total: 9 organizações

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 Vale ressaltar que algumas das palavras-chaves utilizadas são mais específicas em virtude da busca prévia realizada pelos pesquisadores 
pelas principais entidades setoriais dos setores-alvo, o que já direcionou a pesquisa para os documentos de algumas delas como a da Agência 
Nacional de Saúde (ANS) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
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Cabe frisar que foram encontrados documentos de diversas entidades setoriais nas buscas, mas a maioria não possuía 
práticas de relacionamento com o consumidor. Muitos tratavam de questões relacionadas à regulação do setor de 
telecomunicações, como a transição de sistemas antigos para novos, regulação do sistema 5G, modelos regulató-
rios, entre outros. Entidades como a Global System for Mobile Communications (GSMA), International Telecommunica-
tions Union (ITU), Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e Australian Communications and Media Authority 
(ACMA) estão entre as entidades pesquisadas com publicações não incluídas na pesquisa documental.

Os artigos científicos e os documentos de entidades (e demais fontes acessadas) foram submetidos à análise de 
conteúdo, como sugere Bardin (2009). A análise de conteúdo foi realizada em três fases distintas: pré-análise, explo-
ração do material e tratamento de resultados. Na pré-análise, todo o material coletado foi submetido à leitura flutu-
ante dos pesquisadores, que permitisse o registro de trechos dos documentos que remetessem ou confirmassem a 
presença de práticas de relacionamento com o consumidor, para escolha a posteriori dos documentos pertinentes. 
A partir desse procedimento, os documentos foram organizados e sistematizados de acordo com os objetivos da 
pesquisa, visando a fundamentar a interpretação final dos resultados. Após a coleta e organização das práticas, foi 
realizada a exploração do material a fim de verificar a pertinência dos artigos e documentos para os objetivos da 
pesquisa em curso, foi considerada pertinente apenas literatura que descrevesse diretamente práticas de relacio-
namento com o consumidor.

Por fim, no tratamento dos resultados, a interpretação dos dados dos documentos e artigos foi realizada em termos 
de análise de conteúdo das práticas, seguindo os procedimentos analíticos, conforme a recomendação de Bardin 
(2009), de modo a permitir o alcance do objetivo da pesquisa. O tratamento dos resultados consistiu num esforço 
de categorização das práticas por meio de agrupamentos baseados em similaridade de conteúdo, os quais foram 
criados e conceituados para atender os objetivos da pesquisa e para compor o Modelo de Avaliação Regulatória de 
Práticas de Relacionamento.

A análise de conteúdo empreendida observou critérios de validade e fidedignidade ao definir como procedimento 
a triangulação entre pesquisadores, bem como a validação cruzada entre pesquisadores e posterior validação com 
representantes da Anatel. Na triangulação, grupos de pesquisadores foram formados para analisar os conteúdos e 
apresentar resultados da análise. Posteriormente, os materiais produzidos pelos grupos de pesquisadores foram 
submetidos à validação cruzada em que cada grupo avaliava os resultados apresentados pelos demais pesquisa-
dores. Ao final, os resultados consolidados pelos pesquisadores eram apresentados para representantes da Anatel, 
visando a validação final. Os resultados da análise de conteúdo serão apresentados na seção a seguir.

Na pesquisa documental, por se tratar de um estudo de natureza exploratória, considerou-se que a presença de 
práticas nos documentos (citação da prática por ao menos um documento) seria uma evidência suficiente para 
a descrição das práticas investigadas, conforme sugere Bardin (2009). Por este motivo não foram registradas suas 
frequências em um mesmo documento ou ordens de relato. Finalmente, foi feito o acabamento das informações, 
traduzindo-as em quadros que descrevem os resultados em termos de categorias analíticas (Bardin, 2009).

3.3 Resultados

A pesquisa bibliográfica e documental identificou 25 artigos e 40 documentos com práticas de relacionamento, 
respectivamente. Ao final, foram consolidadas 129 práticas de relacionamento com o consumidor, adotadas ou 
recomendadas para o setor de telecomunicações, as quais estão elencadas no Apêndice A.

3.3.1 Funções de Relacionamento com o Consumidor

Inicialmente, para análise das práticas encontradas e tendo em vista o referencial teórico-metodológico desenvolvido 
para o estudo, optou-se por agrupá-las de acordo com o efeito produzido nos consumidores e nas próprias opera-
doras, isto é, pela função que exercem no ambiente. Essa proposta em consonância com os princípios da regulação 
responsiva descrita no Capítulo 2, ao incentivar funções a serem cumpridas pela operadoras, sem descrever condutas 
de forma mais minuciosa, de forma a não prejudicar aspectos de negócio e de estratégia das empresas.

A análise funcional é o ponto de partida na Análise do Comportamento (e.g., BAUM, 1999; SKINNER, 1953; 2000) para 
que se possa compreender as variáveis que influenciam o comportamento e classificá-lo de acordo com as respos-
tas funcionais. Assim, a partir dos achados da literatura e da pesquisa documental, foram mapeadas seis grandes 
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funções relacionadas às práticas de relacionamento encontradas, de acordo com a afinidade entre elas em torno 
da consequência exercida sobre o comportamento do consumidor. Na figura a seguir estão listadas as categorias de 
funções das práticas de relacionamento e suas definições:

Quadro 3.2- Quadro com as funções das práticas de relacionamento, conforme 
identificadas na análise da literatura e da pesquisa documental.

Criação de Experiências e/ou 
Interações Customizadas

Práticas que visam à customização/personalização, cocriação 
com consumidor, desenvolvimento de relacionamentos, 
interação personalizada com o cliente via diferentes canais

Melhoria Contínua de Oferta 
Técnica e Prestação de Serviços

Práticas que visam à otimização na prestação do 
serviço, implementação de tecnologias adequadas, 
aplicação de mudanças inovadoras na entrega de 

produtos e serviços, prestação de suporte no pós-venda, 
manutenção da segurança da informação e execução 
de melhorias técnicas nos processos de serviço

Facilitação da Comunicação 
e da Interação

Práticas que objetivam o desenvolvimento, o uso 
sinérgico e a manutenção de um ou mais canais 
de interação com o consumidor e que permitem 

contato para a resolução de questões

Simplificação e Clareza na 
Comunicação

Qualidade e transparência no conteúdo da comunicação 
e da informação, parametrização e esclarecimentos 
de expectativas quanto aos termos de serviços

Promoção de Engajamento e 
Confiança Institucional

Práticas voltadas para manutenção e recuperação 
dos clientes na empresa; desenvolvimento de 

relacionamentos, transparência e para a criação e 
manutenção de valor da imagem social, emocional 

e funcional da operadora junto aos clientes

Acesso a Benefícios Incrementais
Práticas voltadas para oferta de produtos ou 
serviços em benefício do consumidor, com 
eventual incremento da receita da operadora

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3.2 Capacidades organizacionais

Para que um comportamento (ou conjunto de comportamentos) seja desempenhado numa empresa, na forma de 
prática de relacionamento, é necessária a mobilização de recursos (e.g., humanos, tecnológicos, organizacionais) 
essenciais para a oferta de qualidade em seus serviços ao consumidor. O que faz com que as organizações possam 
entregar valor aos seus clientes é a capacidade de mobilizar recursos de forma diferenciada e que permita alcançar 
a vantagem competitiva ou vantagem essencial (HAMEL; PRAHALAD, 1997). Dessa forma, as capacidades organi-
zacionais de que uma operadora de telecomunicações precisa dispor para que as funções de relacionamento e 
suas respectivas práticas possam ser exercidas foram identificadas no mapeamento bibliográfico e na pesquisa 
documental. Essas capacidades organizacionais dão o suporte necessário para que as funções consigam ser de-
sempenhadas finalisticamente, contribuindo para manutenção e sustentação de práticas de relacionamento com 
o consumidor ao longo do tempo.

Modelos de CRM oferecem subsídios importantes para a definição das dimensões de capacidades organizacio-
nais necessárias para a execução de práticas de relacionamento. O framework de Keramati et al. (2010) explicita 
que recursos aplicados a processos de CRM geram capacidades organizacionais de CRM, que por sua vez geram 
uma boa performance organizacional. Os autores propõem uma subdivisão dos construtos de recursos tecno-
lógicos e infraestruturais que contemplam as tecnologias colaborativas (canais), operacionais e analíticas; e os 
recursos organizacionais (políticas de gestão e estratégia) e humanos. Já os processos de CRM e as capacidades 
organizacionais dos processos são divididas em duas categorias: processos e capacidades de operação e de ges-
tão de CRM (KERAMATI et al., 2010).

Outro framework que serviu de referência para a análise das práticas foi a de Payne e Frow (2005), de acordo 
com o qual os principais processos de CRM possuem subdimensões que também auxiliaram a definição das 
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dimensões de capacidades organizacionais. Dentre elas, estão: estratégia de negócio, estratégia do consumidor, 
valor gerado ao consumidor, gestão integrada de canais, sistemas de TI, ferramentas de análise e aplicações de 
front-office e back-office.

Além dos modelos de CRM citados anteriormente, foram também consideradas fontes da literatura como os 
blocos fundamentais de CRM de Gartner (RADCLIFFE, 2001): visão, estratégias, experiência do consumidor, co-
laboração organizacional, processos, informação, tecnologia e métricas. Com todas essas contribuições, um 
conjunto de seis capacidades organizacionais pode ser proposto para fins de análise do relacionamento com o 
consumidor de telecomunicações.

Quadro 3.3- Quadro das capacidades organizacionais de sustentação de práticas de relacionamento, 
conforme identificadas na análise da literatura e da pesquisa documental.

Inteligência de Mercado
Capacidade de coletar e analisar dados do consumidor 

para tomada de decisão estratégica com vistas a predição, 
manutenção e aquisição de consumidores.

Direcionamento Estratégico Capacidade de estabelecer diretrizes voltadas para o cumprimento 
da missão e visão institucional e alcance dos objetivos estratégicos.

Engajamento de Pessoas

Capacidade de desenvolver e implementar políticas de engajamento 
institucional, tais como treinamento de colaboradores, adequação de 
conhecimento técnico e comportamental coerente à função exercida, 
desenvolvimento de pessoas, clima e cultura organizacional, avaliação 

de desempenho e gerenciamento de equipes multi-funcionais.

Sistema de Integridade Capacidade de estabelecer condutas organizacionais de 
autorregulação, ética empresarial  e sistemas de compliance.

Automação e Manutenção 
de Processos

Capacidade de desenvolver e implementar metodologias 
e sistemáticas de atuação finalística e organizacional, 

incluindo o suporte de tecnologias digitais.

Inovação Capacidade de desenvolver novos produtos e/ou serviços 
para transformar e concretizar ideias em soluções.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3.3 Análise das práticas em funções e capacidades

Mais do que uma mera listagem de práticas, a análise primou por oferecer uma compreensão as funções que as prá-
ticas exercem tanto para o consumidor quanto para a operadora. Além disso, observou-se que certas práticas exigem 
a movimentação de recursos que a empresa precisa dispor para que a prática possa ser exercida. As 129 práticas le-
vantadas na revisão de literatura e na pesquisa documental foram examinadas individualmente com relação à função 
que exercem para o consumidor, e também com relação à capacidade organizacional requerida para sua execução. 
Observou-se que dez práticas não eram compatíveis com o conceito de prática de relacionamento e foram excluídas 
da análise e consideradas apenas como capacidades organizacionais. 

Foi desenvolvida uma matriz analítica para demonstrar como as 119 práticas de relacionamento remanescentes 
se expressam por meio das funções que exercem e das capacidades organizacionais que mobilizam, a qual é re-
presentada na Tabela 3.2, com o número de práticas encontradas apresentado em cada célula. A lista das práticas 
pode ser consultada no Apêndice A.

A Tabela a seguir permite identificar as funções que tiveram mais destaque na literatura, a saber Criação de Expe-
riências e Interações Customizadas, com 30 práticas, seguida de Facilitação da Comunicação, com 25 práticas. Por 
outro lado, observa-se que a função Conexão e Confiança Institucional teve apenas duas práticas identificadas. 
Entre as capacidades, destacam-se Automação e Manutenção de Processos, com 34 práticas e Inteligência de Mer-
cado, com 32 práticas. A capacidade Direcionamento Estratégico mobiliza apenas oito práticas. Esse levantamento, 
vindo da literatura internacional e de entidades setoriais, poderá ser melhor avaliado por ocasião da pesquisa de 
campo com operadoras brasileiras.
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Tabela 3.2- Quantitativo de Práticas de Relacionamento Identificadas em Cada Função e Capacidade Organizacional

FUNÇÃO

Criação de 
Experiências 
e Interações 
Customizadas

Melhoria Contínua 
de Oferta Técnica 
e Prestação de 
Serviços

Facilitação da 
Comunicação

Simplificação 
e clareza na 
comunicação

Retenção e 
Recuperação 
de Clientes

Oferta de 
benefícios

Confiança 
e Conexão 
Instituciona

TOTAL

Inteligência 
de mercado 8 2 4 4 8 6 0 32

Direcionamento 
Estratégico 0 0 2 4 0 0 2 8

Engajamento 
de Pessoas 5 3 4 0 0 1 0 13

Sistema de 
Integridade 2 1 0 11 4 1 0 19

Automação e 
manutenção de 
Processos

5 12 13 1 0 3 0 34

Inovação 10 0 2 0 0 1 0 13

TOTAL 30 18 25 20 12 12 2 119

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.4 Conclusões

O Capítulo 3 ofereceu um panorama das práticas de relacionamento com o consumidor abordadas na literatura e 
em documentos setoriais e de mercado referentes ao setor de serviços de telecomunicações4, bem como uma visão 
geral de capacidades organizacionais relevantes ao relacionamento com o consumidor no setor, contribuindo para 
a compreensão de como melhorar a satisfação do cliente de serviços de telecomunicações no Brasil.

O mapeamento bibliográfico permitiu observar a relevância da experiência do cliente e do relacionamento entre 
prestadores de serviço e seus consumidores para a sustentação da satisfação e da qualidade percebidas por usuá-
rios de serviços de telecomunicações. Nesse sentido, a identificação de funções que as práticas de relacionamento 
cumprem na oferta de serviços de telecomunicações contribuiu para estabelecer efeitos ou consequências espera-
das junto ao consumidor. De posse das funções, pode-se avaliar com mais precisão se as práticas de relacionamen-
to efetivamente contribuem para a melhoria da experiência do consumidor.

A identificação de capacidades organizacionais que apoiam as práticas de relacionamento com o consumidor con-
tribui para que se possa compreender como as prestadoras de serviços de telecomunicações viabilizam a solução 
de problemas e a melhoria da experiência do usuário. Nesse sentido, as capacidades propostas cumprem função 
importante de dar sustentação às estratégias de captação e retenção de clientes, bem como de fortalecimento de 
marca e de portfólio de produtos e serviços inovadores ao mercado.

No capítulo a seguir, as práticas de relacionamento identificadas na literatura e na pesquisa documental, bem como 
o entendimento das funções para o consumidor e das capacidades requeridas, serviram de insumo para o desen-
volvimento do conceito de boas práticas, agora sob a ótica da regulação, em conformidade com o proposto no 
modelo teórico-metodológico.

A proposição das funções das práticas de relacionamento com o consumidor e a identificação das capacidades 
organizacionais a elas subjacentes foi um passo importante rumo ao desenvolvimento de um modelo analítico 
para o mapeamento e a qualificação de boas práticas no setor de telecomunicações brasileiro, para fins de regu-
lação, como se verá no Capítulo 4.

4 Foram também investigados setores correlatos, como saúde, finanças, consultoria, comunicação, organizações internacionais e publicidade.
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4.Boas práticas de relacionamento com o consumidor 
de serviços de telecomunicações na perspectiva 
regulatória brasileira

4.1 Introdução

A revisão bibliográfica e a pesquisa documental trouxeram reflexões importantes para que se confirmasse o con-
ceito de práticas de relacionamento com o consumidor como atividades praticadas pelas empresas na interação 
comercial com os consumidores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços.

No entanto, algumas práticas podem ser boas apenas para uma operadora, e não para a saúde do sistema eco-
nômico como um todo, o qual envolve tanto as demais empresas quanto os consumidores. Um exemplo são 
determinadas práticas para evitar churn, que têm como função a retenção de clientes. Em uma perspectiva ana-
lítico-comportamental, algumas dessas práticas reduzem as alternativas de escolha disponíveis para os clientes, 
dificultando o acesso a reforçadores. Sob o ponto de vista da regulação, tais práticas não são desejáveis, por 
prejudicarem a saúde de todo o sistema.

Portanto, para que as práticas sejam qualificadas como boas sob o ponto de vista da regulação, é preciso que se 
considerem outros aspectos, tanto relacionados às consequências produzidas sobre o sistema econômico, quanto 
às funções que tais práticas exercem sobre os comportamentos dos consumidores. 

Este capítulo dedica-se a discutir o conceito de boas práticas de relacionamento sob a ótica da regulação responsiva, 
embasado no modelo teórico-metodológico proposto por Oliveira-Castro et al. (2019). A partir do conceito de boas práti-
cas, será possível construir um modelo analítico para o mapeamento e qualificação das boas práticas no setor no Brasil.

4.2. Boas práticas de relacionamento com o consumidor na perspectiva regulatória

Na análise das funções exercidas pelas práticas de relacionamento com o consumidor em revisão de literatura e pes-
quisa documental, foram mapeadas seis funções: 1) Criação de experiências e/ou interações customizadas, 2) Melhoria 
contínua de oferta técnica e prestação de serviços, 3) Facilitação da comunicação e da interação, 4) Simplificação e 
clareza na comunicação, 5) Promoção de engajamento e confiança institucional e 6) Acesso a benefícios incrementais.

Embora as funções tenham tido como ponto de partida de análise as consequências previstas para o consumidor, 
parece razoável supor que os critérios para qualificar as práticas como boas podem variar em função da finalidade 
do avaliador. Por exemplo, os critérios na perspectiva mercadológica podem diferir daqueles a serem adotados na 
perspectiva da regulação, por priorizarem diferentes reforçadores. Assim, é possível que nem todas as categorias 
funcionais identificadas na revisão de literatura e na pesquisa documental se apliquem ao conceito de boas práticas 
de relacionamento, sob o ponto de vista da regulação.

Vale lembrar que, na perspectiva da regulação, a prioridade é incentivar práticas, por parte das prestadoras de ser-
viços, que viabilizem o acesso dos consumidores aos serviços contratados, preservem os direitos do consumidor e 
mantenham o equilíbrio econômico do setor regulado, em uma abordagem responsiva (e.g., AYRES; BRAITHWAITE, 
1992). A Resolução Anatel nº 632/2014 (ANATEL, 2014) preza pelas relações entre operadoras e clientes, descre-
vendo com atenção os direitos e deveres dos consumidores a partir do seu art. 3. É possível, portanto, depreender 
que, sob o olhar da regulação, boas práticas deveriam proporcionar às duas partes, consumidores e prestadoras, 
o acesso aos benefícios decorrentes da relação de consumo, em observância aos direitos e deveres dispostos no 
normativo. Assim, para a proposição de um conceito de boas práticas de relacionamento com o consumidor de 
telecomunicações no Brasil, é fundamental aplicar os critérios definidos em legislação específica do setor, como na 
Resolução Anatel nº 632/2014. Em seu art. 3º, são descritos os direitos gerais do consumidor de telecomunicações, 
dos quais destacam-se (grifo nosso):

“I - ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na 
regulamentação, e conforme as condições ofertadas e contratadas;
II - à liberdade de escolha da Prestadora e do Plano de Serviço;
III - ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço, desde 
que presentes as condições técnicas necessárias, observado o disposto na regulamentação vigente;
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IV - ao prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, 
meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das 
condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e 
o índice aplicável, em caso de reajuste;
(...)
IX - à resposta eficiente e tempestiva, pela Prestadora, às suas reclamações, solicitações de serviços 
e pedidos de informação;
(...). (ANATEL, 2014, [p. 3 -4].)

Considerando o arcabouço teórico utilizado na proposição do modelo teórico-metodológico, pode-se depreender que 
boas práticas, sob a ótica da regulação, devem maximizar eventos reforçadores e minimizar eventos aversivos. Segundo 
Skinner (e.g., 1953), consequências positivas para o indivíduo são chamadas de reforçadores, e aumentam a proba-
bilidade de que o comportamento que deu origem à consequência volte a se repetir no futuro. Já as consequências 
negativas são chamadas de aversivos, e tendem a cessar a emissão do comportamento que as produziu. No campo 
das práticas, é possível exemplificar práticas que maximizam reforçadores como aquelas que possibilitam a utilização 
adequada dos serviços de telecomunicações, preservando o acesso aos serviços e à sua fruição, conforme previsto 
no inciso I, do art. 3º da Resolução acima referida, o que produz consequências reforçadoras para comportamento de 
acessar e utilizar os serviços. Práticas que minimizam a ocorrência de incidentes aversivos, por exemplo, são aquelas 
que facilitam a solução das reclamações e solicitações, como práticas que proporcionem a rapidez e tempestividade 
no atendimento e resolução de problemas, ou que permitam autodiagnóstico de questões técnicas. Nesse caso, en-
tende-se que as práticas que minimizam aversivos estariam atendendo ao disposto no inciso IX do mesmo artigo.

Por sua vez, práticas que ampliam o cenário de consumo permitem maior liberdade de escolha do consumidor (art. 
3º, inciso II, da Resolução nº 632/2014) e asseguram transparência e clareza nas contratações, e acesso a informa-
ções confiáveis (art. 5º, da mesma resolução). Portanto, um critério para que uma prática seja considerada boa diz 
respeito a ampliar o escopo do cenário de consumo, como contribuição do BPM. Vale recordar que cenários de con-
sumo podem ser abertos ou fechados (e.g., FOXALL, 2001). Em cenários fechados as alternativas para o consumidor 
são reduzidas, enquanto em cenários mais abertos, mais opções estão disponíveis e maiores são as possibilidades 
de escolha, o que parece mais desejável do ponto de vista da regulação.  

Boas práticas precisam igualmente facilitar comportamentos precorrentes para solução de problemas, a partir do enten-
dimento das situações de conflito presentes nos SSFE e previstos em artigos da citada resolução, que descrevem formas 
de atendimento e de contato entre empresa e consumidor, por exemplo. Comportamentos precorrentes, de acordo com 
a literatura da Análise do Comportamento (e.g., OLIVEIRA-CASTRO; CAMPOS, 2004), são aqueles que aumentam a pro-
babilidade de que outros comportamentos ocorram. Eles se caracterizam por ocorrerem antes do comportamento-alvo, 
como elos de uma cadeia comportamental (SANDALL, 2007). Por exemplo, para que o consumidor possa resolver um 
problema técnico com a operadora, é preciso que ele tenha acesso ao número do call center. Buscar o contato e acionar 
a operadora são comportamentos precorrentes à solução de problemas, e estão em consonância com incisos do art 3º, 
que destacam o acesso a informações prévias e a tempestividade na resolução de reclamações e solicitações de serviços.

Portanto, do ponto de vista da regulação, podem ser consideradas boas práticas de relacionamento com o con-
sumidor aquelas práticas sistemicamente programadas pelas operadoras para maximizar, para o consumidor, a 
produção de consequências reforçadoras e minimizar as aversivas, de forma a melhorar a qualidade da interação 
entre empresas e consumidores. Entende-se que práticas sistemicamente programadas representam uma adoção 
extensiva na empresa, após a devida implementação e formalização das ações, até que elas sejam assimiladas pe-
los setores e colaboradores envolvidos.

Dessa forma, tendo em vista a Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação (Behavioral-Analytic Approach 
to Regulation - BAAR), adotada como referência (OLIVEIRA-CASTRO et al., 2019) e a ideia de regulação responsiva 
(AYRES; BRAITHWAITE, 1992), para que uma prática de relacionamento com o consumidor no setor de telecomunica-
ções brasileiro seja avaliada 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 au-
mentar a probabilidade de que os serviços sejam entregues ao consumidor de acordo com os parâmetros 
por ele contratados);
2. reduzir a ocorrência de conflitos na relação de consumo (i.e. práticas que têm como objetivo prevenir a 
ocorrência de problemas ou solucioná-los tempestivamente);
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3. proporcionar liberdade de escolha para o consumidor (i.e. práticas que têm como objetivo proporcionar 
ou ampliar o acesso dos consumidores a opções de escolha 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. prá-
ticas que têm como objetivo facilitar o acesso à operadora para a solução de demandas diversas).

Assim, uma prática que atenda a ao menos um dos critérios, estaria aderente ao conceito de boas práticas, por 
priorizar o consumidor e atender aos principais itens dispostos no art 3º, de direitos do consumidor. Embora outros 
incisos definam direitos, todos estariam abarcados por pelo menos um dos quatro critérios. 

Como resultado da adoção de tais práticas, espera-se a melhora da saúde do sistema econômico de telecomu-
nicações, com aumento da satisfação dos consumidores e, por conseguinte, da sustentabilidade econômica das 
operadoras, a longo prazo.

Ao se analisar os critérios de aderência propostos com as funções das práticas identificadas na literatura e descritas 
no Capítulo 3, pode-se verificar que há pontos de contato de algumas das funções, com os critérios sugeridos, con-
forme disposto na Figura a seguir. Há também, no entanto, algumas funções que não encontram respaldo na análise 
de aderência por privilegiarem aspectos diversos dos considerados pelo regulador.

Quadro 4.1- Quadro comparativo entre critérios de aderência e funções das práticas ao consumidor

funções das práticas 
para o consumidor

critérios de aderência

Proporcionar acesso 
do consumidor aos 

benefícios contratados

Reduzir a ocorrência de 
conflitos na relação de 

consumo

Proporcionar liberdade 
de escolha para o 
consumidor

Facilitar comportamentos de 
interação para solução de problemas 

e acesso aos canais de contato

Criação de experiências e/ou 
interações customizadas X

Melhoria contínua de oferta 
técnica e prestação de serviços X X

Facilitação da comunicação 
e da interação X X X

Simplificação e clareza na 
comunicação X X X

Promoção de engajamento 
e confiança institucional X X X

Acesso a benefícios 
incrementais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sob a ótica de marketing, por exemplo, tende-se a priorizar a criação de experiências customizadas a partir 
de padrões de segmentação que promovam a diferenciação da marca e do serviço (KOTLER; KELLER, 2006), 
buscando oferecer reforços informativos para o comportamento do consumidor (e.g., FOXALL, 2001; FOXALL 
et al., 2006). Tal objetivo também é verificado nas práticas cuja função seja a de promover engajamento e con-
fiança institucional. Nesse caso, a consequência prevista da prática é garantir que o cliente permaneça na base 
de clientes, ao mesmo tempo em que a operadora aumenta sua diferenciação com relação aos concorrentes. 
Acesso a benefícios incrementais diz respeito a ações tipicamente de marketing, com a função de aumentar 
a receita da empresa e de se diferenciar de concorrentes, mas não parece estar alinhado a questões ligadas à 
regulação, como a preservação de direitos ou o equilíbrio da distribuição de poder de barganha entre os atores 
do mercado5, por exemplo.

Das funções levantadas na pesquisa, verifica-se que três delas atendem a objetivos também almejados pela regu-
lação. Afinal, estabelecer a garantia de padrões qualidade de aspectos técnicos da prestação de serviços é um dos 

5 Para uma discussão acerca das razões para regular, ver Cap. 2 de Baldwin, Cave e Lodge (2012).
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pilares da regulação, conforme a Resolução Anatel nº 632/2014, que estabelece o Regulamento Geral de Direitos 
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. As funções de Facilitação da comunicação e da interação e de 
Simplificação e clareza na comunicação também atenderiam a aspectos de regulação, uma vez que tais práticas 
aumentam a disponibilidade de canais de interação com o consumidor e reduzem dificuldades na comunicação, 
como por exemplo termos de serviço complexos e incompreensíveis e restrições ao contato com a operadora. 

Assim, ao analisar as funções das práticas encontradas na literatura e na pesquisa documental (apresentadas no 
Cap. 2), nota-se uma prevalência de práticas com função mercadológica. Essa constatação evidencia a necessi-
dade de critérios específicos para a análise de boas práticas sob a ótica da regulação, e que enfatizem os aspectos 
regulatórios priorizados no contexto em vigor – neste caso, aqueles definidos pela própria agência reguladora, 
em legislação específica.

Conforme discutido no Capítulo 2, é também preciso considerar que o conjunto de boas práticas de uma em-
presa deve contemplar toda a jornada do consumidor. Consideradas em um nível de análise individual, uma 
prática dificilmente conseguirá abranger duas ou três etapas da jornada. Práticas, por exemplo, que facilitem o 
pagamento e a negociação estarão vinculadas especificamente à etapa pagamento na jornada. Mas essas práti-
cas não interferem na contratação, não melhoram a utilização, nem promovem o engajamento. Para essas outras 
etapas, é necessário que a empresa disponibilize outras práticas que promovam a interação com os seus clientes, 
em todos os pontos da jornada.

Portanto, em paralelo à aderência ao conceito de boas práticas de relacionamento, é também igualmente relevante 
que a operadora apresente, em uma visão mais ampla, um conjunto de práticas que se mostre capaz de alcançar a 
interação com o consumidor em toda a sua jornada de vendas e de serviços.

5.Proposição de Modelo de Avaliação Regulatória de Boas 
Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços 
de Telecomunicações no Brasil.

5.1 Introdução

O presente capítulo descreve o processo de elaboração do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de 
Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Telecomunicações no Brasil. Para cumprir o objetivo de de-
senvolvimento de um artefato metodológico que contribua para a compreensão do relacionamento com o con-
sumidor ofertado por empresas de telecomunicações, delineou-se um instrumento estruturado para coleta de 
informações junto às empresas participantes da pesquisa, bem como para a análise de resultados por empresa e 
agregados em conjunto de empresas.

O Capítulo 5 está estruturado em quatro partes: a primeira trata desta introdução. A segunda parte aborda a me-
todologia empregada para construção do referido modelo. A terceira parte descreve os resultados, os quais tratam 
das categorias analíticas do modelo de avaliação. Por fim, a quarta parte apresenta as conclusões do capítulo e 
recomendações práticas de aplicação do modelo de avaliação.

5.2. Metodologia

O desenvolvimento do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de 
Serviços de Telecomunicações foi baseado no método Design Science Research. Este método é adotado buscando 
estabelecer a geração de inovações fundamentadas em processos e práticas de construção criativa e coletiva de 
conhecimentos em função de experiências reais de pessoas e organizações. 

Conforme Nunes (2014), este método, tendo como propósito a concepção de um artefato, facilita a construção de 
estudos exploratórios e permite a organização dos resultados num artefato concreto que poderá ser aplicado na 
prática. O método em questão pode ser empregado para a concepção de inovações de alto valor agregado, a partir 
de seis diretrizes interrelacionadas de modo lógico, conforme o quadro a seguir:
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Figura 5.1- Design Science

DIRETRIZES PROCEDIMENTOS

Definir o artefato Desenvolver e validar o modelo que representa a solução esperada para o contexto.

Definir o problema Identificar e validar as oportunidades de melhoria no contexto que receberá o artefato.

Construir o artefato Aplicação de métodos adequados ao desenvolvimento do artefato.

Avaliar rigorosamente Usar conhecimentos e métodos científicos para construir o valor e a utilidade do artefato, 
desenvolvendo as melhores soluções validadas num dado espaço-tempo

Aplicação e incremento 
da qualidade do artefato Incrementar a qualidade do artefato por meio de feedback contínuo e interação intensiva.

Fonte: Elaborado a partir de De Sordi, Meireles e Sanches (2011) e Nunes (2014).

Com relação a primeira diretriz, tendo como base a metodologia Design Science, foi definido como artefato do estudo 
o Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Teleco-
municações, a ser aplicado em pesquisa de campo com as organizações selecionadas. Como definição do problema 
foi identificada a oportunidade de contribuir para avaliação de boas práticas e apontar direções para as organizações 
adquirirem condições de aprimoramento da qualidade de seus serviços. A construção do artefato foi desenvolvida a 
partir de esforço conjunto da equipe de pesquisadores fomentada em uma etapa de pesquisa documental inicial.

No que diz respeito à diretriz de avaliação rigorosa, o artefato foi validado a partir do levantamento de práticas iden-
tificadas na revisão de literatura e pesquisa documental, além de oficinas realizadas com a Anatel para validação de 
conceitos e teste do primeiro modelo elaborado, buscando avaliar a funcionalidade do artefato. Por fim, foi realiza-
da a aplicação e incremento da qualidade do artefato a partir da realização de oficina-piloto com uma organização 
do setor bancário, além de workshops iniciais com empresas do setor de telecomunicações a fim de obter feedbacks 
práticos, possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria e incremento do modelo de avaliação.

Considera-se que o método Design Science confere uma gestão efetiva de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento, 
pois encontra-se alicerçado em experiências significativas dos atores envolvidos, sendo possível, desta maneira, 
produzir inovações de grande valor relacionado a flexibilidade, utilidade e viabilidade. A seguir serão descritos os 
procedimentos de construção do método.

5.2.1 Procedimento

Com base nas práticas levantadas na literatura e na pesquisa documental descritas nos capítulos anteriores, bem 
como observando o conceito proposto de boas práticas de relacionamento com o consumidor, foi proposto um mo-
delo que avaliasse tanto as práticas ofertadas pelas empresas ao consumidor quanto às capacidades organizacio-
nais requeridas para a execução de tais práticas. O objetivo do modelo foi obter um panorama amplo da empresa 
quanto ao relacionamento com o consumidor em termos de: i) aderência ao conceito de boas práticas proposto no 
presente estudo; ii) abrangência das práticas em relação à jornada do consumidor; iii) grau de implementação e de 
formalização das práticas nas empresas; e iv) impactos das práticas identificadas para o consumidor.

Reforça-se a importância de as práticas serem executadas em pontos de contato ao longo da jornada do consumi-
dor. Dessa forma, avaliar o nível de abrangência das práticas permite identificar o quanto a empresa cuida em ofere-
cer relacionamento com o consumidor em diferentes momento de sua jornada de consumo, ao longo da interação 
com a empresa prestadora de serviços.

Além disso, as práticas de relacionamento, para estarem em consonância com o conceito proposto de boas práticas (ou 
seja, adotadas sistemicamente), precisam estar arraigadas na cultura organizacional, caracterizando a maneira como 
a prática é executada e o comprometimento e consistência em executar a prática no dia-a-dia da empresa, conforme 
sugerem Chrissis, Konrad e Shrum (2007). Em outras palavras, as práticas precisam estar institucionalizadas na empresa.

Assim, a institucionalização se dá pela soma de esforços de implementação da prática (evidência de como a prática 
é executada) e de formalização da mesma (compromisso e consistência em executar a prática). Práticas planejadas 
mas não devidamente implementadas precisam ser analisadas de forma diferente daquelas que já foram imple-
mentadas, já que contribuem para indicar o grau de institucionalização da prática de relacionamento.
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Outro elemento que reflete a institucionalização é a formalização. O que se pretende buscar são evidências de 
que a prática não é isolada, realizada apenas por uma pessoa ou departamento, em um momento específico, 
mas sim, decorre de uma ação institucional. Para isso, é importante verificar se a prática está formalizada na cul-
tura ou na estratégia da organização.

Para que uma prática de relacionamento seja eficaz é de se esperar que ela produza algum impacto, em termos 
de consequências, tanto para a empresa quanto para o consumidor (FOXALL 2015; 2019). Assim, foram acrescen-
tados campos para que as operadoras de telecomunicações informassem o impacto previsto da prática tanto 
para o consumidor quanto para ela mesma, pontuando adicionalmente as evidências que apóiam tais impactos. 
Essa informação mostra-se útil na fase de pesquisa de Cliente Secreto, na qual poderão ser avaliados e mensura-
dos os impactos relatados.

Os elementos constituintes do Modelo para Análise Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consu-
midor de Serviços de Telecomunicações foram aplicados em pesquisa de campo por meio de oficinas presenciais 
e online para que os dados fossem coletados e analisados, visando ao reconhecimento das práticas, bem como a 
análise de aderência, abrangência, implementação, formalização e impacto em termos de relacionamento com o 
consumidor. A seguir, descrevem-se os resultados da aplicação do referido modelo e sua versão final de aplicação 
em empresas de telecomunicações.

5.3 Resultados

O Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Teleco-
municações foi constituído de forma a ser aplicado em em três momentos ou fases. Na primeira fase de preenchi-
mento do modelo o objetivo consistiu na identificação das práticas de relacionamento com o consumidor adotadas 
pela empresa, bem como das respectivas consequências planejadas para o consumidor.

• Práticas de relacionamento com o consumidor - atividades praticadas pelas empresas na interação comer-
cial com os consumidores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços;
• Consequências planejadas da Prática para o Consumidor - trata-se de uma descrição breve daquilo que é pla-
nejado como consequência para o consumidor a partir da adoção da prática pela empresa (e.g., para a prática 
“orientação rápida de uso do serviço”, planeja-se como consequência o “aumento de consumo e engajamento”).

Na segunda fase, a partir de revisão de literatura e pesquisa documental, foram definidos três eixos de análise para 
a classificação das práticas de relacionamento das empresas: jornada do consumidor, capacidades mobilizadas e 
funções de relacionamento.

A Jornada do Consumidor consiste na definição das etapas de uma típica jornada do consumidor de telecom. Seu 
objetivo é pontuar o(s) momento(s) da jornada em que a prática impacta a experiência do consumidor. As etapas 
compõem dois tipos de jornadas, a Jornada de Vendas e a de Serviços, e totalizam cinco etapas: Pesquisa/Prospec-
ção, Contratação, Utilização, Pagamento e Engajamento, e são explicitadas a partir de breves descrições, além da 
exemplificação de pontos de contato relativos a cada etapa. 

Uma capacidade é compreendida como uma força ou proficiência mobilizada pela organização para a execução 
e/ou desenvolvimento de práticas organizacionais. A partir da revisão de literatura, foram definidas capacidades 
mobilizadas com relação às práticas de relacionamento: Inteligência de Marketing/Negócios; Engajamento de 
Pessoas; Sistema de Integridade; Processos, Automação e Manutenção; Inovação; Direcionamento Estratégico.

A partir das práticas levantadas na revisão de literatura e na pesquisa documental, foram identificadas funções de 
relacionamento com o consumidor, agrupadas de acordo com a afinidade em torno das consequências exercidas 
sobre o comportamento do consumidor. São elas: Criação de Experiências e/ou Interações Customizadas; Melhoria 
Contínua de Oferta Técnica e Prestação de Serviços; Simplificação e Clareza na Comunicação; Facilitação da Comu-
nicação e da Interação; Promoção de Engajamento e Confiança Institucional e Acesso a Benefícios Incrementais.

Por fim, na terceira fase são estabelecidas como foco dimensões de avaliação de níveis das práticas. Estas dimen-
sões são definidas como: nível de aderência, nível de abrangência, nível de implementação, nível de formalização 
e nível de impacto das práticas. 
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• 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 aderência será feita por consenso e valida-
da entre os grupos de pesquisadores. Inicialmente, 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 proble-
mas e acesso aos serviços contratados) equivale a um ponto, podendo cada prática pontuar em mais de 
um dos critérios estabelecidos.

• Nível de Abrangência da Prática: análise da frequência 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. A abrangência será medida pelo somatório de etapas 
da jornada do consumidor às quais as grandes práticas 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 termos de rotina ou de processo organizacional. A escala de grau de implementação é classificada pelos 
seguintes níveis: Teste/Experimentação; Em implementação; Totalmente implementada. A implementação 
será medida pelo somatório de cada nível informado para cada prática de relacionamento indicada pela 
empresa. Os resultados são descritos em termos percentuais.

• Nível de Formalização da Práticas: 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 formalização da prática deve ser estabelecida a partir do detalhamento de uma ou mais evidências que 
apoiem a avaliação de sua classificação: Não Formalizada; Parcialmente Formalizada; Totalmente Formaliza-
da. A formalização será medida pelo somatório de cada nível informado para cada prática de relacionamento 
indicada pela empresa. Os resultados são descritos em termos percentuais.

• Indicadores de Impacto da Prática refere-se aos indicadores de resultado da prática de relacionamento 
com o consumidor identificada, a partir de métricas que avaliem o impacto. Este pode ser avaliado a partir 
de duas perspectivas:

• Impacto para o Consumidor: indicadores de resultado da prática baseados na percepção ou compor-
tamento do usuário do serviço, com base em indicadores informados pela empresa.
• Impacto para a Empresa: indicadores de resultado da prática no contexto organizacional, conside-
rando os processos e resultados informados pela empresa.

Os níveis de impacto serão avaliados após a realização da próxima etapa da pesquisa, com o cliente oculto.

Após o esforço inicial de construção do modelo de avaliação, foram realizadas oficinas-piloto com algumas orga-
nizações com o intuito de testar a aplicabilidade do modelo na prática, além de aperfeiçoá-lo a partir de melhores 
soluções. As duas primeiras oficinas, realizadas com a Anatel, tiveram, respectivamente, o objetivo de alinhamento 
inicial e definição do conceito de boas práticas adotado pelo estudo e teste do primeiro modelo de avaliação. A 
segunda oficina piloto aconteceu com a equipe de pesquisadores e a equipe da Anatel, na área de relacionamento 
com o consumidor. Nessa ocasião, foi testado o procedimento de coleta de dados, inclusive com relação ao tempo 
necessário para o preenchimento do instrumento, e o uso dos modelos de análise. Na oficina, com duas horas de 
duração, sete representantes da Anatel puderam simular a coleta nas operadoras, utilizando práticas frequentes do 
setor de telecomunicações. Como resultado, foram incorporadas as colunas de impacto das práticas para o consu-
midor e para a empresa e optou-se por ajustar o tempo de oficinas presenciais para três horas de duração.
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Figura 5.1- Primeira versão do modelo de avaliação proposto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma oficina piloto posterior ocorreu junto a uma organização do setor bancário, selecionada por conveniência. 
Optou-se por selecionar uma empresa de setor regulado, porém que não fosse do setor de telecomunicações, com 
o objetivo de testar o procedimento planejado para a coleta de dados. Destaca-se, neste procedimento, que após a 
oficina verificou-se a necessidade de ajustes no modelo de avaliação adotado para a coleta.

Figura 5.2- Segunda versão do modelo de avaliação proposto

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Um destes ajustes consistiu em adicionar o campo de consequências planejadas da prática ao consumidor, ao invés 
da classificação dentro das funções de relacionamento contempladas previamente. Isso se deu devido a uma difi-
culdade por parte dos participantes no que diz respeito à apreensão dos conceitos, aumentando demasiadamente 
o dispêndio de tempo na atividade. Em função disso, optou-se por classificar as práticas de acordo com as respecti-
vas funções apenas a posteriori, na etapa de análise dos resultados. Portanto, foi retirado do modelo de avaliação o 
segmento referente às funções de relacionamento, o que foi substituído por uma coluna específica para a descrição 
livre das consequências planejadas, o que aprimorou o detalhamento de informações coletadas.

Figura 5.3- Ajustes do modelo de avaliação proposto 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5.4- Ajustes do modelo de avaliação proposto 2

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 5.5- Versão final do modelo de avaliação proposto.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A versão final do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Servi-
ços de Telecomunicações foi desenvolvida e aplicada em oficinas (presenciais e on-line) em empresas participantes 
da pesquisa de campo descrita no Capítulo 6.

5.4 Conclusão

A construção do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Ser-
viços de Telecomunicações teve por objetivo apoiar a pesquisa sobre como empresas brasileiras ofertam ações de 
relacionamento com o consumidor. A compreensão da dinâmica de interação entre prestadoras de serviço e consu-
midores contribui para o aperfeiçoamento regulatório do mercado, bem como para a melhoria da oferta de serviços 
e da competitividade do setor.

Pesquisas bibliográficas e documentais contribuíram para a elaboração do modelo analítico ao ensejar práticas de 
relacionamento, capacidades organizacionais relevantes para a sustentação das práticas ofertadas, consequências 
e impactos destas no contexto de clientes e de empresas. Nesse sentido, o modelo apresenta respaldo teórico e 
metodológico para aplicações práticas em setores econômicos de intensa relação prestador-usuário, sobretudo na 
perspectiva regulatória de análise do relacionamento com o consumidor.

A análise subjacente ao referido modelo fundamenta-se em apresentar como o setor de telecomunicações se com-
porta em termos de relacionamento, visando identificar seus antecedentes e consequentes na esteira da oferta de 
boas práticas por parte de empresas de telecomunicações. As práticas identificadas mostram, não apenas como as 
empresas agem, mas permite inferir oportunidades de melhoria no relacionamento com o consumidor e na atua-
ção regulatória de modo responsivo e orientado à solução de problemas.

Recomenda-se que a aplicação prática do Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamen-
to com o Consumidor de Serviços de Telecomunicações ocorra de modo estruturado e colaborativo para que os 
envolvidos cotejem a melhor representação de como o relacionamento prestador-usuário se dá nas relações de 
consumo. Além disso, ressalta-se a importância de que a aplicação e o tratamento dos dados coletados sejam feitos 
de modo sigiloso e discreto para que não haja interpretações equivocadas, exposição inadequada de informações 
e prejuízo ao interesse público e científico da pesquisa junto ao setor de telecomunicações do Brasil.
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6.Levantamento de boas práticas no setor 
de telecomunicações do Brasil 
6.1 Introdução

Com o conceito de práticas de relacionamento, descrito nos capítulos anteriores, e de posse do Modelo de Ava-
liação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Telecomunicações 
desenvolvido, passa-se à verificação das práticas que estão atualmente em vigor no setor de telecomunicações 
do Brasil. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com as principais operadoras do Brasil, destacadas pela 
Anatel. O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo com as empresas de telecomunica-
ções selecionadas e revela o quadro atual do setor com relação a boas práticas com o consumidor. O objetivo 
geral do estudo foi realizar aplicação piloto do referido modelo para avaliação de boas práticas de relaciona-
mento com o consumidor (desenvolvidos nos Capítulos 4 e 5) de serviços de telecomunicações no Brasil. Como 
objetivos específicos, o estudo buscou:

1. Categorizar as práticas em grandes grupos com características funcionais semelhantes;
2. Localizar as práticas levantadas, com base nas etapas da jornada do consumidor e classificá-las quanto à 
sua abrangência;
3. Avaliar as práticas quanto aos níveis de implementação e de formalização, e analisar os impactos plane-
jados sobre o consumidor;
4. Analisar as práticas quanto à aderência ao conceito proposto de boas práticas, à luz da regulação.

6.2 Método

O Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Tele-
comunicações foi estruturado para aplicação de forma colaborativa, interativa e mediada por técnicas de design 
thinking6 e tecnologias digitais. O método descreve as empresas participantes e os critérios de seleção, os procedi-
mentos de coleta e de análise dos dados.

6.2.1 Participantes

Os critérios adotados para inclusão de empresas participantes na pesquisa, sugeridos pela Anatel , foram apresen-
tar grande porte7 ou nota maior do que sete na pesquisa de satisfação realizada para a Anatel no ano de 2018, e ter 
participado da pesquisa de satisfação de 2019. Assim, selecionaram-se operadoras de grande porte Operadora C, 
Operadora F, Operadora H, Operadora I e Operadora K, e as prestadoras de pequeno porte (PPPs) Operadora A, Ope-
radora B, Operadora D, Operadora E, Operadora G e Operadora J. A seguir, apresenta-se uma breve descrição das 
organizações do setor de telecomunicações selecionadas em conjunto com a Anatel, a partir de dados disponíveis 
nos sites, perfis no LinkedIn e páginas em redes sociais oficiais das empresas:

Quadro 6.1- Informações descritivas das empresas participantes da pesquisa de campo

EMPRESA SERVIÇOS PRESTADOS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO BRASIL (*)

Operadora A Internet e telefonia (fixa e móvel) Mais de 10.000

Operadora B  Internet, HDTV e telefonia De 1.000 a 5.000

Operadora C Telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga Mais de 20 mil

Operadora D Tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão 
e distribuição de energia, além de telecomunicações 5000-10.000

Operadora E Banda larga via satélite e  tecnologias inovadoras de rede. Acima de 175 

Operadora F Telefonia móvel, telefonia fixa, TV HD, Internet Mais de 15 mil

6 De acordo com Brown e Wyatt (2010), design thinking é um processo de criação de soluções de forma colaborativa que visa atender às ne-
cessidades de pessoas que utilizarão as soluções geradas em seu dia-a-dia.
7 Prestadora de grande porte, segundo Anatel, é aquela que detém mais do que 5% de participação no mercado de varejo em que atua. Disponível 
em: https://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2418-ato-da-anatel-define-prestadoras-de-pequeno-porte. Acesso em: 1 abr. 2021.

https://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2418-ato-da-anatel-define-prestadoras-de-pequeno-porte


47

EMPRESA SERVIÇOS PRESTADOS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO BRASIL (*)

Operadora G Telefonia móvel, telefonia fixa, internet 500-1000

Operadora H Telefonia móvel, telefonia fixa, internet e televisão 1000-5000

Operadora I Telefonia móvel, telefonia fixa, internet Mais de 13 mil

Operadora J Telefonia fixa e móvel, internet e TV 500-1000

Operadora K Telefonia fixa e móvel, internet e TV Mais de 20 mil

 Nota. *De acordo com a página da empresa no Linkedin.
Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2.2 Procedimentos de coleta de dados

Para a aplicação da pesquisa de campo, adotaram-se duas distintas ferramentas, escolhidas a depender de critérios 
como conveniência e disponibilidade das empresas participantes. Para algumas empresas, foram organizadas oficinas 
com representantes das prestadoras de serviço selecionadas, com o intuito de facilitar e orientar o preenchimento do 
modelo analítico de coleta de dados. As coletas presenciais foram realizadas nas seguintes empresas: Operadora A, 
Operadora C, Operadora E, Operadora F, Operadora H e Operadora I. As atividades foram conduzidas por dois ou três 
pesquisadores, responsáveis por direcionar e auxiliar os participantes no processo de coleta de dados e compreensão 
das dimensões de análise. Para tanto, foi desenvolvido um roteiro de coleta por meio de oficinas, visando a padronizar 
e otimizar a condução das atividades e a coleta de informações, conforme Apêndice B.

Na coleta presencial, para as empresas Operadora C, Operadora E e Operadora H foram utilizadas planilhas impressas 
(as informações coletadas foram digitadas na planilha online pela equipe de pesquisadores). Foi solicitado que os cola-
boradores relatassem todas as práticas primeiro, e só depois preenchessem as demais informações; no entanto, se os 
participantes se lembrassem de outras práticas, poderiam acrescentar depois. No final da oficina, os participantes po-
diam dar feedbacks sobre a dinâmica, e uma sugestão dada para facilitar a coleta foi relatar uma prática e já preencher 
todas as dimensões a ela correspondentes em seguida. Assim, para as demais empresas (Operadora A, Operadora F e 
Operadora I) todas as informações poderiam ser preenchidas no momento em que a prática era relatada. Além disso, 
para essas últimas operadoras foi dada a opção aos participantes de escolherem entre o preenchimento da planilha 
impressa, ou de planilha online, no intuito de evitar perda de informações e agilizar o processo de coleta e validação. A 
Operadora A e a Operadora I preferiram o preenchimento online. No caso da Operadora F, como havia muitos colabo-
radores participando da coleta (mais de 10), foi necessário dividi-los por setor e utilizar a planilha impressa também.

Após a oficina presencial, com duração de cerca de três horas, as empresas receberam, via e-mail, um link para as planilhas 
eletrônicas com o modelo analítico preenchido, para validação. Das seis empresas que responderam presencialmente, 
duas (Operadora C e Operadora I) não se manifestaram para validação dentro do prazo previsto de 30 dias. Uma (Operado-
ra E) respondeu com complementações. E duas (Operadora F e Operadora H) responderam validando, mas sem alterações. 

Já nos casos em que não houve disponibilidade ou conveniência para aplicação presencial das oficinas, realizou-se a 
coleta de dados remota. Participaram nesta modalidade as seguintes empresas: Operadora B, Operadora D, Operadora 
G, Operadora J e Operadora K. Solicitou-se a um representante de cada empresa o preenchimento de um formulário 
de coleta online elaborado no Google Sheets. O documento contemplava, além do modelo analítico em formato digital, 
instruções sobre os conceitos adotados, a forma de preenchimento e um tutorial com exemplos. Para cada empresa 
foi designado um pesquisador para prestar auxílio virtual durante a condução da coleta (e.g., videoconferências ou 
ligações, conforme a necessidade).

Quadro 6.2- Detalhes da coleta de dados das empresas participantes

EMPRESA FORMATO DE COLETA 
(ONLINE OU PRESENCIAL) ÁREAS PARTICIPANTES PERÍODO DA 

COLETA
TEMPO DE 
DURAÇÃO

Operadora A  Presencial com 
validação online

CX - Customer Experience, 
Coordenação de Excelência 

em Relacionamento
07/01/2020 2h45

Operadora B Online Customer Service, Marketing 
e Atendimento ao Cliente

De 10/01/2020 até 
20/01/2020 -
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EMPRESA FORMATO DE COLETA 
(ONLINE OU PRESENCIAL) ÁREAS PARTICIPANTES PERÍODO DA 

COLETA
TEMPO DE 
DURAÇÃO

Operadora C Presencial, sem 
manifestação na validação

Ouvidoria, Customer 
Experience e Marketing 12/12/2019 3h15

Operadora D Online

Departamento de Mercado 
Telecom, Departamento 
de Atendimento Telecom, 
Departamento de Pós-

vendas Telecom, Divisão de 
Vendas no Varejo Telecom

De 08/01/2020 até 
28/01/2020 -

Operadora E Presencial com 
validação online

Customer Service e 
Atendimento ao Cliente 13/12/2019 3h30

Operadora F Presencial com 
validação online

Customer Experience, 
Atendimento ao Cliente (Lojas), 

Laboratório de Inovação, 
Relacionamento com Cliente

05/02/2020 3h30

Operadora G Online Relacionamento com o Cliente De 08/01/2020 até 
31/01/2020 -

Operadora H Presencial com 
validação online

Customer Service e 
Relacionamento 13/12/2019 2h45

Operadora I Presencial, sem 
manifestação na validação

Customer Relations, Marketing 
Consumer & SMB, Digital 

Journey & Business Analysis, 
Regulatory Affairs

09/01/2020 2h45

Operadora J Online Relacionamento com o Cliente De 10/01/2020 até 
22/01/2020 -

Operadora K
Online, com duas reuniões 
de 30 min, e período para 
validação após as reuniões

Planejamento de canais, 
estratégia e controle do 
consumidor, e satisfação 

do consumidor

De 14/05/2020 até 
08/06/2020 -

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2.3 Procedimentos analíticos

Para a análise dos resultados, os dados das operadoras foram agrupados em uma única planilha e cada prática 
recebeu as iniciais da operadora correspondente e um número de identificação. Nos casos em que as práticas rela-
tadas envolviam dois conceitos diferentes, as práticas foram divididas em duas partes. A numeração foi mantida, e 
a prática ganhou a letra A ou B para indicar que faziam parte de uma única prática relatada pela operadora. Como 
exemplo, pode-se citar a prática OPG2 - Atendimento através de Lojas e contact center, que foi dividida em OPG2A 
- Atendimento através de Lojas e OPG2B - Atendimento por meio de contact center, por se referirem a duas formas 
distintas de atendimento que pertenciam a grupos diferentes, como se verá a seguir. 

A categorização das práticas em grandes grupos (primeiro objetivo específico) foi realizada separadamente por dois 
grupos de pesquisadores, com três integrantes cada. Dentre os grupos de pesquisadores, as práticas foram catego-
rizadas por consenso e houve validação cruzada das categorias entre grupos, para os resultados preliminares. 

Na análise de aderência (quarto objetivo específico), as práticas foram analisadas uma a uma. Para tanto, da mesma 
forma, foram dois grupos de três pesquisadores, buscando realizar análises distintas das práticas. Um dos grupos foi 
responsável por realizar uma primeira análise das práticas e pontuá-las de acordo com seu entendimento. Subsequen-
temente, o segundo grupo realizou uma avaliação baseada nesta primeira análise, buscando validar as pontuações do 
primeiro grupo, bem como destacar divergências de entendimento. 

Assim, após as análises iniciais, os dois grupos de pesquisadores se reuniram de forma remota, de maneira a dis-
cutir as pontuais divergências destacadas pelo segundo grupo, bem como reavaliar as pontuações estabelecidas, 
chegando a um consenso final de categorização da aderência das práticas. 
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Para o atendimento a cada critério foi atribuído um ponto, os pontos foram então somados e cada prática ganhou 
uma pontuação entre 0 e 4. Foi observado que algumas práticas tinham valor apenas mercadológico e foram ex-
cluídas da análise de aderência, embora tenham sido também analisadas quanto à abrangência, às capacidades 
requeridas, e níveis de formalização e implementação. 

Para dados relativos à abrangência das práticas, nas etapas da jornada do consumidor, e à utilização das ca-
pacidades organizacionais (objetivo específico 2), bem como aos níveis de implementação e formalização, e à 
análise do impacto relatado (objetivo específico 3), os dados foram extraídos diretamente das matrizes analíticas 
e analisados descritivamente. 

O Quadro a seguir sintetiza as análises realizadas para o alcance dos objetivos específicos do estudo.

Quadro 6.3- Análises realizadas para alcance dos objetivos específicos do estudo

CONSTRUTO TABULAÇÃO ANÁLISE

Análise de aderência ao 
conceito de boas práticas 

à luz da regulação

As práticas foram analisadas em quatro 
critérios e pontuadas conforme:

1- Maximizar reforço;
2- Minimizar aversivo;
3- Abertura de cenários;

4- Precorrente.
Quanto mais critérios da prática de 
relacionamento são pontuados, 
maior é a aderência da prática.

Somatório da pontuação 
gerada pelos critérios e média 
de pontos por empresa.

Práticas por etapa da 
Jornada do Consumidor 
de Telecomunicações 

(Abrangência)

Número de práticas relatadas por 
empresa e a(s) etapa(s) da jornada 

envolvida(s) por prática.

Quanto mais etapas da jornada 
do consumidor as práticas de 

relacionamento envolverem, melhor.

Capacidades 
Organizacionais 

mobilizadas por Prática 
de Relacionamento 
com o Consumidor

Número de práticas relatadas 
por empresa e a(s) capacidade(s) 

mobilizada(s) por prática.

Análise descritiva das capacidades 
por grandes grupos. 

Análise das capacidades 
mobilizadas para as melhores 
práticas (com maior aderência).  

Nível de Implementação 
das Práticas de 

Relacionamento com 
o Consumidor 

Número de práticas relatadas por 
empresa e o nível de implementação 

por prática. Os níveis de implementação 
são: "Em Teste"; "Em Implementação" 

e "Totalmente Implementada".

Quanto mais práticas relatadas 
em nível "Totalmente 
Implementada" melhor.

Nível de Formalização 
das Práticas de 

Relacionamento com 
o Consumidor 

Número de práticas relatadas por 
empresa e o nível de formalização por 
prática. Os níveis de formalização são: 
"Não Formalizada"; "Em Formalização" 

e "Totalmente Formalizada".

Quanto mais práticas relatadas 
em nível "Totalmente 
Formalizada" melhor.

Impacto das Práticas 
de Relacionamento 
com o Consumidor

Evidências relatadas por empresa 
no tocante aos impactos das 
práticas para o consumidor.

 Análise qualitativa, buscando 
entender o valor agregado que a 
prática traz para o consumidor. Em 
sua maioria, padrões de impacto  são 
identificados nos grandes grupos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na seção a seguir são descritos os resultados da pesquisa, observando-se os elementos constituintes do modelo de 
avaliação de práticas de relacionamento com o consumidor no setor de telecomunicações.

6.3 Resultados e Discussão

No resultado geral, com o levantamento entre as 11 operadoras, foram levantadas 222 práticas. Cada operadora apre-
sentou um  número de práticas que variou entre 5 e 42 práticas. A descrição de cada prática pode ser vista no Apêndice C.



50

Tabela 6.1- Quantidade de Práticas Relatadas pelas Operadoras

OPERADORA PRÁTICAS RELATADAS PRÁTICAS CONSIDERADAS PARA ANÁLISE

Operadora A 24 20

Operadora B 20 19

Operadora C 40 39

Operadora D 14 13

Operadora E 26 26

Operadora F 26 19

Operadora G 5 8

Operadora H 42 37

Operadora I 16 12

Operadora J 21 18

Operadora K 11 11

Total 245 222

Fonte: Elaborado pelos autores.

As práticas relatadas pelas operadoras e suas descrições foram examinadas pelos pesquisadores. Considerando o 
conceito de práticas de relacionamento8, uma prática indicada não foi considerada por não envolver interação com 
o consumidor (núcleo cx), embora envolva diversas capacidades organizacionais para sua execução.

Outras 17 práticas foram avaliadas como capacidades organizacionais9, pois não são atividades em que ocorre in-
teração com o consumidor ao longo da jornada de vendas ou serviços, mas sim recursos necessários para viabilizar 
a prática em si. São elas: incorporação de indicadores de clientes no BSC; NBA (Next Best Action10) em diferentes 
canais; Atendimento Nota 10 - Campanha de valorização aos funcionários elogiados pelos nossos clientes; Treina-
mento de atendimento ao cliente para os técnicos externos; Treinamento de atendimento ao cliente para os fun-
cionários internos; Universidade corporativa; Nuvem de palavras/Speech analytics - Termômetro da voz do cliente; 
Treinamento dos parceiros locais; Análises comportamentais e de segmentação (perfil, região, demografia); Mape-
amento de jornadas; Segmentação de personas; Projeto de compliance; NBA - ferramenta para aquisição e oferta, 
com segmentação de ofertas; NBA para right planning - usado para entender o perfil de uso e propor ações que 
possam ser relevantes para melhorar a experiência do cliente; Projeto Franquias; Pesquisa de Mercado com foco em 
tendência de consumo e inovação11.

Outras seis não foram consideradas práticas de relacionamento, por não ocorrerem no contexto do relacionamento 
comercial (ao longo da jornada de vendas e serviços da operadora ou da jornada de consumo do cliente), sendo 
ainda de adoção compulsória por parte das empresas: audiências no juizado especial e Procon, atendimento Ana-
tel, 0800 Procon, Procon audiência, CIP (carta de investigação preliminar) e JEC (juizado especial cível).

Quatro práticas de uma operadora (conta, suporte técnico, recarga e engajamento do cliente) foram consideradas 
funcionalidades de uma prática indicada anteriormente (inteligência artificial) e, portanto, foram incorporadas a ela.

Três práticas foram divididas para melhor análise, uma vez que suas descrições incorporaram diferentes atividades 
(vendas por contact center, lojas, vendedores externos, credenciadas e telemarketing; atendimento por contact cen-
ter e lojas; envio de mensagem via SMS – promoções/descontos/utilização da franquia).

Ao final, foram consideradas 222 práticas de relacionamento que passaram pelas análises descritas a seguir. 

8 Entende-se por práticas de relacionamento com o consumidor atividades praticadas pelas empresas na interação comercial com os consu-
midores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços, conforme discutido no Capítulo 2.
9 Uma capacidade é compreendida como uma força ou proficiência mobilizada pela organização para a execução e/ou desenvolvimento de 
práticas organizacionais, conforme apresentado no Capítulo 5.
10 Modelo preditivo que seleciona a próxima ação mais provável de cada cliente baseado no comportamento passado na mesma situação 
(JENKINSON, 2009).
11 Embora a pesquisa pressuponha interação, não necessariamente ela vai ocorrer apenas com consumidores da empresa.
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6.3.1 Grandes Grupos de Práticas

Após a coleta, para o tratamento inicial dos dados, foi realizada análise de cada prática, observando o cenário com-
pleto de cada uma, conforme informado pela operadora – descrição da prática, consequências planejadas ao con-
sumidor, evidências de formalização e impacto –, a fim de reuni-las em grandes grupos com características funcio-
nais semelhantes (objetivo específico 1), que foram denominadas grandes práticas.

As 222 práticas foram distribuídas em 18 grandes grupos, descritos a seguir. Para detalhamento, no Apêndice C es-
tão todas as práticas identificadas na pesquisa, divididas por grandes grupos.

A Tabela a seguir apresenta o quantitativo de práticas em cada grupo de grandes práticas e o respectivo percentual. 
Observa-se que o grande grupo com maior número de práticas é o de Atendimento remoto com interação humana 
via canais privados ou públicos com 10,36% do total de práticas. Logo atrás aparece o grande grupo de Informativos 
gerais e materiais de educação ao cliente com 9,46% de práticas. O terceiro grande grupo com maior porcentagem 
é o de NPS e outras pesquisas com 8,11%, seguido de Atendimento automatizado e Serviços de suporte com 7,66%. 
Esses cinco grupos de grandes práticas somam mais de 40% do total de práticas. Com menor percentual de práticas 
estão os grupos Comunicação e alteração de plano e Crosell/Upsell, com apenas 1,35% cada um. 

Destaca-se que não houve um grupo de grandes práticas em que todas as empresas apresentassem práticas. Po-
rém, na maioria dos grupos a quantidade de prestadores de pequeno e grande porte era equilibrada, exceto nos 
grupos Atendimento Personalizado e Divulgação de Serviços, Produtos e Marca, em que predominam prestadoras 
de pequeno porte; e Disponibilização de Serviços e Produtos Incrementais, em que predominam empresas maiores.

Tabela 6.2 Quantitativo de Práticas por Grupo de Grandes Práticas

GRUPOS DE GRANDES PRÁTICAS QUANTIDADE 
DE PRÁTICAS PERCENTUAL NÚMERO DE OPERADORAS 

COM PRÁTICAS

Atendimento remoto com interação humana via canais 
privados ou públicos 23 10.36% 10

Informativos gerais e materiais de educação ao cliente 21 9.46% 8

NPS e outras pesquisas 18 8.11% 9

Atendimento automatizado 17 7.66% 10

Serviços de suporte 17 7.66% 7

Atendimento personalizado 16 7.21% 5

Facilitação e negociação de pagamentos 14 6.31% 6

Atendimento presencial 14 6.31% 8

Divulgação de serviços/produto/marca 14 6.31% 6

Auto-serviço (Self care) 14 6.31% 7

Retenção e recuperação de clientes ou vendas 12 5.41% 7

Ouvidoria e monitoramento de reclamações dos clientes 12 5.41% 8

Disponibilização de serviços e produtos incrementais 8 3.60% 6

Vendas digitais/E-commerce 6 2.70% 5

Interações colaborativas para criação/
aprimoramento de produtos e serviços 5 2.25% 2

Régua de relacionamento 5 2.25% 3

Comunicação e alteração de plano 3 1.35% 2

Crosell/Upsell 3 1.35% 3

Total 222 100,00%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Passando à análise por grande grupo, o primeiro, acompanhando a Tabela 6.2, é o Atendimento remoto com interação 
humana via canais privados ou públicos que é descrito pelo atendimento por chats, call center, e-mail, portais, redes 
sociais. Esse grupo reúne práticas de atendimento em que existe algum tipo de interação humana. Alguns exemplos de 
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práticas existentes neste grande grupo são os atendimentos por facebook, whatsapp, twitter, entre outros. Identifica-se 
que dez das empresas apresentam práticas neste grande grupo e a Operadora H relatou o maior número, com seis 
práticas destinadas ao grupo. Alguns dos impactos gerados para o consumidor por meio deste grande grupo são a sa-
tisfação com o atendimento prestado, o tempo médio de atendimento padronizado e a resolução de primeiro contato, 
evitando que o cliente passe por diversos atendimentos para ter o seu problema resolvido. 

O segundo grande grupo é Informativos gerais e Materiais de educação ao cliente, definido por instrumentos ou 
dispositivos para assistência planejada e educação dos clientes. Dentre as práticas inseridas neste grande grupo, 
podemos encontrar aviso de compras, informativos sobre problemas técnicos, inbound marketing. Observa-se que 
oito das empresas participantes apresentam práticas neste grande grupo. A Operadora E liderou com sete práticas, 
seguida da Operadora H com a metade da presença (quatro práticas). Este grande grupo prevê impactos positivos 
para o consumidor, tais como a educação relacionada aos serviços, produtos ou forma adequada de uso, esclare-
cimento de dúvidas – o que leva a uma diminuição no tempo de resposta (pois os contatos são mais assertivos) – e 
a abertura de cenários para análise, pesquisa e fechamento de novos negócios propiciando um maior leque de 
opções para o consumidor.

O grande grupo NPS e outras pesquisas possui práticas de mensuração de satisfação por produto ou por transação 
e escutas exploratórias para verificar a experiência do cliente. Dentre as práticas, pode-se observar a ocorrência 
de pesquisas de NPS (Net Promoter Score12), pesquisas de pós atendimento, pesquisas que visam a medição da 
qualidade da experiência do cliente. Observa-se uma grande presença neste grande grupo, de nove empresas par-
ticipantes. A Operadora E liderou com quatro práticas, seguida da Operadora C e da Operadora K. O impacto para o 
consumidor está diretamente relacionado à melhoria de sua satisfação com a operadora, portanto, essas pesquisas 
são de cunho essencial, pesquisando o cliente de forma recorrente a fim de trazer a melhoria contínua.

O quarto grande grupo é o Atendimento automatizado. Refere-se ao atendimento robotizado ou automatizado por 
meio de mensagens padronizadas, sem contato humano. Dentre as práticas deste grupo destacam-se chatbots e aten-
dimento digital. Foram identificadas 17 práticas e as mesmas estão divididas entre as empresas, conforme explicitado 
na figura 6.4. Consegue-se observar que nove das empresas participantes possuem práticas nesse grande grupo e a 
Operadora K apresentou a maior quantidade de práticas nesse grupo (quatro práticas). O impacto para o consumidor 
está na assertividade no que tange à redução de transferências e repetições de chamadas, e na disponibilidade de 
funcionamento, que é de 24 horas por dia e sete dias na semana. 

O grande grupo de Serviços de suporte é destinado a práticas de serviços e atendimento de suporte técnico aos 
clientes vigentes. Este grande grupo se difere do grande grupo de Atendimento Remoto, pois este atende às deman-
das técnicas relacionadas ao serviço prestado. Foram identificadas 17 práticas e dentre elas alguns exemplos foram 
fast support, tracking serviços, atendimento técnico remoto (i.e. funcionário disponível para dar suporte técnico de 
forma remota). Observa-se que sete das empresas participantes mencionaram práticas no grande grupo de serviços 
de suporte e a Operadora A foi a empresa identificada com o maior número (três), seguida da Operadora J e da Ope-
radora C (ambas com três). Neste grande grupo, o impacto para o consumidor está ligado à agilidade em resolução 
de problemas técnicos, redução do tempo de espera de manutenção e tempo de espera para encaminhamentos. 

O grande grupo Atendimento personalizado é formado por práticas que auxiliam na identificação de perfis e na seg-
mentação de clientes para prestação de serviços personalizados. Dentre as 16 práticas estão suporte preferencial 
para clientes corporativos, atendimento cliente premium (B2B e B2C), clientes VIP, entre outras. Observa-se que 
cinco das empresas participantes da pesquisa relataram práticas referentes a este grande grupo e a empresa com 
maior presença foi a Operadora C, agrupando nove práticas, seguida da Operadora B com três. O impacto para o 
consumidor nesse grande grupo é ligado à prioridade no atendimento das demandas e agilidade na resolutividade, 
o que gera uma maior satisfação com o atendimento recebido.

O grande grupo de Facilitação e negociação de pagamentos é conceituado por ações que visam a diminuição do 
esforço dos usuários para a realização de pagamento dos serviços e negociação de suas dívidas. Dentre as práticas 
estão a conta via app, conta digital via e-mail, o suporte 24 horas e atendimento estendido do setor de cobrança, 
entre outras. Observa-se que seis das empresas participantes da pesquisa estão presentes neste grande grupo e 

12 O Net Promoter Score foi desenvolvido por Reichheld (2003), e permite calcular a probabilidade de um cliente recomendar a empresa (es-
cala de 0 – extremamente improvável – a 10 – extremamente provável) para amigos e colegas. Com base nas respostas dos clientes é possível 
agrupá-los em “promotores” (9-10), “passivamente satisfeito” (7-8), e “detratores” (0-6).
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ambas Operadora C e Operadora H lideram com quatro práticas, cada uma. O impacto para o consumidor neste 
grande grupo é relacionado à comodidade e redução de esforço no processo de pagamento. 

O oitavo grande grupo é o Atendimento presencial que tem por descrição o atendimento em lojas físicas ou por 
meio de representantes. Dentre as práticas deste grande grupo, pode-se destacar o atendimento em lojas, lotéricas, 
hipermercados, entre outros. Oito empresas participantes relataram práticas neste grande grupo e a Operadora 
H apresentou a maior quantidade, cinco práticas. Este grande grupo traz impactos para o consumidor tais como 
maior humanização da marca, maior possibilidade de dúvidas específicas que um canal robotizado poderia não ter 
e satisfação geral do consumidor.

A seguir, os gráficos relacionados aos grandes grupos supracitados:

Figura 6.1- Frequência de práticas de relacionamentos por operadora. Cada 
painel representa a frequência por grande grupo de práticas

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: *Na linha superior estão apresentados os grupos de atendimento remoto com interação humana via canais privados ou 
públicos (esq) e Informativos gerais e materiais de educação ao cliente (dir.). Na segunda linha, vêem-se os grupos NPS e outras 
pesquisas (esq) e atendimento automatizado (dir). Na terceira linha estão serviços de suporte (esq) e atendimento personaliza-
do (dir). Na última linha, observam-se os grupos facilitação e negociação de pagamentos (esq) e atendimento presencial (dir).
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O grande grupo Divulgação de serviços, produtos e marca destina-se a práticas que promovem produtos e serviços 
da empresa, a fim de atrair ou fidelizar clientes. Dentre as práticas deste grande grupo, pode-se citar campanhas 
de marketing, programas de TV patrocinado, envio de mensagem via SMS alertando sobre promoções e descon-
tos, entre outras. Pode-se observar que seis das empresas participantes estiveram presentes neste grande grupo 
e a Operadora E liderou a presença com o dobro de práticas (seis) da segunda colocada, Operadora H (três). O 
impacto ao consumidor por meio deste grande grupo se dá pela maior chance de os clientes visualizarem as 
campanhas das operadoras da mídia, aumentando o conhecimento de produtos/serviços, melhorando a compa-
ração, promoções melhor direcionadas (que agreguem valor ou que façam mais sentido para os consumidores), 
conveniência de ter a informação de uma maneira mais fácil, reduzindo o esforço no acesso ao site e aumento do 
volume de compras pelo meio digital.

O grande grupo Auto-Serviço foi conceituado como o modelo de atendimento em que o usuário soluciona pro-
blemas de forma autônoma. Dentre as práticas, destacam-se aplicativos de auto-serviço, técnico virtual13 (i.e., au-
toatendimento sobre assuntos de suporte técnico), área do cliente, entre outros. Observa-se que sete empresas 
apresentam práticas neste grande grupo. A Operadora I e a Operadora F mostraram ter uma maior quantidade de 
práticas neste quesito com três práticas, cada uma. O impacto que este grande grupo tem para o consumidor é de 
trazer maior independência na gestão e execução de processos tais como pagamento, manutenção, dúvidas fre-
quentes, entre outros, de uma maneira segura.

O grande grupo Retenção e recuperação de clientes ou vendas contém práticas para evitar a perda e recuperar o 
cliente ou recuperar vendas não finalizadas. Dentre as práticas estão reativação, processo de blindagem contra con-
corrência, em que a empresa reduz o impacto do concorrente que tenta capturar o cliente, visando à retenção (ofer-
ta de benefícios), ações de pós venda por ciclo de vida, que se resume a um melhor entendimento do cliente pós 
venda, para melhorar o serviço e mantê-lo na base. Observa-se que sete das empresas participantes apresentaram 
práticas que compõem este grande grupo. A Operadora C foi a empresa com a maior presença de práticas (quatro) 
neste grupo. A flexibilização de negociação de valores devidos, upgrades sem custos com o cliente, são impactos 
para o consumidor deste grande grupo.

O grande grupo Ouvidoria e gerenciamento de manifestações dos clientes agrupa práticas que visam à resolução 
de problemas ou escuta de reivindicações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Destacam-se, dentre elas, 
práticas de atendimento no reclame aqui, disponibilização de ouvidoria, pesquisas de satisfação via telefone, entre 
outras. Observa-se que oito das empresas participantes estão presentes neste grande grupo e a Operadora H lidera 
com três práticas. O impacto ao consumidor por meio deste grande grupo se dá por reclamações respondidas em 
sites específicos, maior resolutividade de problemas, o que gera um maior aumento da confiabilidade. 

O grande grupo Disponibilização de serviços e produtos incrementais refere-se a produtos e serviços que comple-
mentam o portfólio de compras dos usuários. Dentre as práticas neste grande grupo, pode-se citar programas de 
relacionamento, programas de fidelidade, conversão de benefícios. Observa-se que seis das empresas participantes 
apresentaram práticas neste grande grupo, sendo a Operadora E e a Operadora H com maior presença, ambas com 
duas práticas cada. Este grande grupo gera impactos para o consumidor tais como extensão de serviços a clientes e 
melhor conversão de benefícios trazendo uma maior personalização dos produtos. 

O grande grupo Vendas digitais/ E-commerce tem por conceito o uso de canais digitais para a contratação/com-
pra de serviços e produtos. Ele agrupa seis práticas, dentre elas assinatura digital, e-commerce e contratação de 
serviços pelo website da empresa. Observa-se que cinco das empresas participantes apontaram práticas neste 
grande grupo. A Operadora A liderou com duas práticas. Este grande grupo gera impactos para o consumidor no 
que tange a agilidade na formalização da compra (redução de tempo entre a pesquisa e o fechamento de negó-
cio), simplicidade e rapidez no processo de compra, redução de esforço por parte do consumidor e redução de 
repetição de chamadas no call center.

O grande grupo Interações colaborativas para criação e aprimoramento de produtos e serviços agrupa práticas de 
contato direto com o cliente para co-criar ou aprimorar produtos e serviços. Dentre essas práticas, pode-se citar o 
fórum de clientes, ações de customer experience management (e.g., análise de dados de uso de rede e de consu-
mo, correções preditivas e desenvolvimento de ofertas melhor dirigidas) e pilotos de novos produtos e conceitos. 

13 O técnico virtual, apesar de ser um tipo de atendimento remoto, é executado por robô, com o propósito de autoatendimento, e por isso foi 
classificado no grupo de práticas de Auto-serviço e não no grupo de atendimento remoto.



55

Observa-se que apenas duas das empresas apontaram práticas relacionadas a este grande grupo. A Operadora A 
liderou com três práticas, seguida da Operadora C com duas. O impacto previsto para o consumidor por meio deste 
grande grupo é um maior envolvimento por parte do cliente em todos em processos de ponta a ponta, desde o 
desenvolvimento de um produto/serviço até a sua manutenção. Co-criações entre empresa-cliente provocam uma 
maior assertividade nas predições e no desenvolvimento de produtos/serviços. Interações colaborativas fazem o 
consumidor ter mais voz nos movimentos da corporação. 

O grande grupo Régua de relacionamento envolve a adoção de práticas com base em modelo de comunicação com 
o cliente que inclui roteiro para abordagem e frequência do contato. Dentre as práticas presentes estão réguas de 
abordagem, réguas de pós venda/relacionamento, régua de cobrança, entre outras. Observa-se que apenas três das 
empresas participantes relataram práticas dentro deste grande grupo. A Operadora C apresentou a maior quantida-
de de práticas (três), seguida da Operadora E e da Operadora F com a mesma quantidade (uma). Os impactos para 
o consumidor deste grande grupo são a redução de abordagens desnecessárias (trazendo maior assertividade no 
contato) e comunicações padronizadas, elevando o nível de profissionalismo. 

O grande grupo Comunicação e alteração de plano tem como descrição ações de adequação e alteração do plano 
adquirido pelo cliente. Dentre as práticas estão a mudança de plano compulsória (permitir ou mudar de plano do 
serviço prestado, avisando o cliente por meio de ligação) e a rentabilização (garantir a rentabilidade de produtos, 
tanto criando produtos novos, quanto retirando/alterando produtos menos rentáveis). Apenas duas empresas apre-
sentaram práticas neste grande grupo. A Operadora C relatou duas, enquanto a Operadora D apenas uma prática 
relacionada à comunicação e alteração de plano. Os impactos ao consumidor deste grande grupo são a melhora na 
experiência com a permissão de mudança de plano no contrato do consumidor, visando a uma melhor adequação 
dos serviços prestados ao cliente. 

Por fim, o último grande grupo identificado foi o de Crosell/Upsell. Refere-se a práticas de fidelização de clientes por 
meio de vendas cruzadas e/ou upgrades. Destacam-se neste grupo, televendas e ofertas inteligentes de adicionais 
e upgrades. No gráfico que segue, pode-se identificar a presença nas empresas de tais práticas. Observa-se que 
apenas três das empresas participantes se encontram presentes neste grande grupo, com uma prática cada. Este 
grande grupo tem como impactos ao consumidor a adequação de produtos e serviços ofertados, visando ao melhor 
custo-benefício para o cliente.

A seguir na Figura 6.2, os gráficos relacionados aos grandes grupos supracitados:

Figura 6.2. Frequência de práticas de relacionamentos por operadora
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota: *Cada painel representa a frequência por grande grupos de prática. Na linha superior estão apresentados os grupos de 
divulgação de serviços, produtos e marca (esq.) e auto-serviço (dir.). Na segunda linha, vêem-se os Retenção e Recuperação de 
clientes ou vendas (esq.) Ouvidoria e Monitoramento de Reclamações dos clientes (dir). Na terceira linha estão disponibilização 
de serviços e produtos incrementais (esq.) e vendas/e-commerce (dir). Na quarta linha estão os grupos de interações colabora-
tivas para criação e aprimoramento de produtos e serviços (esq.) e régua de relacionamento (dir). Na última linha, observam-se 
os grupos comunicação e alteração de plano (esq.) e crosell/upsell (dir).

6.3.2 Consequências planejadas para o consumidor

Para compreender o que as operadoras planejam como consequência para o consumidor a partir da adoção das 
práticas, foi criada uma nuvem de palavras a fim de fazer uma análise exploratória das consequências planejadas 
para o consumidor, sendo demonstradas as consequências mais recorrentes.

Para a criação da nuvem de palavras, as palavras com uma recorrência abaixo de quatro repetições foram excluídas, 
assim como palavras que são pronomes, artigos e preposições, visando a que cada nuvem de palavras contivesse 
as informações mais relevantes representadas de maneira visual. Para a criação da nuvem de palavras foi usado o 
software online WordClouds, o qual permite a inserção e edição de bases de dados de linguagem natural para proje-
tar nuvens das palavras mais recorrentes.
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Figura 6.3- Nuvem de Palavras de Consequências planejadas ao Consumidor

Fonte: Elaborado pelos autores.

A nuvem de palavras relaciona as consequências das práticas de relacionamento com o consumidor, coletadas 
junto a operadoras participantes. As palavras constantes na nuvem construída a partir dos termos trazidos pelas 
operadoras refletem o mesmo direcionamento das pesquisas acadêmicas, conforme observado no Capítulo 1 (vide 
Quadro 1.1). Notam-se similaridades entre os termos mais citados na revisão da literatura, tais como lealdade, re-
lacionamento, retenção e satisfação, e as consequências relatadas pelas operadoras. As palavras demonstradas na 
nuvem de palavras de Consequências planejadas ao Consumidor se desdobram em ações direcionadas ao cliente, 
seja para garantir a sua satisfação, sua lealdade ou a utilização de serviços que mantenham a sua permanência 
enquanto contratantes. A maior parte dos termos aborda as dimensões/variáveis envolvidas diretamente no am-
biente organizacional de qualquer empresa, tais como “cliente”, “produtos”, “informações”, “serviços”, por exemplo. 
Entretanto, essas palavras podem ser combinadas com alguns dos substantivos e adjetivos presentes para conectar 
essas dimensões/variáveis a algumas referências subjetivas de qualidade de serviços das operadoras, tais como 
“experiência”, “comodidade”, “agilidade” e “facilidade”. Também é possível verificar que algumas das palavras mais 
citadas remetem a processos organizacionais específicos de operações em telecomunicações, como “contratação”, 
“pagamento”, “atendimento” e “canal” (de comunicação).

Figura 6.4- Nuvem de Palavras de Indicadores de Impacto para o Consumidor

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Na nuvem de palavras de Indicadores de Impacto para o Consumidor, algumas de suas palavras mais relevantes se 
assemelham às que mais se repetiram na nuvem anterior, que são as dimensões/variáveis organizacionais transver-
sais a qualquer organização (clientes, serviços, produtos, informações). O que é possível destacar dessa nuvem são 
as palavras que remetem a dimensões de qualidade quantitativas e qualitativas dos serviços de telecomunicações. 

A depender das combinações de palavras, é possível identificar algumas referências a indicadores de qualidade e de 
gestão dos serviços de telecomunicações e suas respectivas variações de resultado. Enquanto indicadores são re-
presentados por palavras como “NPS”, “pesquisa”, “satisfação”, “tempo”, “resposta”, “índice”, “reclamações”, “volu-
me”, “canal”, “acessos”, “engajamento”, “esforço”, “médio” e “espera”, as variações desses indicadores são descritas 
por palavras como “redução”, “diminuição”, “aumento”, “melhor”, “melhora”, “maior” dentre outros.

Figura 6.5- Nuvem de Palavras de Indicadores de Impacto para as Empresas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim como na nuvem analisada anteriormente, as palavras da nuvem de Indicadores de Impacto para as Empresas 
revelam a presença de alguns indicadores voltados aos resultados das operadoras e suas possíveis variações. Al-
gumas palavras que remetem a indicadores de impacto às empresas são: “aumento”, “clientes”, “serviço”, “receita”, 
“custos”, “LTV” (Lifetime Value), “relatórios” “Churn”, “fluxo”, “volume”, “demandas”, “base”, “reclamações”, “reten-
ção”, “visitas”, “qualidade”, “acesso”, “espera”. 

São indicadores relacionados à sustentabilidade financeira e mercadológica das operadoras, que demonstram o 
quanto a empresa consegue permanecer competitiva a partir da melhora de suas receitas, custos e processos e da 
sua capacidade de atrair e reter os clientes de maior valor.

É de se destacar que as consequências planejadas para os consumidores e os impactos esperados pela própria 
empresa representam as contingências bilaterais de reforço (e.g., FOXALL, 2015; 2019), conforme descritas no Ca-
pítulo 2, que apresenta o modelo teórico-metodológico a partir do qual pesquisa de campo e seu método foram 
construídos. Para recordar, as práticas de relacionamento propostas pelas empresas (contingências programadas 
de reforço) (PORTO; OLIVEIRA-CASTRO, 2013) preveem consequências para os consumidores que as experimentam. 
Ao entrar em contato com uma prática, os consumidores também disponibilizam consequências para as empresas, 
reforçando ou punindo o comportamento das operadoras, o que se traduz em impacto para as empresas.

No resultado da pesquisa de campo, verifica-se que há uma relação entre as consequências previstas para o compor-
tamento dos consumidores, com palavras como “atendimento”, “facilidade”, “informações”, “agilidade”, “orientação”, 
que parecem ser estímulos reforçadores ao comportamento do consumidor de interagir com as empresas por meio 
dessas práticas. Ao interagirem, os consumidores também reforçam as práticas das operadoras, e criam impactos tam-
bém positivos para as empresas, por palavras como “aproveitamento”, “retenção”, “aumento”, “receita”. Naturalmente, 
as consequências programadas e os impactos esperados caminham apenas na contingência de reforçamento, sem 
prever contingências punitivas, já que isso não seria desejado por nenhuma das partes (embora possa ocorrer).
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6.3.3 Análise do Nível de Abrangência 

Com relação à Jornada do Consumidor, o percentual total de práticas por ponto na jornada foi consolidado, bus-
cando-se identificar as etapas com maior e menor frequência. Esta relação quantitativa busca abordar a análise do 
nível de abrangência do conjunto de práticas por empresa. Ressalta-se que as etapas da Jornada do Consumidor 
não são mutuamente excludentes, ou seja, uma prática pode integrar mais de uma etapa da jornada, embora dificil-
mente uma única prática seja suficiente para atender a todas as etapas da jornada. Por meio dessa análise, pode-se 
inferir que a operadora mantém igual cuidado com o consumidor ao longo de toda a sua trajetória como cliente, se 
tiver práticas que incidam sobre todas as etapas.

Figura 6.6- Percentual do número de práticas por etapa na Jornada do Consumidor

Fonte: Elaborado pelos autores.

O nível de abrangência pode ser obtido cruzando-se as categorias de grandes práticas com a jornada do consu-
midor. Conforme o gráfico representado na Figura 6.6, identificou-se que 13,91% dos grandes grupos estão inseri-
dos 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. Per-
cebe-se que a concentração de esforços na aplicação de práticas nestas etapas pode indicar certa similaridade no 
perfil da estratégia de relacionamento com o consumidor, por parte das empresas pesquisadas.

A fim de verificar como as operadoras atendem cada fase da Jornada do Consumidor de Telecomunicações, encon-
tra-se abaixo o gráfico que demonstra a quantidade de práticas que cada operadora aloca em cada fase da Jornada.

Figura 6.7- Práticas por Etapas da Jornada do Consumidor por empresa

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Analisando a Figura 6.7, 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”. Além disso, as 
operadoras possuem mais práticas de relacionamento 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 operadoras 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 práticas de relacionamento em 
“Pesquisa/Prospecção”
• Operadora C e Operadora F se destacam na quantidade de práticas de relacionamento em “Pagamento”

Pode-se concluir que o padrão de oferecimento de práticas nas etapas da jornada ocorre em resposta às demandas 
do consumidor. Observa-se que nas empresas mais consolidadas e maiores, há esforço maior nas práticas da fase 
de Utilização e Engajamento, pois essa é, possivelmente, a etapa mais demandada pelos consumidores. Para as 
empresas menores, verifica-se um esforço maior no início do relacionamento, com ênfase nas fases de Pesquisa/
Prospecção. Assim, a oferta de práticas por etapa da jornada obedece ao previsto nas contingências bilaterais de 
reforço, conforme descrito na Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação (OLIVEIRA-CASTRO et al., 
2019), em que consumidores e operadoras comportam-se, reforçando-se e punindo-se mutuamente. Os compor-
tamentos dos consumidores sinalizam às operadoras a ocasião para executar uma prática, se, por exemplo, são 
necessárias ações que facilitem o pagamento ou que incentivem a contratação. As operadoras, ao atenderem as 
demandas dos consumidores, buscam reforçar os comportamentos de aproximação à marca, tendo, também por 
sua vez, o comportamento de oferta da prática reforçado.

6.3.4 Análise dos Níveis de Implementação e Formalização 

A fim de analisar o nível de implementação das práticas, foi feito um levantamento do quantitativo de práticas em 
teste, em implementação e implementadas. Uma análise similar foi feita em relação à formalização, com um le-
vantamento de práticas não formalizadas, em formalização e formalizadas. Ressalta-se que nessa primeira análise, 
foram consideradas as práticas, implementadas e formalizadas, que tinham ou não detalhamento das evidências 
dos níveis de implementação/formalização que apoiam a classificação em que estavam inseridas.

A seguir estão os dados apurados em relação ao índice de implementação por empresa. Considerando um to-
tal 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 implementação foi classificada como: a) Em teste; b) Em 
implementação ou c) Implementada.

Figura 6.8- Gráfico do índice de implementação das práticas por empresa

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 6.3- Quantitativo de Práticas das Empresa por Níveis de Implementação

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

Fonte: Elaborado pelos autores.

A empresa Operadora E apresentou 26 práticas de relacionamento com o consumidor, sendo a empresa 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 Operadora J, com 94,44% das suas respectivas 
práticas já implementadas. Dentre as operadoras 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 
marca de 75% das práticas de relacionamento implementadas, estando apenas 72,73% de suas práticas de rela-
cionamento totalmente implementadas.

Ressalta-se que o fato de uma empresa apresentar mais práticas implementadas que as demais não indica que a 
mesma 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 institucionalização da prática dentro da organização, estabele-
cida a partir do detalhamento de uma ou mais evidências que apoiem a avaliação de sua classificação.

Já o índice de formalização por empresa refere-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.

Figura 6.9- Gráfico do índice de formalização das práticas por empresa

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 6.4- Quantitativo de Práticas das Empresa por Níveis de Formalização

Fonte: Elaborado pelos autores.

As empresas Operadora E, Operadora G e Operadora H apresentam 100% de formalização nas respectivas práticas 
apresentadas, seguidas pela Operadora C, com 91,43% de formalização das suas práticas. Das onze operadoras, 
apenas duas não chegam a 80% de formalização, que são a Operadora D e a Operadora I. Apesar disso, ambas 
possuem mais da metade de suas práticas totalmente formalizadas. Dentre as cinco operadoras que compõem os 
“grandes grupos”, quatro 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 
outras operadoras também foi identificada no índice de implementação de suas práticas de relacionamento.

Ressalta-se que o fato de uma empresa apresentar mais práticas formalizadas que as demais não indica que a mes-
ma possui práticas melhores ou mais qualificadas que as outras. A análise do índice de formalização permite apenas 
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.

Em relação ao nível de implementação de práticas subjacentes aos grandes grupos, é possível verificar na Figura 
6.10 que todos os grupos têm a maior parte de suas práticas totalmente implementadas. Apenas alguns grupos têm 
algumas práticas em implementação ou em fase de testes, os principais são: “Atendimento Automatizado”, “Aten-
dimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos”, “Auto-Serviço (Self-care)”, “Informativos 
gerais e Materiais de educação ao cliente” e “NPS e Outras Pesquisas”. Três desses grandes grupos possuem relação 
direta com canais virtuais e capacidades tecnológicas, que são os grandes grupos de atendimento e “auto-serviço”.

Figura 6.11- Índice de Formalização por Grandes Grupos de Práticas

Fonte: Elaborado pelos autores.
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6.3.5 Análise de práticas por capacidades organizacionais e impacto

Observa-se equilíbrio na distribuição das capacidades organizacionais para dar suporte aos grandes grupos de 
práticas. 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. As capacidades Inovação e Engajamento de Pessoas contribuem em uma quan-
tidade similar de práticas, com 94 e 89, respectivamente. No entanto, chama a atenção 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 investimento em autorregulação e compliance por parte das operadoras.

Figura 6.12- Quantitativo de práticas por capacidade organizacional mobilizada

Fonte: Elaborado pelos autores.

Da mesma forma, buscou-se verificar o número de capacidades organizacionais mobilizadas por empresa para a 
execução das práticas de relacionamento com o consumidor, disposto no gráfico a seguir. Ressalte-se que as em-
presas poderiam assinalar mais de uma capacidade organizacional por prática de relacionamento.

Figura 6.13- Distribuição percentual de capacidades mobilizadas por empresa

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sendo assim, verifica-se que Operadora E e Operadora J são as duas empresas que apresentam maior percentual de 
presença da capacidade Direcionamento Estratégico, e igualmente 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 
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que apresenta o maior percentual de práticas mobilizando 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 
organizacional de Inovação, sendo mobilizada em 6 das 11 práticas de relacionamento da empresa.

No que diz respeito à distribuição de capacidades mobilizadas dentre as grandes práticas, é possível perceber que 
a grande prática Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos mobiliza diferentes 
capacidades em proporções parecidas, enquanto outras modalidades de Atendimento priorizam o uso de algumas 
capacidades organizacionais. Um exemplo disso, é a grande prática Atendimento automatizado, que quase não faz 
uso da capacidade Engajamento de Pessoas, tendo em vista que é uma prática que visa a substituição do trabalho 
humano por máquinas automatizadas.

As práticas dos grupos Informativos gerais e materiais de educação ao cliente e Serviços de suporte mobilizam extensi-
vamente três capacidades: Processos, Automação e Manutenção, Inovação e Direcionamento Estratégico. Como ambas 
são práticas que visam a resolução de problemas de serviços, seja pela autonomia do usuário seja pela reatividade da 
operadora, faz sentido que as capacidades mobilizadas para ambas as grandes práticas sejam congruentes.

Tabela 6.5- Capacidades Mobilizadas para os Grandes Grupos de Práticas de Relacionamento, em Número Totais.

capacidades mobilizadas

Grandes Práticas
Inteligência 
de Marketing/ 
Negócios

Engajamento 
de Pessoas

Sistema de 
Integridade

Processos, 
Automação e 
Manutenção

Inovação Direcionamento 
Estratégico

Número de 
Empresas 
com práticas

Divulgação de serviços/
produto/marca 14 7 1 2 0 9 6

Auto-serviço (Self Care) 6 5 9 12 10 11 7

Atendimento 
presencial 10 8 7 6 2 8 8

Atendimento 
automatizado 8 0 4 17 11 8 10

Atendimento remoto 
com interação 

humana via canais 
privados ou públicos

10 15 12 15 10 13 10

Comunicação e 
alteração de plano 2 1 2 2 0 1 2

Crosell/Upsell 2 2 0 2 0 3 3

Facilitação e 
negociação de 
pagamentos

4 2 3 10 6 9 6

Informativos gerais 
e materiais de 

educação ao cliente
11 5 2 17 15 16 8

Interações 
colaborativas 
para criação/

aprimoramento de 
produtos e serviços

2 4 3 4 3 4 2

NPS e outras pesquisas 16 11 4 4 5 11 9

Disponibilização de 
serviços e produtos 

incrementais
3 1 1 3 4 5 5

Ouvidoria e 
monitoramento 
de reclamações 
dos clientes

5 5 8 3 0 7 8
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capacidades mobilizadas

Grandes Práticas
Inteligência 
de Marketing/ 
Negócios

Engajamento 
de Pessoas

Sistema de 
Integridade

Processos, 
Automação e 
Manutenção

Inovação Direcionamento 
Estratégico

Número de 
Empresas 
com práticas

Régua de 
relacionamento 5 3 3 5 4 4 3

Retenção e 
recuperação de clientes 6 4 3 8 3 8 7

 Atendimento 
personalizado 10 7 8 9 9 7 5

Serviços de suporte 5 6 4 14 8 10 7

Vendas digitais/ 
E-commerce 6 3 4 5 4 6 5

Total 125 89 78 138 94 140

% de capacidades 
requeridas 18,82% 13,40% 11,74% 20,78% 14,15% 21,08%

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.3.6 Análise do Nível de Aderência

À luz da regulação, apenas determinadas práticas de relacionamento identificadas são avaliadas como boas práticas. 
Algumas práticas citadas pelas operadoras podem ter apelo apenas mercadológico. Como discutido no Capítulo 4, 
para que uma prática seja considerada boa, é preciso que ela atenda a critérios específicos, que demonstrarão seu 
nível de aderência ao conceito de boas práticas. 

Para analisar a aderência foi realizada a categorização das práticas coletadas nas empresas com base nos critérios 
de boas práticas de relacionamento com o consumidor, fundamentados no arcabouço da Abordagem Analítico-
-comportamental para a Regulação, de Oliveira-Castro et al. (2019), e no papel da regulação responsiva. Essa análise 
considerou a descrição das práticas, a descrição das consequências planejadas ao consumidor, além das evidên-
cias do impacto para o consumidor.

A análise da aderência, sob a ótica da regulação, considera os seguintes critérios que definem uma boa prática de 
relacionamento, de acordo com o conceito proposto e a descrição do critério, conforme discutido no Capítulo 414:

a. Proporcionar acesso aos benefícios contratados (maximizar reforço) - Práticas que têm como objetivo 
aumentar a probabilidade de que os serviços sejam entregues ao consumidor de acordo com os parâme-
tros por ele contratados;
b. Reduzir a ocorrência de conflitos na relação de consumo (minimizar aversivos) - Práticas que têm como 
objetivo prevenir a ocorrência de problemas ou solucioná-los tempestivamente;
c. Proporcionar liberdade de escolha para o consumidor (abertura de cenário) - Práticas que têm como 
objetivo proporcionar ou ampliar o acesso dos consumidores a opções de escolha e a informações neces-
sárias para a tomada de decisão em quaisquer das etapas da jornada de consumo;
d. Facilitar comportamentos de interação para solução de problemas e acesso aos canais de contato (precor-
rentes) - Práticas que têm como objetivo facilitar o acesso à operadora para a solução de demandas diversas.

Na análise de aderência, as práticas foram analisadas uma a uma. Dois grupos de pesquisadores avaliaram as prá-
ticas separadamente, e depois, por consenso, foram discutidas as divergências entre os julgadores. Sucessivas ro-
dadas de discussão foram realizadas até que o consenso fosse alcançado. Para o atendimento a cada critério foi 
atribuído um ponto, os pontos foram então somados e cada prática ganhou uma pontuação entre 0 e 4. As práticas 
com valor apenas mercadológico foram excluídas da análise de aderência e não pontuaram. 

14 Práticas de relacionamento com o consumidor são atividades praticadas pelas empresas na interação comercial com os consumidores, 
em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços. Sob o ponto de vista da regulação, podem ser consideradas boas práticas as ações 
sistemicamente programadas pelas operadoras, para maximizar, para o consumidor, a produção de consequências reforçadoras e minimizar 
as aversivas, de forma a melhorar a qualidade da interação entre empresas e consumidores.
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Ressalta-se que as práticas foram analisadas de acordo com a sua descrição, a descrição das consequências 
planejadas ao consumidor, e as evidências do impacto para o consumidor relatadas por cada empresa. Portanto, 
práticas que parecem ou têm nomes similares podem ter obtido pontuações diferentes, a depender da descrição 
feita pela operadora. 

Do total de 222 práticas analisadas, 186 práticas obtiveram pontuação e atenderam a pelo menos um dos critérios 
de boa prática. As práticas foram consideradas com aderência “muito alta”, “alta”, “média” e “baixa” conforme a 
pontuação obtida, de quatro a um ponto, respectivamente.

Apenas cinco práticas pontuaram nos quatro critérios, com aderência muito alta. São elas: aplicativo (Operadora B); 
área do cliente no site da empresa e área do cliente no app para ser baixado (Operadora G), aplicativo (Operadora H), 
e área do cliente (Operadora J), todas pertencentes ao grupo Auto-serviço. Cabe destacar que a área do cliente, ou 
espaço reservado, é uma obrigação da operadora, conforme regulamentação da Anatel (Resolução nº 632/2014, art 
21). Embora nem todas as empresas entrevistadas tenham relatado práticas dessa natureza, a ausência do relato 
não significa que as empresas não cumpram a determinação. 

São consideradas com alta aderência 41 práticas que obtiveram três pontos; média aderência, 97 práticas que ob-
tiveram dois pontos; baixa aderência, 43 práticas que obtiveram um ponto. Não foram consideradas aderentes aos 
critérios de boa prática, por não possuírem valor para a regulação 36 práticas, com pontuação zero. 

O quadro seguinte apresenta as 46 práticas com aderência “alta” e “muito alta”. Destaca-se que a maioria dessas 
práticas se refere a algum tipo de atendimento, ouvidoria ou informação ao cliente. As cinco primeiras práticas no 
quadro têm aderência muita alta com pontuação quatro, e as demais têm alta aderência com pontuação três.

Quadro 6.4- aderência alta e muito alta.

GRUPO DE PRÁTICAS PRÁTICAS DESCRIÇÃO

Auto-serviço 
(Selfcare)

OPB6 - Aplicativo (*) Facilitar para o cliente a execução de processos

OPG4A - Área do cliente no 
site da empresa(*)

Canal que possibilita acesso à diversas informações, 
e resolução de questões pelo próprio cliente

OPG4B - Área do cliente no 
App para ser baixado(*)

Canal que possibilita acesso à diversas informações, 
e resolução de questões pelo próprio cliente

OPH6 - Aplicativo(*) Canal que possibilita acesso à diversas informações, 
e resolução de questões pelo próprio cliente

OPJ7 - Área do Cliente(*) Canal que possibilita acesso à diversas informações e 
resolução de questões técnicas dos serviços contratados

OPF1 - Portal (conta, produtos, serviços) Autoatendimento sobre assuntos de 
conta e dados cadastrais

OPI6 - Ativação de chip Autoatendimento ou atendimento personalizado

OPI9 - Diversidade de canais 
de atendimento Diferentes canais para autoatendimento

Atendimento 
personalizado

OPA22 - Atendimento Cliente Premium Realização de um acompanhamento exclusivo e de ponta 
a ponta dos serviços prestados a "Clientes Premium"

OPB16 - Suporte preferencial 
para clientes corporativos Suporte segmentado (para clientes corporativos)

OPB17 - Consultor técnico corporativo Atendimento segmentado para 
determinados tipos de clientes

OPC4 - Atendimento Segmentado Atendimento personalizado por funcionários 
para público segmentado

OPC40 - Atendimento a Condomínios Atendimento direcionado para conjunto de clientes que 
moram na mesma localidade (prédios ou condomínios)

OPD10 - Atendimento VIP Atendimento diferenciado/personalizado para clientes 
considerados VIPs

OPD11 - Atendimento Setor Público Atendimento diferenciado para o setor público, 
considerando as exigências legais



67

GRUPO DE PRÁTICAS PRÁTICAS DESCRIÇÃO

Atendimento 
automatizado

OPD4 - Retenção na URA Atendimento e fornecimento de informações 
ao cliente, sem interagir com o atendente

OPF2 - Autoatendimento com 
inteligência artificial

Autoatendimento sobre assuntos de 
Conta e Suporte Técnico, e recarga.

OPH15 - Atendimento por chatbot

Atendimento por meio de robôs de conversação – 
são ferramentas de comunicação. Seu propósito 
é simular uma interação com um agente de 
atendimento humano e automatizar diversos

OPH16 - Autoatendimento com 
inteligência artificial

Ferramenta robótica inteligente que automatiza 
o atendimento telefônico e o chat.

OPH18 - Atendimento por URA
Atendimento segmentado de clientes, direciona de 
maneira assertiva e de acordo com a necessidade, 

sem precisar falar com o atendente

OPK1 - Atendimento Call Center 

Inteligência artificial  para interagir com o cliente 
na URA antes de direcionar para o atendimento 
humano, de modo a resolver dúvidas de forma 
rápida do cliente, sem necessitar aguardar em 
fila de espera para falar com o representante.

Atendimento remoto 
com interação 

humana via canais 
privados ou públicos

OPC2 - Atendimento Call Center Atendimento em call center

OPC30- Front End único Um único ponto de contato com o cliente 
para vendas e para suporte

OPH14 - Atendimento por chat Atendimento ao cliente via CHAT

OPH17 - Atendimento por Redes Sociais Atendimento através de canais de redes sociais

OPI5 - Otimização 
otimização das vendas

Canal digital para vendas em lojas físicas e 
parceiros (o atendente utiliza o canal)

OPK9 - Front End único

Agregação de dados contextualizados, sistemas de vendas 
e ferramentas de atendimento num front-end único 

(incluindo Fixa, Móvel, Terminais, etc) visando aumento 
da efetividade e resolutividade de interações com clientes

Informativos gerais 
e Materiais de 

educação ao cliente

OPA4 - Inbound Marketing Conjunto de ações voltadas para a promoção da 
educação e engajamento (pré/pós-venda) do consumidor

OPB13 - Entrega do Guia do 
Cliente no ato da Instalação Orientações sobre a utilização do serviço

OPE5 - Página Personalizada Página personalizada no portal Reclame 
Aqui com informações gerais

OPF18 - Material de 
autoinstrução via whatsapp  Material para orientação do uso, entregue via whatsapp

OPF19 - Material de autoinstrução  Materiais audiovisuais para orientação de uso

Ouvidoria e 
monitoramento de 
reclamações dos 

clientes

OPB5 - Utilização do Reclame aqui 
como canal de atendimento

Utilização do Reclame aqui para entender 
os problemas dos clientes

OPC19 - Ouvidoria ouvidoria estruturada

OPD6 - Ouvidoria Canal de atendimento para demandas de informações/
dúvidas, reclamações ou solicitações

OPH25 - Ouvidoria Canal para contato telefônico aberto a 
sugestões, críticas, reclamações.

OPJ10 - Ouvidoria Canal de atendimento para demandas de informações/
dúvidas, reclamações ou solicitações
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GRUPO DE PRÁTICAS PRÁTICAS DESCRIÇÃO

Serviços de suporte

OPB8 - Disponibilidade de 
suporte por telefone 24/7 Atendimento ao cliente em horário estendido

OPB10 - Disponibilidade de suporte 
presencial aos finais de semana em 
cidades acima de 2000 clientes

Atendimento presencial para clientes de 
cidades acima de 2000 clientes

OPH22 - Atendimento Técnico Remoto A empresa sempre tem um funcionário 
disponível para o suporte técnico remoto.

OPJ15 - Atendimento para o Suporte 
Técnico via WhatsApp 24 horas Canal digital de suporte constante

Facilitação e 
Negociação de 
Pagamentos

OPC22 - Régua de cobrança 
segmentada

mapeamento de comunicação para cobrança de 
inadimplentes de acordo com segmentações

OPJ8 - Área do Cliente para pagamento Canal que possibilita acesso à diversas informações, e 
resolução de questões técnicas dos serviços contratados

Atendimento 
presencial OPC1 - Atendimento em Lojas Atendimento presencial em lojas próprias

Interações 
colaborativas 
para criação e 

aprimoramento de 
produtos e serviços

OPA9 - Fórum de Clientes
Evento presencial que reúne os clientes da empresa 

constituindo um "fórum" em que sugestões e feedbacks 
dos clientes são repassados à operadora

Vendas digitais/ 
E-commerce OPA14 - Assinatura Digital Processo de assinatura de contrato de produtos e serviço 

que reduz burocracias e simplifica o processo

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: *As práticas sinalizadas com (*) indicam aderência muito alta, com quatro pontos na avaliação. As demais têm aderência alta 
com três pontos obtidos na avaliação.

A seguir, serão descritos os resultados da análise de aderência individual das práticas.

O grupo de práticas denominado Auto-serviço obteve 40 pontos ao todo, e conglomerou 14 práticas das empresas Ope-
radora A, Operadora B, Operadora F, Operadora G, Operadora H, Operadora I e Operadora J. Neste grupo, a empresa 
que melhor pontuou foi a Operadora I com oito pontos distribuídos em três práticas. Observando os critérios, foi pos-
sível identificar que o critério com a maior pontuação foi o precorrente, com 13 pontos, e o que teve menor pontuação 
foi abertura de cenário com sete pontos. As melhores práticas nesse grupo foram aplicativo da Operadora B; área do 
cliente no site e área do cliente no app para ser baixado da Operadora G; aplicativo da Operadora H; e área do cliente da 
Operadora J, todas com aderência muito alta; além de Portal da Operadora F; ativação de chip e diversidade de canais 
de atendimento da Operadora I, com aderência alta.

Para o grupo Atendimento personalizado, três práticas da Operadora C não tem valor para a regulação (ações dirigidas 
por modelos de segmentação, reconhecimento do cliente por segmentação, e segmentação de produtos) por terem 
valor mercadológico apenas. As 13 práticas que pontuaram somaram 29 pontos, dessas sete somaram três pontos, duas 
somaram dois pontos, e quatro práticas pontuaram em apenas um critério. A Operadora C foi a operadora que mais pon-
tuou, somando 11 pontos em seis práticas. O critério que mais pontuou foi maximização do reforço, com 11 pontos. As 
melhores práticas desse grupo, com alta aderência, foram atendimento cliente premium da Operadora A; suporte prefe-
rencial para clientes corporativos e consultor técnico corporativo da Operadora B; atendimento concierge e atendimento 
a condomínios da Operadora C; e atendimento VIP e atendimento setor público da Operadora D. Cabe destacar que as 
práticas desse grupo são de modo geral relacionadas a atendimento corporativo no modelo B2B (business to business) 
e não serão objeto de avaliação por parte de clientes secretos, em que serão priorizadas práticas voltadas para o varejo.

O grande grupo Atendimento automatizado reúne 17 práticas das empresas Operadora A, Operadora B, Operadora 
C, Operadora D, Operadora F, Operadora G, Operadora H, Operadora I, Operadora J e Operadora K, que somam 
38 pontos distribuídos em todos os critérios. Neste grupo, a empresa que melhor pontuou foi a Operadora H com 
nove pontos distribuídos em três práticas. O critério com maior participação foi minimização de aversivos com 
17 pontos, todas as práticas do grupo pontuaram nesse critério, e com menor participação foi a maximização de 
reforço e abertura de cenário com três pontos. As melhores práticas do grupo Atendimento automatizado foram 
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o autoatendimento com inteligência artificial da Operadora F; atendimento por chatbot, autoatendimento com 
inteligência artificial e atendimento por URA da Operadora H; e atendimento call center da Operadora K, todas 
com alta aderência (três pontos).

O grupo Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos soma 23 práticas de dez opera-
doras, Operadora B, Operadora C, Operadora D, Operadora E, Operadora F, Operadora G, Operadora H, Operadora I, 
Operadora J e Operadora K. A pontuação total foi 51, distribuída nos quatro critérios. O critério que mais pontuou foi 
precorrentes (21 pontos), e com menor pontuação o critério abertura de cenário com quatro pontos. Nesse grupo, as 
práticas com alta aderência foram atendimento call center e front end único da Operadora C; atendimento por chat e 
atendimento por redes sociais da Operadora H; Plataforma de vendas da Operadora I; e front end único da Operadora K.

O grupo de práticas Informativos gerais e materiais de educação ao cliente, com 22 práticas, soma 34 pontos, distri-
buídos em todos os critérios. Cinco práticas foram interpretadas como sem valor para a regulação e não pontuaram 
em nenhum dos critérios. A empresa que mais pontuou foi a Operadora E, com oito pontos em quatro práticas. No 
geral, as práticas com maior pontuação somaram três pontos. Destaca-se que o critério com maior pontuação foi 
precorrentes, com 15 pontos. As melhores práticas do grupo foram inbound marketing da Operadora A; entrega do 
guia do cliente no ato da instalação da Operadora B; página personalizada da Operadora E; Material de autoinstru-
ção via whatsapp e Material de autoinstrução da Operadora F; todas com alta aderência.

Das 12 práticas do grupo Ouvidoria e monitoramento de reclamações dos clientes, uma prática da Operadora E (ações 
de incentivo à avaliação no canal Reclame Aqui) e uma prática da Operadora H (Cliente Vip) não pontuam em nenhum 
dos critérios. O critério com maior pontuação foi minimização de aversivos com nove pontos. Das nove práticas que 
pontuaram, cinco práticas somaram três pontos, e quatro somaram dois pontos. A pontuação total do grupo foi 23 
pontos, e as empresas que mais pontuaram foram a Operadora B e a Operadora H com cinco pontos distribuídos em 
duas práticas cada. As melhores práticas desse grupo foram utilização do Reclame aqui como canal de atendimento 
da Operadora B; e as Ouvidorias da Operadora C, da Operadora D, da Operadora H; e da Operadora J.

O grupo Serviços de suporte reúne 17 práticas, quatro somaram três pontos, seis somaram dois pontos, e as outras 
sete pontuaram em um critério apenas, totalizando 31 pontos. A empresa que mais pontuou foi a Operadora A, com 
sete pontos, distribuídos entre quatro práticas. O critério de redução de aversivos foi o que mais pontuou (15 pon-
tos). As práticas do grupo com alta aderência foram disponibilidade de suporte por telefone 24/7 e disponibilidade 
de suporte presencial aos finais de semana em cidades acima de 2000 clientes da Operadora B; atendimento técni-
co remoto da Operadora H; e atendimento para o suporte técnico via whatsapp 24 horas da Operadora J.

O grande grupo Facilitação e negociação de pagamentos apresenta 14 práticas das empresas Operadora A, Operadora C, 
Operadora F, Operadora G, Operadora H e Operadora J. Neste grande grupo, a Operadora C foi a empresa com a melhor 
pontuação, oito pontos distribuídos em quatro práticas. O grupo totalizou 25 pontos distribuídos nos quatro critérios. 
Precorrente e abertura de cenário foram os critérios com maior pontuação (nove pontos). Nesse grupo, as práticas com 
alta aderência foram régua de cobrança segmentada da Operadora C; e área do cliente para pagamento da Operadora J.

No grupo Atendimento presencial há 14 práticas das empresas Operadora B, Operadora C, Operadora D, Operadora E, 
Operadora F, Operadora G, Operadora H e Operadora J. A Operadora H foi a empresa com a melhor pontuação, distribu-
ída em cinco práticas. O grupo totalizou 27 pontos, dispostos nos quatro critérios. Precorrente foi o critério com maior 
pontuação, 14 pontos. O critério com menor presença neste grande grupo foi maximização de reforço, com apenas um 
ponto. Nesse grupo, a melhor prática foi atendimento em lojas da Operadora C, com alta aderência (três pontos).

Interações colaborativas para criação e aprimoramento de produtos e serviços agrupa cinco práticas das empresas 
Operadora A e Operadora C. Neste grande grupo, encontra-se duas práticas identificadas sem valor para regulação 
à luz dos critérios estabelecidos, pois possuíam um fundo mais propenso à estratégia interna da empresa. Portanto, 
das três práticas restantes, a única empresa que pontuou foi a Operadora A, com sete pontos distribuídos em três 
práticas. O critério com maior pontuação para o grande grupo foi a maximização de reforço com três pontos. Abertu-
ra de cenários não pontuou e minimização de aversivo e precorrente obtiveram dois pontos cada. A melhor prática 
do grupo foi fórum de clientes da Operadora A com alta aderência (três pontos).

No grupo Vendas digitais/e-commerce, todas as práticas pontuaram tanto no critério abertura de cenário como no 
critério precorrentes. Das seis práticas do grupo, uma somou três pontos e as demais dois pontos, totalizando 13 
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pontos. A empresa com maior pontuação foi a Operadora A, que somou cinco pontos em duas práticas. A melhor 
prática do grupo foi assinatura digital da Operadora A.

O grande grupo Comunicação e alteração de plano conta com três práticas das empresas Operadora C e Operadora 
D. Neste grande grupo, encontra-se a particularidade de uma prática identificada (rentabilização - novos produtos, 
serviços, mudanças de plano para clientes da Operadora C) não ter valor para regulação à luz dos critérios esta-
belecidos, pois possuía um fundo mais propenso ao marketing. Das duas práticas restantes, a empresa que mais 
pontuou foi a Operadora C com dois pontos distribuídos em uma só prática. Este grande grupo somou três pontos 
distribuídos em duas práticas que demonstraram valor para a regulação. O critério com maior pontuação para o 
grande grupo foi a maximização de reforço com dois pontos. 

O grande grupo Crosell e upsell possui três práticas das empresas Operadora A, Operadora F e Operadora H (crosell e 
upsell pelo atendimento primeiro nível da Operadora A; oferta inteligente de adicionais e upgrades da Operadora F; 
televendas com o cliente para complementação do serviço da Operadora H). Nesse grande grupo, todas as práticas 
foram avaliadas sem valor regulatório por possuírem valor mercadológico apenas. 

No grupo Disponibilização de serviços e produtos incrementais, do total de oito práticas, seis não possuem valor para 
a regulação (programa de relacionamento CC da Operadora C; Carência da Operadora E; primeira fatura e Platafor-
ma SP da Operadora H; programa de fidelidade da Operadora I; e Plataforma UP da Operadora J) e duas pontuaram 
no critério de maximização de reforço (roteador gratuito na instalação da Operadora E, e conversão de benefícios da 
Operadora F), sendo que a segunda também pontuou no critério de abertura de cenário. As práticas que pontuaram 
totalizaram três pontos, e a operadora com maior pontuação foi a Operadora F. 

No grande grupo Divulgação de produtos, serviços e marca foi possível identificar 14 práticas das empresas Opera-
dora A, Operadora D, Operadora E, Operadora H, Operadora I e Operadora J. Neste grupo, apenas uma prática pon-
tuou no critério precorrente (divulgação dos serviços através de nosso site da Operadora J), todas as outras foram 
avaliadas sem valor regulatório.

Para o grupo NPS e outras pesquisas, apenas uma prática (Pesquisa de perfil de cliente - empresa especialidade) 
não pontuou, por se tratar de uma pesquisa que visa à segmentação para fins mercadológicos. As outras 17 práticas 
pontuaram nos critérios de maximização de reforços e redução de aversivos. 

No grupo Régua de relacionamento, das cinco práticas, uma prática não tem valor para a regulação (régua de incen-
tivos digitais da Operadora C), e as outras quatro pontuaram no critério de redução de aversivos, somando quatro 
pontos. Das três empresas (Operadora C, Operadora E e Operadora F) com práticas nesse grupo, a Operadora C foi 
a que mais pontuou em duas práticas.

No grupo Retenção e recuperação de clientes ou vendas, o critério com maior pontuação foi maximização de reforço, 
com oito pontos. Das 12 práticas, três somaram dois pontos e as demais pontuaram em apenas um critério, o grupo 
totalizou 15 pontos. A Operadora C foi a que mais pontuou, com um total de seis pontos, em quatro práticas. 

Ao relacionar a pontuação de cada operadora por critérios, é possível observar que o critério com maior pontuação foi 
minimização de aversivos, com 135 pontos, e com menor pontuação foi abertura de cenário, com 43 pontos. Ao observar 
a pontuação por operadora, verifica-se que a maior pontuação nos critérios de maximização de reforço e minimização 
de aversivos foi da Operadora C, com 17 e 22 pontos respectivamente. Nos critérios abertura de cenário e precorrentes, 
a Operadora H obteve maior pontuação, com 12 e 22 pontos respectivamente. É importante citar que a Operadora C foi 
a operadora com maior número de práticas analisadas (39) e a Operadora H a segunda com maior número (37).

Tabela 6.6- Pontuação das Empresas por Critérios de Boas Práticas

critérios/
operadora

maximização 
de reforço

minimização 
de aversivos

abertura 
de cenário precorrentes

total 
pontos por 
operadora

total de 
práticas por 
operadora

Operadora C 17 22 5 14 58 39

Operadora H 8 16 12 22 58 37

Operadora B 9 18 2 16 45 19
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critérios/
operadora

maximização 
de reforço

minimização 
de aversivos

abertura 
de cenário precorrentes

total 
pontos por 
operadora

total de 
práticas por 
operadora

Operadora A 7 13 5 12 37 20

Operadora F 8 13 4 11 36 19

Operadora J 6 13 4 13 36 18

Operadora D 8 7 1 8 24 13

Operadora E 6 10 2 6 24 26

Operadora K 6 11 0 5 22 11

Operadora G 2 6 5 7 20 8

Operadora I 5 6 3 6 20 12

Total critério 82 135 43 120 380 222

Fonte: Elaborado pelos autores.

O critério em que a Operadora A (35,14%), a Operadora B (40%), a Operadora C (37,93%), a Operadora E (41,67%), 
a Operadora F (36,11%) e a Operadora K (50%) mais pontuaram foi minimização de aversivos. Operadora G (35%) 
e Operadora H (37,93%) pontuaram mais no critério de precorrentes. Operadora I (30%) e Operadora J (36,11%) 
empataram nos critérios minimização de aversivos e precorrentes. Operadora D (33,33%) empatou nos critérios 
maximização de reforço e precorrentes.

Em relação às pontuações das empresas nos grupos de práticas, a Operadora A pontuou mais no grupo Serviços 
de suporte, com sete pontos distribuídos em quatro práticas. A Operadora B obteve maior pontuação no grupo 
Atendimento personalizado com oito pontos em três práticas. A Operadora C obteve maior pontuação no grupo de 
práticas Atendimento personalizado, com 11 pontos distribuídos em seis práticas. A Operadora E obteve mais pon-
tos no grupo Informativos gerais e materiais de educação ao cliente com quatro práticas que somaram oito pontos. 
A Operadora F pontuou mais no grupo Auto-serviço, com sete pontos em três práticas.

A Operadora D empatou em dois grupos de práticas, Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou 
públicos com três práticas e Atendimento personalizado com duas práticas, ambos somaram seis pontos. A Operadora 
G obteve maior pontuação em Auto-serviço, com oito pontos em duas práticas. A Operadora H obteve maior pontu-
ação no grupo Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos, com 13 pontos em seis 
práticas. A Operadora I pontuou mais no grupo Auto-serviço, com oito pontos em três práticas. A Operadora J empatou 
com seis pontos nos grupos Informativos gerais e materiais de educação ao cliente e Serviços de suporte (três práticas). 
E a Operadora K pontuou mais no grupo Atendimento automatizado, com oito pontos em quatro práticas.

As Figuras a seguir mostram a quantidade de práticas em cada pontuação (de 1 a 4) por operadora.

Figura 6.14- Aderência das operadoras não enquadradas como PPP

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Entre as operadoras não enquadradas como PPP, a Operadora H é a empresa com maior aderência, seguida da 
Operadora C, da Operadora F, da Operadora I e da Operadora K. Destaca-se que apenas a Operadora H teve uma 
prática com quatro pontos. Para as demais operadoras, a Operadora B é a empresa com maior aderência; seguida 
da Operadora D, Operadora A e Operadora J. Vale ressaltar que a Operadora B, a Operadora G e a Operadora J tive-
ram práticas com quatro pontos.

Figura 6.15- Aderência das operadoras enquadradas como PPP

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda de acordo com a definição de boa prática de relacionamento sob a ótica da regulação, no que diz respeito às 
reclamações específicas de cada operadora, foram identificadas as práticas que podem auxiliar na resolução dos 
problemas mais frequentes no ano de 2019, como indicado no quadro a seguir. Vale citar que duas das prestadoras 
que participaram da pesquisa não apresentam dados de reclamações no site da Anatel (Operadora D e Operadora 
J), e por isso não aparecem no quadro.

Quadro 6.5- Práticas relacionadas às reclamações mais frequentes em 2019.

OPERADORA PROBLEMAS MAIS 
RECLAMADOS EM 2019 PRÁTICAS RELACIONADAS AO PROBLEMA CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS

Operadora A

Qualidade, 
funcionamento 

e reparo

Script Técnico integrado (correções sem visita); 
CEM - Customer Experience Management 
(visão de comportamento e qualidade de 
rede); Fast Support; Tracking Serviços

Maximização de reforços; 
Minimização de aversivos; 

Precorrentes

Crédito pré-pago

Tracking serviços (clareza no processo 
de contratação); Inbound Marketing 

(esclarecimento de dúvidas e educação 
ao consumidor); Bot (simplificação 

do acesso às informações)

Maximização de reforços; 
Minimização de aversivos; 

Precorrentes

Cobrança

Processo de pagamento via cartão 
de crédito; Mensagem com código de 
barras para pagamento online; Bot 

(simplificação do acesso às informações)

Minimização de aversivos; 
Abertura de cenário; 

Precorrentes

Operadora B

Qualidade, 
funcionamento 

e reparo

Aplicativo Técnico virtual; Entrega do Guia do 
Cliente no ato da instalação; Autoatendimento 

com inteligência artificial; Informativos 
sobre problemas técnicos com prazos para 
sua resolução; Suporte presencial nos finais 
de semana; Suporte por telefone 24/7

Maximização de reforços, 
Minimização de aversivos; 

Precorrentes

Cobrança Aplicativo; Técnico virtual Minimização de aversivos; 
Precorrentes
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OPERADORA PROBLEMAS MAIS 
RECLAMADOS EM 2019 PRÁTICAS RELACIONADAS AO PROBLEMA CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS

Operadora C Crédito pré-pago 
e Cobrança

Régua de cobrança segmentada; 
winback (ações sobre inadimplentes); 
régua de prevenção à inadimplência; 
meios de pagamento; agilidade na 
hora do pagamento; atendimento em 
lojas, call center, digital, concierge

Todos os critérios

Operadora E Cobrança Matriz de comunicação (régua de cobrança) Minimização de aversivos

Operadora F

Qualidade, 
funcionamento 

e reparo

Autoatendimento com inteligência artificial; 
Técnico virtual

Maximização de reforços; 
Minimização de aversivos; 

Precorrentes

Crédito pré-pago e 
Cobrança

Portal; Autoatendimento com inteligência 
artificial; E-commerce; Técnico virtual; 

Conta digital; Atendimento call 
center, chat; Eu resolvo; Conversão de 
benefícios (flexibilidade no consumo 
de pacotes de serviços); Lojas físicas

Todos os critérios

Operadora G Qualidade, 
funcionamento e reparo

Atendimento através do contact center e lojas; 
Área do cliente no site da empresa e app Todos os critérios

Operadora H Cobrança
Conta via app; Conta digital e-mail; 
Atendimento cobrança; Conveniência 

pagamento (diferentes canais)

Abertura de cenário; 
Precorrentes

Operadora I

Qualidade, 
funcionamento e reparo Portal para clientes (web e app) Minimização de aversivos; 

Precorrentes

Crédito pré-pago 
e Cobrança

Portal para clientes (web e app); 
Diversidade de canais de atendimento)

Minimização de aversivos; 
Abertura de cenário; 

Precorrentes

Operadora K Crédito pré-pago 
e Cobrança

Atendimento WhatsApp por 
inteligência artificial

Minimização de aversivos; 
Precorrentes

Fonte: Elaborado pelos autores.

De maneira geral, a partir dos dados de reclamações da Anatel, observa-se que os problemas mais reclamados são 
qualidade, funcionamento e reparo, cobrança e crédito pré-pago. Ao relacionar os problemas às práticas coletadas 
junto às operadoras, é possível identificar ações que podem auxiliar na resolução de problemas de cobrança e cré-
dito pré-pago, mas não diretamente. Isto é, a maioria das operadoras adotam práticas de facilitação de pagamento, 
inclusive para inadimplentes, oferecendo mais de uma forma para acessar a fatura e para entrar em contato com 
a empresa. Já quanto aos problemas de qualidade, funcionamento e reparo, as operadoras adotam práticas que 
facilitam correções do serviço, seja entrando em contato com a empresa (portal/área do cliente em vários canais, 
técnico virtual e inteligência artificial), seja resolvendo por conta própria (auto-serviço); além de práticas que infor-
mam o consumidor, de maneira clara, as condições do serviço contratado (tracking serviços).

De acordo com a Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação (OLIVEIRA-CASTRO et al., 2019), é es-
perado que os comportamentos das operadoras, na forma de práticas de relacionamento, sejam selecionados e 
mantidos a partir de comportamentos dos consumidores, que reforçam ou punem tais práticas. O modelo contem-
pla, ainda, o comportamento da reguladora, que reage aos resultados da relação de consumo. Assim, o padrão de 
reclamações revelado a partir da ação regulatória “Anatel Consumidor”15, promovida pela Anatel, exerce função de 
estímulo aversivo para as operadoras, sinalizando possíveis punições. Esses estímulos acabam por (entre outros) 
selecionar a adoção de práticas que busquem a solução das demandas apresentadas nas reclamações. Isso é posi-
tivo para o consumidor, que passa a usufruir de serviços mais adequados, e para as operadoras, que aperfeiçoam e 
inovam em suas práticas. Nessa relação, em que o reforçamento ocorre bilateralmente, pode-se observar como os 
comportamentos das operadoras influenciam e são influenciados pelos comportamentos dos consumidores. 

15 Anatel Consumidor está disponível em: https://apps.anatel.gov.br/AnatelConsumidor/. Acesso em: 1 abr. 2021.

https://apps.anatel.gov.br/AnatelConsumidor/
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Finalmente, quanto ao nível de aderência, pode ser considerada a média de pontos obtida por cada operadora, com 
relação ao total de práticas registradas. Dentre as operadoras enquadradas como PPP, observa-se que a Operadora 
G se destaca com relação à média de pontos obtidos, com 2,50. Logo depois, em ordem decrescente de aderência 
aparecem a Operadora B, com 2,37 pontos; a Operadora A, com 2,18 pontos; a Operadora J, com 2,12 pontos; a 
Operadora D, com 2 pontos; e finalmente a Operadora E com 1,71 ponto. O gráfico que demonstra esses níveis de 
aderência pode ser visualizado na Figura 6.16, a seguir.

Figura 6.16- Nível de aderência das práticas de relacionamento das operadoras enquadradas como PPP

Fonte: Elaborado pelos autores.

As operadoras não enquadradas como PPP obtiveram médias homogêneas. Operadora F, Operadora H, Opera-
dora I e Operadora K ficaram com dois pontos na média, sendo que apenas a Operadora H apresentou prática 
que valesse quatro pontos, com aderência muito alta. A Operadora C apresentou média de 1,87. O que diferencia 
as grandes empresas passa a ser então a quantidade de práticas com alta aderência versus com baixa aderência. 
Observa-se na Figura 6.11, abaixo, que a variação entre as grandes operadoras reside na quantidade de práticas 
de baixa, média e alta aderência. A Operadora C apresenta mais práticas de baixa aderência, o que reduz a média. 
Já a Operadora K e a Operadora F têm maior quantidade de práticas de média aderência, com igual quantidade 
de práticas de baixa e alta. Isso pode ser trabalhado como um diferencial para as operadoras – buscar práticas 
que sejam aderentes ao conceito de boas práticas, com pontuação mais alta a fim de melhorar seus índices.
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Figura 6.17- Nível de aderência das práticas de relacionamento das grandes operadoras

Fonte: Anatel (2019c).

Tabela 6.7 Pontuação das Empresas pelo Nível de Aderência das Práticas

operadora quantidade de 
práticas

quantidade de práticas 
com valor para a 

regulação analisadas 
quanto à aderência

total de pontos 
obtidos em 
critérios de 
aderência

média de 
pontos por 
práticas

PPP

Operadora A 20 17 37 2,18

Operadora B 19 19 45 2,37

Operadora D 13 12 24 2,00

Operadora E 26 14 24 1,71

Operadora G 8 8 20 2,50

Operadora J 18 17 36 2,12

Grandes 
operadoras

Operadora C 39 31 58 1,87

Operadora F 19 18 36 2,00

Operadora H 37 29 58 2,00

Operadora I 12 10 20 2,00

Operadora K 11 11 22 2,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.3.7 Melhores práticas

Tendo como base a análise da aderência apresentada anteriormente, 46 práticas de relacionamento se destacam 
com aderência alta ou muito alta, que pontuam em três ou quatro critérios de aderência que definem a boa prática 
de relacionamento, sob a ótica da regulação. Essas práticas formam um subconjunto do total de práticas, chamado 
de “melhores práticas de relacionamento”, que será analisado a seguir. As práticas que compõem o subconjunto 
estão listadas na Quadro 6.6
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Quadro 6.6- Melhores práticas por operadora

OPERADORA GRUPO DE PRÁTICAS PRÁTICAS

Operadora A

Atendimento personalizado OPA22 - Atendimento Cliente 
Premium (B2B e B2C)

Informativos gerais e Materiais 
de educação ao cliente OPA4 - Inbound Marketing

Interações colaborativas para criação e 
aprimoramento de produtos e serviços OPA9 - Fórum de Clientes

Vendas digitais/ E-commerce OPA14 - Assinatura Digital

Operadora B

Auto-serviço (Selfcare) OPB6 - Aplicativo (*)

Atendimento personalizado OPB16 - Suporte preferencial 
para clientes corporativos

Atendimento personalizado OPB17 - Consultor técnico corporativo

Informativos gerais e Materiais 
de educação ao cliente

OPB13 - Entrega do Guia do 
Cliente no ato da Instalação

Ouvidoria e monitoramento de 
reclamações dos clientes

OPB5 - Utilização do Reclame aqui 
como canal de atendimento

Serviços de suporte OPB8 - Disponibilidade de 
suporte por telefone 24/7

Serviços de suporte
OPB10 - Disponibilidade de suporte 
presencial aos finais de semana em 
cidades acima de 2000 clientes

Operadora C

Atendimento personalizado OPC4 - Atendimento Segmentado

Atendimento personalizado OPC40 - Atendimento a Condomínios

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPC2 - Atendimento Call Center

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPC30- Front End único

Ouvidoria e monitoramento de 
reclamações dos clientes OPC9 - Ouvidoria

Facilitação e Negociação de Pagamentos OPC22 - Régua de cobrança segmentada

Atendimento presencial OPC1 - Atendimento em Lojas

Operadora D

Atendimento personalizado OPD10 - Atendimento VIP

Atendimento personalizado OPD11 - Atendimento Setor Público

Atendimento automatizado OPD4 - Retenção na URA

Ouvidoria e monitoramento de 
reclamações dos clientes OPD6 - Ouvidoria

Operadora E Informativos gerais e Materiais 
de educação ao cliente OPE5 - Página Personalizada

Operadora F

Auto-serviço (Selfcare) OPF1 - Portal

Atendimento automatizado OPF2 - Autoatendimento com inteligência 
artificial

Informativos gerais e Materiais 
de educação ao cliente

OPF18 - Material de autoinstrução por 
whatsapp

Informativos gerais e Materiais 
de educação ao cliente OPF19 - Material de autoinstrução

Operadora G
Auto-serviço (Selfcare) OPG4A - Área do cliente no site da empresa (*)

Auto-serviço (Selfcare) OPG4B - Área do cliente no 
App para ser baixado(*)



77

OPERADORA GRUPO DE PRÁTICAS PRÁTICAS

Operadora H

Auto-serviço (Selfcare) OPH6 - Aplicativo(*)

Atendimento automatizado OPH15 - Atendimento por chatbot

Atendimento automatizado OPH16 - Autoatendimento com 
inteligência artificial

Atendimento automatizado OPH18 - Atendimento por URA

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPH14 - Atendimento CHAT

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPH17 - Atendimento Redes Sociais

Ouvidoria e monitoramento de 
reclamações dos clientes OPH25 - Ouvidoria

Serviços de suporte OPH22 - aplicativo de atendimento técnico

Operadora I

Auto-serviço (Selfcare) OPI6 - ativação de chip.

Auto-serviço (Selfcare) OPI9 - Diversidade de canais de atendimento

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPI5 - Plataforma de vendas

Operadora J

Auto-serviço (Selfcare) OPJ7 - Área do Cliente(*)

Ouvidoria e monitoramento de 
reclamações dos clientes OPJ10 - Ouvidoria

Serviços de suporte OPJ15 - Atendimento para o Suporte 
Técnico via WhatsApp 24 horas

Facilitação e Negociação de Pagamentos OPJ8 - Área do Cliente para pagamento

Operadora K
Atendimento automatizado OPK1 - Call Center 

Atendimento remoto com interação 
humana em canais públicos ou privados OPK9 - Front End único

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: *As práticas sinalizadas com (*) indicam aderência muito alta, com quatro pontos na avaliação. As demais têm aderência 
alta com três pontos obtidos na avaliação.

No que diz respeito às empresas entrevistadas, 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 melhores práticas. 
No entanto, estas configuram apenas 21,62% do total de práticas identificadas pela empresa. Neste aspecto, Opera-
dora B e Operadora D foram as empresas que apresentaram maior percentual com relação ao total de suas práticas, 
com 36,84% e 30,76% de melhores práticas, respectivamente, evidenciado no gráfico a seguir:

Figura 6.18- Melhores práticas por empresa 

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: *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. 
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Com relação a jornada do usuário, observa-se uma forte presença da etapa de Utilização, sendo abrangida por 38 
das melhores práticas. Por outro lado, destaca-se como aquela de menor presença, a primeira etapa da jornada 
do usuário, Pesquisa/Prospecção, contemplada por apenas 11 práticas. É possível verificar assim, que há um maior 
esforço direcionado à Jornada de Serviço em detrimento da Jornada de Vendas, evidenciado na Figura 6.19.

Figura 6.19- Melhores práticas por etapas da Jornada do Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores.

No que se refere a capacidades organizacionais, é possível observar que o Direcionamento Estratégico é a capacida-
de mobilizada com maior frequência entre as melhores práticas das empresas identificadas. Subsequentemente, 
as capacidades de Processos, Automação e Manutenção, Inovação e Sistema de Integridade também apresentam 
notável presença, com frequências similares, abrangidas por 27, 25 e 25 práticas, respectivamente. A capacidade 
de Inteligência de Marketing/Negócios, no entanto, é a de menor frequência, sendo mobilizada por apenas 15 das 
melhores práticas de relacionamento analisadas, como é possível verificar na figura abaixo.

Figura 6.20- Capacidades Mobilizadas para as Melhores Práticas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para os grupos de práticas que reúnem as melhores práticas, com aderência alta e muita alta, é possível observar 
que, de maneira geral, Direcionamento estratégico foi a capacidade com maior mobilização, e Inteligência de 
marketing/negócios com menor. As capacidades Sistema de integridade, Processos, automação e manutenção e 
Inovação parecem ser importantes por serem mobilizadas por mais da metade das melhores práticas. Em relação 
aos grupos, Auto-serviço, Atendimento automatizado e Atendimento remoto com interação humana via canais 
privados ou públicos destacam-se pelo uso das capacidades Processos, automação e manutenção e Inovação.
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Tabela 6.8- Capacidades Mobilizadas para os Grupos com as Melhores Práticas

capacidades organizacionais mobilizadas

Grupos com as 
melhores práticas

Inteligência 
de Marketing/ 
Negócios

Engajamento 
de Pessoas

Sistema de 
Integridade

Processos, 
Automação e 
Manutenção

Inovação Direcionamento 
Estratégico

Nº de 
Práticas

Auto-serviço 4 2 6 7 5 7 8

Atendimento automatizado 1 0 1 6 4 2 6

Atendimento remoto com 
interação humana via 

canais privados ou públicos
2 4 4 5 4 2 6

Atendimento presencial 0 1 1 1 0 1 1

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

Interações colaborativas 
para criação e 

aprimoramento de 
produtos e serviços

0 1 1 0 0 1 1

Informativos gerais e 
Materiais de educação 

ao cliente
2 3 0 3 5 4 5

Ouvidoria e 
monitoramento de 

reclamações dos clientes
1 3 5 1 0 4 5

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

Atendimento personalizado 3 3 4 2 3 6 7

Serviços de suporte 0 1 2 1 2 3 4

Total de práticas 
por capacidade 15 18 25 27 25 32 46

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto à Implementação e Formalização das melhores práticas de relacionamento com o consumidor, boa parte 
das operadoras implementaram e formalizaram totalmente suas melhores práticas. Das 46 melhores práticas, 
apenas sete não foram totalmente implementadas, sendo duas da Operadora C, uma da Operadora F, três da 
Operadora I e uma da Operadora K.

Figura 6.21- Nível de Implementação das Melhores Práticas de relacionamento com o consumidor

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Sobre as sete melhores práticas em implementação, cabe destacar alguns pontos para melhor descrição dessas prá-
ticas. Três das melhores práticas correspondem ao grupo de práticas “Atendimento remoto com interação humana via 
canais privados ou públicos”, sendo todas direcionadas a canais virtuais.

Duas das melhores práticas sendo implementadas em duas operadoras diferentes se referem à junção de canais de 
atendimento/suporte e vendas num único “front end”, ou seja, na junção de canais diferentes numa única interface 
virtual para o usuário. As duas operadoras divergiram quanto às capacidades necessárias para a realização da prática 
“Front End único”, enquanto a Operadora K descreve que todas as capacidades organizacionais são necessárias para 
a realização dessa prática, a Operadora C denota que apenas três capacidades são necessárias, que são “Engajamen-
to”, “Processos, Automação e Manutenção” e “Inovação”.

As duas práticas referentes ao grupo de práticas “Auto-Serviço (Self-care)” mobilizaram cinco capacidades orga-
nizacionais. Esse mesmo padrão de número alto de capacidades mobilizadas por prática pode ser visto na Tabela 
6.8, em que se demonstra que o grupo de melhores práticas de “Auto-Serviço (Self-care)” é o grupo de práticas que 
mais mobiliza capacidades organizacionais. Cabe ressaltar que esse alto número de capacidades mobilizadas se dá 
também pelo fato da amostra de melhores práticas desse grupo ser grande em comparação com os outros grupos. 
Entretanto, esse grupo de práticas mobiliza muitas capacidades organizacionais, mesmo quando comparado a gru-
pos de práticas que também possuem um número alto de melhores práticas.

Quadro 6.7- Melhores Práticas em implementação e quantitativo de Capacidades Mobilizadas

OPERADORAS GRUPO DE PRÁTICAS MELHORES PRÁTICAS QTD. DE CAPACIDADES 
MOBILIZADAS

Operadora C
Atendimento remoto com interação humana 

via canais privados ou públicos Front End único 3

Segmentação e ações de Atendimento personalizado Atendimento a Condomínios 1

Operadora F Informativos gerais e Materiais de educação ao cliente Material de autoinstrução 3

Operadora I

Atendimento remoto com interação humana 
via canais privados ou públicos Plataforma de vendas 4

Auto-Serviço (Self-care) Ativação de chip 5

Auto-Serviço (Self-care) Diversidade de canais de atendimento 5

Operadora K Atendimento remoto com interação humana 
via canais privados ou públicos Front End único 6

Fonte: Elaborado pelos autores.

Já para formalização, das 39 melhores práticas assinaladas nessa dimensão do modelo, apenas cinco não foram totalmen-
te formalizadas por gestores das operadoras, como pode ser visto na Figura 6.21. Cabe frisar que apenas 39 das 46 melhores 
práticas foram assinaladas, pois o campo de Formalização de algumas delas não foi preenchido pelas operadoras C e H.

Figura 6.22- Nível de Formalização das Melhores Práticas de relacionamento com o consumidor

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Assim como o nível de implementação, a maioria das melhores práticas são totalmente formalizadas nas operadoras. 
Apenas a Operadora D, a Operadora F, a Operadora I e a Operadora K possuem melhores práticas que não estão totalmen-
te formalizadas pelos gestores das operadoras, as quais somam cinco práticas. Com exceção da boa prática “Retenção na 
URA” da Operadora D, as melhores práticas que não estão totalmente formalizadas são as mesmas práticas que não estão 
totalmente implementadas pelas mesmas operadoras. Apenas a Operadora C possui uma prática totalmente formalizada 
que não está totalmente implementada. Isso denota um “comportamento” razoável dessas dimensões do modelo, que 
consiste numa evolução proporcional dos dois níveis de análise em cada prática ao longo do tempo.

Quadro 6.8- Melhores Práticas Parcialmente/Não Formalizadas
OPERADORAS GRUPO DE PRÁTICAS MELHORES PRÁTICAS STATUS DE FORMALIZAÇÃO

Operadora D Atendimento automatizado Retenção na URA Parcialmente Formalizada

Operadora F Informativos gerais e Materiais de educação ao cliente Material de autoinstrução Não Formalizada

Operadora I
Auto-Serviço (Self-care) Ativação de chip Parcialmente Formalizada

Auto-Serviço (Self-care) Diversidade de canais de atendimento Parcialmente Formalizada

Operadora K Atendimento remoto com interação humana via 
canais privados ou públicos Front End único Parcialmente Formalizada

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.4 Conclusões

Os resultados da aplicação prática do Modelo para Análise Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações permitiram identificar como as operadoras brasileiras demonstram 
esforço em ofertar ações de relacionamento com seus consumidores. Pode-se identificar a diversidade de práticas, 
de níveis de aderência, abrangência, implementação, formalização e impacto destas para os consumidores e para 
as próprias empresas. 

Das práticas levantadas pelas 11 operadoras entrevistadas, 222 práticas foram consideradas para a análise, por es-
tarem em consonância com o conceito de práticas de relacionamento adotado no estudo, e discutido no Capítulo 
2. As práticas analisadas foram categorizadas funcionalmente em 18 grandes grupos de práticas, com características 
semelhantes. Nenhum grupo teve representantes de todas as operadoras, sendo que os grupos com mais práticas 
foram Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos com 10,36% do total de práticas, 
Informativos gerais e materiais de educação ao cliente com 9,46% das práticas e NPS e outras pesquisas com 8,11%.

As práticas foram analisadas quanto à sua abrangência nas cinco etapas da jornada do consumidor. Observou-se que o 
conjunto das práticas das empresas abrangem todas as etapas da jornada. As práticas situadas nas etapas de utilização e 
engajamento/ desligamento correspondem a pouco mais de 50% do total de práticas analisado, o que demonstra a aten-
ção das empresas a essas fases. Quanto aos níveis de implementação e formalização, verificou-se que as operadoras já 
formalizaram e implementaram a maior parte das suas práticas, em percentuais de variaram de 55% a 100% das práticas. 

Finalmente, quanto à análise de aderência, foram identificadas 46 práticas de aderência alta ou muito alta segundo o 
conceito de boas práticas sob a ótica da regulação, em que todas as operadoras foram representadas. Esse conjunto 
de práticas de maior aderência foi chamado de “melhores práticas”. Dessas, apenas cinco práticas foram classificadas 
com aderência muito alta, sendo executadas pela Operadora B, Operadora G, Operadora H e Operadora J. Todas per-
tencem ao grande grupo de “Auto-Serviço”.

De modo geral, as melhores práticas mobilizam mais capacidades organizacionais, o que dá uma noção de sua com-
plexidade. As boas práticas abrangem toda a jornada do consumidor, com ênfase na fase de utilização e 33 das 46 
práticas estão formalizadas e implementadas pelas operadoras.

Sabe-se que os resultados limitam-se à amostra da pesquisa, bem como ao contexto específico de cada empresa 
participante. Limitam-se ainda aos relatos por elas fornecidos, o que também implicou no levantamento de práticas 
em diferentes níveis de agregação, a depender da empresa participante. Os grandes grupos de práticas identifica-
dos podem ser adotados em estudos futuros quando do levantamento das práticas junto às empresas, de forma a 
uniformizar o nível de agregação em que se deseja que as práticas sejam descritas pelos participantes, eliminando a 
dificuldade encontrada nesse estudo.
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A pesquisa de campo contribuiu para o estabelecimento de uma trajetória de pesquisa, bem como para a consoli-
dação de uma metodologia de avaliação do relacionamento com o consumidor por parte da entidade reguladora, 
com vistas à construção de relações saudáveis e sustentáveis no setor de telecomunicações no Brasil.

Os achados deste estudo de campo também contribuíram para evidenciar empiricamente, ainda que do ponto 
de vista exploratório, relações apontadas pela Abordagem Analítico-comportamental para a Regulação propos-
ta por Oliveira-Castro et al. (2019). A partir dos relatos fornecidos pelos participantes, foi possível identificar não 
apenas as práticas de relacionamento adotadas pelas operadoras (comportamento das operadoras), mas tam-
bém as consequências programadas para os consumidores, como preconizam a MFT e o BPM (FOXALL, 2015; 
2019). A contingência bilateral de reforço entre operadoras e consumidores pode ser especialmente notada 
na análise de abrangência, em que se observa que a distribuição das práticas de relacionamento ao longo da 
jornada de consumo foi relativamente uniforme entre as operadoras, guardadas as distinções entre grandes e 
pequenas empresas. A uniformidade observada pode ser fruto de um padrão de seleção comportamental es-
tabelecido a partir das contingências bilaterais de reforço entre operadoras e consumidores. Verificou-se ainda 
a relação entre padrões de reclamações no “Anatel Consumidor” e as melhores práticas adotadas  pelas ope-
radoras, o que evidencia não apenas as contingências bilaterais de reforço entre operadoras e consumidores, 
como também a atuação da reguladora diante dos resultados da relação de consumo. Os critérios adotados 
para determinar a aderência ao conceito de boas práticas de relacionamento com o consumidor também atuam 
no sentido de considerar como os comportamentos de ambos os atores, operadoras e consumidores, se retro-
alimentam. Em adição, os critérios consideram ainda o papel do regulador no processo de seleção das boas 
práticas, sob a ótica da regulação.

Reforça-se a importância de aprofundar a pesquisa no tocante ao levantamento de evidências junto às empresas 
acerca de práticas de relacionamento e de suas respectivas consequências tanto para consumidores quanto para as 
próprias empresas. Isso permitirá o refinamento instrumental de avaliação do relacionamento com o consumidor.

Por fim, para complementar a pesquisa de campo, tendo o olhar do consumidor que utiliza os serviços, suge-
re-se a realização de pesquisas aplicadas com clientes das operadoras de telecomunicações para verificação 
empírica dos impactos das práticas de relacionamento e consolidação do Modelo de Avaliação Regulatória de 
Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Pode-se utilizar pesqui-
sadores preparados como clientes secretos a fim de reduzir a influência de eventos eventualmente aversivos, 
vivenciados por consumidores reais em experiências recentes. Acredita-se que esta fase da pesquisa poderá 
auxiliar para a compreensão das práticas de relacionamento, oferecendo indicadores relevantes quanto à qua-
lidade percebida das práticas.

7.Perspectiva dos consumidores: avaliação de melhores 
práticas por clientes ocultos

7.1 Introdução 

O levantamento das práticas de relacionamento indicadas pelas empresas permitiu observar as contingências progra-
madas pelas operadoras para os consumidores. Resta, no entanto, verificar se as contingências programadas de fato 
entram em vigor. Essa necessidade deriva do modelo teórico-metodológico adotado, em que os comportamentos das 
empresas são estímulos antecedentes para os comportamentos dos consumidores e estes, por sua vez, reforçam ou 
punem o comportamento das empresas (OLIVEIRA-CASTRO et al., 2019). Portanto, parece ser fundamental conhecer 
também o relato dos consumidores, no que diz respeito à experiência vivenciada na relação com as operadoras.

Embora estejam disponíveis diversas avaliações de qualidade e satisfação, conduzidas tanto pela Anatel como pe-
las operadoras, é natural que tais pesquisas revelem viés de consumidores tomados pela experiência dos últimos 
eventos ocorridos. Para equilibrar e contrabalançar vieses, pode-se preparar pesquisadores para que obtenham as 
informações necessárias à pesquisa sob o ponto de vista de um cliente real.

Umas das técnicas disponíveis para essa avaliação é o cliente oculto, que ocorre com um cliente associado aos 
pesquisadores, especialmente treinado para fornecer uma avaliação abrangente e completa da experiência com 
as práticas experimentadas (REIS; GONZAGA; WAQUED; SILVA, 2016). A pesquisa de cliente oculto permite explorar 
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pontos que uma pesquisa com clientes comuns não permitiria abordar. Em razão do treinamento recebido, os pes-
quisadores-clientes podem informar sobre práticas de relacionamento com maior profundidade, permitindo uma 
análise qualitativa do relacionamento entre operadoras e consumidores.

Neste capítulo apresenta-se a pesquisa de cliente oculto realizada com o objetivo de descrever a experiência 
vivenciada por consumidores no contato com as práticas de relacionamento mais aderentes ao conceito de boas 
práticas à luz da regulação (BORGES et al., 2020), adotadas pelas grandes empresas de telecomunicações do Bra-
sil. Em complementação às práticas identificadas na pesquisa de campo, foram também pesquisadas práticas 
adotadas pelas empresas em razão da pandemia do Covid-19 (Sars-Cov-19).

A pandemia alcançou níveis globais no início de 2020, e exigiu que a maioria das pessoas se adaptasse a trabalhos 
remotos, a partir de decretos governamentais de distanciamento social, com proibição de atividades presenciais na 
maioria das capitais brasileiras. Com isso, os serviços de telecomunicações foram mais exigidos e pressionados quanto 
a padrões de desempenho e tornaram-se ainda essenciais para que a atividade econômica permanecesse em execu-
ção. As operadoras buscaram se adaptar a essa demanda, oferecendo práticas de relacionamento adequadas às novas 
necessidades, o que ilustra as contingências bilaterais de reforço, conforme demonstrado no modelo teórico-metodo-
lógico. Portanto, avaliar as práticas de relacionamento decorrentes da pandemia do Covid-19 mostra a adaptabilidade 
das empresas ao maximizarem os reforços e minimizarem os possíveis eventos aversivos que naturalmente surgiram 
diante de exigências de novos patamares de desempenho dos serviços. 

A seguir apresenta-se o método adotado para a execução da pesquisa de cliente oculto, que tornou possível 
realizar um paralelo entre os dados coletados nas empresas e o desempenho das práticas na perspectiva de 
consumidores treinados.

7.2 Breve Literatura 

De acordo com Boyce e Neale (2006) cliente oculto é um indivíduo treinado (normalmente, membros de uma comu-
nidade específica) que realiza visitas, sejam elas presenciais ou não, assumem o papel de clientes da marca e então 
realizam uma avaliação em formato de questionário ou entrevista com base em sua experiência.

Corroborando a conceituação supracitada, o Financial Services Authority (FSA) define cliente oculto como: “O uso de 
indivíduos treinados para experimentar e medir qualquer processo de atendimento ao cliente, agindo como clientes 
em potencial e, de alguma forma, relatando sua experiência de maneira detalhada e objetiva.” (FSA, 2006, p. 3).

O principal uso do cliente oculto é o foco em monitoramento de serviço ao consumidor e análise de direcionamen-
tos de melhoria que são gerados a partir dela, ou seja, a lacuna existente entre o atual e o ideal (GROVE; FISK, 1992). 
A ferramenta não possui cunho avaliativo, tendo em vista que o cliente oculto traz benefícios a ambos, empresa e 
cliente, no quesito de melhoria de serviços e produtos (WILSON, 2002).

De acordo com Wilson (2001), pesquisas de cliente oculto podem ser utilizadas com os propósitos de, por exem-
plo, operar como uma ferramenta de diagnóstico para identificar defeitos e pontos fracos do processo de entrega 
de serviços de cada organização; avaliar o desempenho e o processo de prestação de serviços dos concorrentes, 
realizando um formato de benchmark; examinar se os clientes são tratados conforme um padrão de serviço de qua-
lidade por parte da organização.

Percebe-se relevante para a Anatel, considerando o escopo de sua competência em melhorar o relacionamento en-
tre clientes e operadoras, obter avaliação quanto às práticas de relacionamento executadas pelas empresas. Nesse 
sentido, pratica-se a regulação responsiva, com base no conhecimento sobre as práticas adotadas pelo setor.

As principais metodologias utilizadas em ferramentas de cliente oculto são: observação oculta, visitas, pesquisas 
e visitas através do site da empresa, troca de e-mails, câmera oculta ou gravação e ligações telefônicas (ESOMAR 
WORLD RESEARCH CODES GUIDELINES, 2005).

7.3 Método

Apresenta-se nesta seção o método adotado para a coleta de dados na pesquisa de cliente oculto.
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7.3.1 Operadoras Selecionadas

O estudo foi realizado apenas com as operadoras não enquadradas como PPP, em razão de sua abrangência nacio-
nal e da participação no mercado brasileiro: Operadora I, Operadora II, Operadora III, Operadora IV e Operadora V.

7.3.2 Práticas de relacionamento avaliadas na pesquisa de cliente oculto

Para se obter um panorama com práticas de relacionamento que sejam relevantes sob o ponto de vista da regula-
ção, foi utilizado o critério de aderência das práticas (vide Cap. 5). A aderência das práticas considera os seguintes 
critérios que definem a boa prática de relacionamento:

a. Proporcionar acesso aos benefícios contratados (maximizar reforço);
b. Reduzir a ocorrência de conflitos na relação de consumo (minimizar aversivos);
c. Proporcionar liberdade de escolha para o consumidor (abertura de cenário);
d. Facilitar comportamentos de interação para solução de problemas e acesso aos canais de contato 
(precorrentes).

Para isso, foram consideradas as práticas de relacionamento associadas ao nível de aderência alto e muito alto, que 
obtiveram três ou quatro pontos de aderência.

Além da análise de aderência, também foi considerada a abrangência das práticas. Considera-se relevante que a 
pesquisa do cliente oculto avalie as práticas quanto a sua abrangência na jornada do consumidor, em especial no 
que se refere às etapas de prestação de serviço de telecomunicação previstas na Resolução Anatel nº 632/2014. As 
etapas da resolução são compatíveis com as etapas da jornada da Mckinsey, adotadas para o modelo de avaliação 
de boas práticas: pesquisa e prospecção/oferta de produtos de telecomunicações (arts. 41 a 49), contratação (art. 
50 a 57), utilização/contrato de permanência (art. 58 a 59), pagamento/cobrança (art. 60 a 89) e engajamento ou 
desligamento/suspensão ou rescisão (art. 90 a 103). Recorda-se também que as etapas de pesquisa e contratação 
representam o início do relacionamento e ocorrem uma única vez, na maioria dos casos. Já as demais etapas po-
dem ser agrupadas em uma etapa de convívio, que implica em reavaliação contínua.

Após a aplicação do filtro de aderência, foram considerados aspectos relativos à formalização e à implementação. 
Para fins da avaliação por clientes ocultos, foram priorizadas práticas totalmente implementadas e formalizadas. No 
entanto, devido à aderência, algumas que práticas que estavam em implementação ou em formalização também 
foram incluídas na pesquisa.

Outro ponto relevante na definição das práticas foi a viabilidade de avaliação por parte do cliente oculto, de tal 
forma que clientes usuais tenham maior probabilidade de experimentarem a prática de relacionamento. Foram 
portanto excluídas práticas como as relacionadas a serviços de suporte, uma vez que dificuldades com o serviço 
contratado podem não ocorrer, assim como as práticas relativas à segmentação de clientes e B2B.

Dessa forma, as práticas de relacionamento levantadas na pesquisa de campo com as operadoras e incluídas na 
pesquisa de cliente oculto foram as listadas a seguir.

Quadro 7.1- Práticas de Relacionamento Levantadas em Pesquisa de campo

OPERADORA PRÁTICA GRANDE GRUPO

Operadora I

Call center Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Front End Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Ouvidoria Ouvidoria e monitoramento de reclamações dos clientes

Operadora II

Aplicativo de autoatendimento Auto-serviço (Selfcare)

Autoatendimento com inteligência artificial Atendimento automatizado

Material de autoinstrução Informativos gerais e Materiais de educação ao cliente



85

OPERADORA PRÁTICA GRANDE GRUPO

Operadora III

Aplicativo de autoatendimento Auto-serviço (Selfcare)

Atendimento por chatbot Atendimento automatizado

Autoatendimento com inteligência artificial Atendimento automatizado

Atendimento por ura Atendimento automatizado

Atendimento por CHAT Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Atendimento por redes sociais Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Ouvidoria Ouvidoria e monitoramento de reclamações dos clientes

Aplicativo de atendimento técnico Serviços de suporte

Operadora IV

Ativação de chip Auto-serviço (Selfcare)

Diversidade de canais de atendimento Auto-serviço (Selfcare)

Otimização das vendas  Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Operadora V
Call center Atendimento automatizado

Front end Atendimento remoto com interação humana 
em canais públicos ou privados

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir de levantamento realizado pela Anatel, foram identificadas as práticas de relacionamento implementadas 
por ocasião da pandemia do Covid-19. A primeira análise buscou identificar se as atividades sugeridas pelas opera-
doras se enquadravam no conceito de prática de relacionamento adotado no estudo. 16

Após este primeiro filtro, as práticas foram avaliadas quanto ao seu prazo de vigência, de modo que ainda estivesse 
vigorando por ocasião da pesquisa de cliente oculto, bem como quanto à viabilidade para a pesquisa de cliente 
oculto, de tal forma que um cliente tivesse oportunidade de experimentá-la, sem restrições. Como exemplo da 
viabilidade para pesquisa, pode-se citar as práticas aplicadas a clientes inadimplentes, que embora sejam aderen-
tes aos critérios de boas práticas, exigem ausência de pagamento, o que não é adequado/ético de se promover do 
ponto de vista da pesquisa.

Finalmente, as práticas foram avaliadas quanto à aderência ao conceito de boas práticas à luz da regulação17, e 
pontuadas conforme os quatro critérios de aderência, já citados acima. Para a análise de aderência, foi seguido o 
mesmo método de consenso adotado para as demais práticas, em que uma equipe de pesquisadores realizou ava-
liação, que foi validada por outra equipe.

Assim, práticas adotadas em virtude da pandemia foram pré-selecionadas, de acordo com a vigência, a viabilidade 
e a aderência, para serem avaliadas no cliente secreto também, estão listadas a seguir.

Quadro 7.2- Lista de Práticas de Relacionamento Adotada em Razão da Pandemia do Sars-CoV-19.

OPERADORA PRÁTICA GRANDE GRUPO

Operadora I

Diversidade de canais de pagamento Disponibilização de vários meios para pagamento 
das faturas de casa, como site, Ura e App.

Recarga com bônus Bônus de internet recarga por meios digitais

Reforço do atendimento digital Ações de incentivo para utilização de canais digitais

16 Práticas de relacionamento são atividades praticadas pelas empresas na interação comercial com os consumidores, em qualquer etapa 
da jornada de vendas ou de serviços 
17 Boas práticas de relacionamento à luz da regulação são aquelas sistemicamente programadas pelas operadoras para maximizar, para o 
consumidor, a produção de consequências reforçadoras e minimizar as aversivas, de forma a melhorar a qualidade da interação entre em-
presas e consumidores.
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OPERADORA PRÁTICA GRANDE GRUPO

Operadora II
Recarga por redes sociais Acesso a redes sociais permitido após finalização 

do pacote de dados para recarga 

Ouvidoria Ouvidoria estruturada

Operadora IV

Material de autoinstrução Cartilha com orientações aos seus usuários sobre a correta gestão 
do plano contratado por meio dos canais digitais de atendimento

Recarga de crédito diferenciada Novos valores disponíveis para recarga em meios digitais

Reforço do atendimento digital Ações de incentivo para utilização de canais digitais

Ouvidoria Ouvidoria estruturada

Envio de chip pelos Correios Envio de chip

Operadora V

Reforço do atendimento digital Ações de incentivo para utilização de canais digitais

Ouvidoria Ouvidoria estruturada

Material de autoinstrução Página com  orientações para a crise do Coronavírus, com iniciativas 
e dicas para auxiliar os clientes no período de isolamento social.

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: *A Operadora III não teve práticas incluídas nessa listagem.

A lista consolidada das práticas de relacionamento avaliadas está disposta no Apêndice D. O quantitativo de práti-
cas por operadora está demonstrado na Tabela 1 a seguir.

Tabela 7.1- Quantitativo de Práticas Avaliadas na Pesquisa de Cliente Oculto 

OPERADORA MELHORES PRÁTICAS 
AVALIÁVEIS

PRÁTICAS ADICIONAIS 
(COVID-19)

TOTAL DE PRÁTICAS 
AVALIÁVEIS

Operadora I 3 3 6

Operadora II 3 2 5

Operadora III 8 0 8

Operadora IV 3 5 8

Operadora V 2 3 5

TOTAL 19 13 32

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.3.3 Pesquisadores

Para a pesquisa de cliente oculto, participaram 30 pesquisadores ocultos, que já eram clientes das maiores opera-
doras de telecomunicações. Os pesquisadores foram remunerados com bolsa de pesquisa por dois meses. 

O recrutamento dos pesquisadores foi feito por meio de chamada pública conduzida pelo IBICT. Em termos de perfil 
obrigatório, as caraterísticas eliminatórias foram: a) ser maior de 18 anos, e b) não ter grau de parentesco até 3º grau 
com empregados de empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, tv por assinatura ou de internet de banda larga.

Como perfil desejável, foi estabelecido que os participantes deveria ser ou ter as seguintes características:

a. Estudante de ensino superior em qualquer área do conhecimento.
b. Experiência com pesquisas como um diferencial.
c. Habilidades com ferramentas de edição, colaboração e envio em cloud storage como Google Drive, 
One Drive e Dropbox.
d. Disponibilidade para treinamento remoto.

Os participantes foram divididos por serviços já contratados de telefonia fixa, móvel pós-pago, tv por assinatura e 
banda larga. Para os serviços de telefonia móvel pré-pago, os pesquisadores adquiriram chips das operadoras a eles 
designadas e foram reembolsados pelo IBICT, no valor dispendido.
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Quadro 7.3- Operadoras Designadas para cada Pesquisador
PESQUISADOR OPERADORA

P1 Operadora II

P2 Operadora II

P3 Operadora I

P4 Operadora V

P5 Operadora IV

P6 Operadora III

P7 Operadora II

P8
Operadora II

Operadora I

P9 Operadora I

P10
Operadora III

Operadora V

P11
Operadora IV

Operadora I

P12 Operadora V

P13 Operadora II

P14
Operadora V

Operadora IV

P15 Operadora V

P16 Operadora II

P17 Operadora V

P18 Operadora II

P19 Operadora V

P20 Operadora I

P21
Operadora IV

Operadora V

P22
Operadora IV

Operadora I

P23 Operadora IV

P24 Operadora IV

P25 Operadora II

P26 Operadora I

P27 Operadora V

P28 Operadora I

P29
Operadora I

Operadora III

P30 Operadora I

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 7.2- Quantitativo de Pesquisadores Alocados por Operadora
OPERADORA QUANTIDADE DE PESQUISADORES

Operadora I 11

Operadora II 8

Operadora III 3

Operadora IV 7

Operadora V 10

Fonte: Elaborado pelos autores.
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De modo geral, a vasta maioria dos pesquisadores participou ativamente até o final. Apenas um dos pesquisado-
res não concluiu suas atividades, apresentando apenas cinco avaliações de práticas. Alguns outros mostraram-se 
com compreensão falha em alguns pontos e seus relatos não puderam ser aproveitados na íntegra. Eventual-
mente, alguns formulários de avaliação foram atribuídos a uma dada prática erroneamente, fato percebido e 
corrigido na análise qualitativa. Nesses casos, o formulário foi reposicionado para avaliação da prática adequada. 
Isso não impediu, no entanto, de se obter uma visão ampliada e aprofundada sobre as principais práticas de re-
lacionamento executadas pelas operadoras.

7.3.4 Treinamento e checkpoints

Os clientes ocultos selecionados participaram de treinamento online com três horas de duração, no dia 9 de setem-
bro de 2020, em que foi apresentada a visão geral do projeto de pesquisa. Entre os tópicos discutidos, abordaram-se 
conceitos básicos de análise do comportamento, práticas de relacionamento e boas práticas. Foi também apresen-
tado o instrumento de pesquisa e foram dadas orientações gerais sobre a coleta de dados. O Manual do pesquisador 
foi enviado aos pesquisadores e pode ser acessado no Apêndice E.

Após a alocação dos pesquisadores, foram dados treinamentos para os pesquisadores alocados por operadora, 
para detalhamento das práticas de relacionamento avaliadas. Os treinamentos duraram cerca de  uma hora por 
operadora e foram realizados nos dias 11 e 12 de setembro de 2020. 

Semanalmente, ao longo do período de coleta, foram realizados checkpoints remotos por operadora. Nessas ocasiões, 
os pesquisadores de cada operadora se reuniam durante uma hora com a equipe do projeto para esclarecimento de 
dúvidas e para troca de experiências. A presença de cada pesquisador foi anotada em lista de presença, para acompa-
nhamento das atividades. Assim, foram realizadas cinco reuniões semanais, em dias úteis, no período da noite. 

Para aqueles pesquisadores que não puderam participar dos checkpoints, foi também disponibilizado um plantão 
de dúvidas remoto, com duas horas de duração aos sábados pela manhã. O plantão era realizado em conjunto com 
pesquisadores de todas as operadoras. 

Foram criados grupos de mensagens no aplicativo Whatsapp com pesquisadores de cada operadora, para inte-
ração e esclarecimento de dúvidas pontuais, como canal de comunicação permanente dos pesquisadores com 
a equipe do projeto. 

O período de acompanhamento da pesquisa durou seis semanas, de 14 de setembro a 24 de outubro de 2020.

7.3.5 Instrumentos para coleta de dados

Para a coleta de dados, foram utilizados três tipos de instrumentos. Inicialmente, os pesquisadores preencheram 
formulários de avaliação de práticas a cada interação com a operadora. Ao final do período avaliativo, os pesquisa-
dores elaboraram um relatório final, com modelo estruturado, que permitiu uma análise molar das práticas e das 
operadoras. Finalmente, os pesquisadores também participaram de grupos focais, com condução pela equipe de 
pesquisadores. Os instrumentos estão detalhados a seguir.

7.3.5.1 Formulário de avaliação de práticas

Para coleta de dados a cada interação com as práticas de relacionamento, foi desenvolvido um instrumento na ferra-
menta SurveyGizmo. O fac-simile do instrumento pode também ser visto no Manual do Pesquisador, no Apêndice E. 

Na parte inicial, o pesquisador deveria selecionar seu nome da lista suspensa. O próprio formulário indicava, na 
sequência, a(s) operadora(s) designada(s) para avaliação, bem como o(s) serviço(s) que deveriam ser avaliados. 

A seguir o participante deveria escolher a prática, e confirmar a descrição, para certificar-se que estaria realmente 
avaliando a prática em questão. 

a. Foram então avaliados os seguintes elementos das práticas:
b. descrição da prática;
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c. relato das consequências experimentadas;
d. situação (real ou simulada) que motivou a interação; 
e. descrição da situação e do caminho percorrido na interação com a operadora;
f. envio de arquivos com evidências do contato e respectiva descrição;
g. data e hora em que a prática foi experimentada;
h. duração do contato com a prática;
i. etapa da jornada do consumidor em que o contato ocorreu;
j. avaliação da aderência nos quatro critérios, atribuindo notas de 1 a 4, sendo 1 nada aderente e 4 muito 
aderente ao critério.

7.3.5.2 Relatório final de cliente oculto

Ao final do período de coleta de dados, foi enviado aos pesquisadores um relatório estruturado em que se pedia 
uma análise global das práticas de relacionamento, considerando-se todas as interações. O relatório de avaliação 
completo está disponível no Apêndice F.

7.3.5.3 Grupo focal de encerramento

Os pesquisadores foram divididos em dois grupos, com 15 pesquisadores em cada, para realização de grupos 
focais remotos, nos dias 28 e 29 de outubro de 2020, com três horas de duração. Nos grupos focais, os pesquisa-
dores puderam interagir via ferramentas de colaboração remota, para discutir a análise global das operadoras e 
dos serviços prestados.

Foram provocadas sete interações, com os seguintes tópicos:

1. Qual é a principal característica de uma boa prática? O que traduz uma boa prática? O que é inegociável? 
2. Considerando a sua experiência como cliente oculto, quais são os elementos que geram insatisfação?
3. Considerando a sua experiência como cliente oculto, quais são os elementos que geram satisfação?
4. De acordo com o conceito de boa prática, que situações favorecem que a prática atenda ao critério de 
aumentar a probabilidade de que os serviços sejam entregues de acordo com os parâmetros contratados?
5. De acordo com o conceito de boa prática, que situações favorecem que a prática atenda ao critério de pre-
venir a ocorrência de problemas ou solucioná-los tempestivamente?
6. De acordo com o conceito de boa prática, que situações favorecem que a prática atenda ao critério de 
proporcionar ou ampliar acesso a opções de escolha e a informações necessárias para a tomada de decisão 
em quaisquer das etapas da jornada de consumo?
7. De acordo com o conceito de boa prática, que situações favorecem que a prática atenda ao critério de 
facilitar o acesso à operadora para a solução de demandas diversas?

Para as três primeiras interações, os pesquisadores responderam em cards via Google Drive. Nas demais, houve 
apenas debate entre os pesquisadores, mediado pela equipe de facilitadores do projeto. Todos os cards obtidos na 
ferramenta estão disponíveis no Apêndice G.

7.3.6 Análise de dados

Os dados da pesquisa foram divididos por operadora e analisados separadamente. Para resultados quantitativos, 
foram considerados apenas os registros completos.

Para validação dos registros, em situação de dúvida da equipe de pesquisa, foram utilizados os arquivos de evidên-
cias enviados pelos pesquisadores, para compreender se comentários diziam respeito às práticas-alvo ou se houve 
engano por parte do pesquisador. 

Os tempos médios de contato com a prática foram indicados quanto ao serviço em que a prática foi avaliada, uma 
vez que um comentário vindo do grupo focal indicou a possibilidade de tratamento diferenciado de acordo com o 
serviço contratado. Para averiguar a questão, optou-se por apresentar os tempos médios convertidos em minutos 
de interação com prática em cada serviço contratado. O tempo médio foi contabilizado pelo pesquisador com rela-
ção ao tempo gasto em contato com a prática, desde o início da busca pela prática até a conclusão de sua demanda.



90

Na análise de resultados qualitativos, os comentários dos pesquisadores clientes ocultos foram extraídos dos cam-
pos abertos e classificados entre aspectos reforçadores ou aversivos. Os trechos foram agrupados em categorias de 
ideias semelhantes, em uma análise de conteúdo temática. Equipes de pesquisa realizaram a extração dos comen-
tários. Os instrumentos foram divididos em dois grupos e cada grupo de registros foi analisado por uma equipe com 
três pesquisadores, que realizou a análise de conteúdo. Posteriormente os grupos de práticas foram rodiziados en-
tre as equipes de pesquisadores, para validação por consenso, de tal forma que todas as práticas foram analisadas 
por todos os pesquisadores. Nas situações de discordância entre as equipes, foram debatidas as diferenças até que 
houvesse consenso no agrupamento dos dados por categorias. Esse método de análise foi aplicado tanto para os 
formulários de avaliação das práticas quanto para os relatórios finais.

No que se refere à análise de aderência ao conceito de boas práticas, os clientes ocultos atribuíram notas de 1 a 4 
para o quanto cada um dos critérios (maximizar reforço, minimizar aversivo, ampliar cenário e facilitar precorrentes) 
era atendimento pela prática. Seguindo o mesmo cálculo para a avaliação da aderência das práticas da pesquisa de 
campo (BORGES et al., 2020), os pontos 1 a 4 indicam níveis de aderência que vão do baixo (1), médio (2), alto (3) e 
muito alto (4). Os valores foram convertidos em percentuais, sendo nota 1 equivalente a 25% de aderência; nota 2 
representa 50% de aderência; nota 3 indica 75% de aderência; e nota 4, 100% de aderência. Os percentuais foram 
utilizados para obtenção das médias de aderência em cada prática.

Para os formulários de avaliação das práticas (preenchidos a cada interação do pesquisador), foi realizada uma aná-
lise molecular18. Já nos relatórios finais entregues por cada pesquisador (ao final do período de coleta de dados), foi 
realizada uma análise molar, que envolvia todas as suas interações com a prática. 

Os resultados dos grupos focais foram utilizados para corroborar análises qualitativas das práticas. 

Foi solicitado que os pesquisadores buscassem interações reais com a prática, isto é, entrassem em contato com as prá-
ticas de relacionamento para resolver demandas reais de seus serviços. Porém, caso não houvesse necessidade real de 
contato com a operadora, situações simuladas poderiam ser usadas para testar as práticas. Entende-se que as situações 
reais e simuladas são equivalentes no que diz respeito à avaliação de aderência, pois enfocam a prática com relação 
a critérios estabelecidos, e não quanto à satisfação do consumidor. Há limitações no uso de situações simuladas que 
podem reduzir o contato completo com a prática, como no caso de simulação de contratação de plano, por exemplo. 

7.4 Resultados

A seguir estão dispostos os resultados por operadora e por prática de relacionamento, em ordem alfabética.

7.4.1 Operadora I

A operadora Operadora I recebeu 146 avaliações para as seis práticas de relacionamento avaliadas. 

a. Call Center
A prática foi avaliada por 11 pesquisadores, em todas as etapas da jornada do consumidor. Foram avaliadas situa-
ções de contato real e simuladas.

A prática de call center mostrou-se na avaliação dos pesquisadores bastante aderente aos critérios de boas práticas, 
alcançando o equivalente a grau de aderência alta (76%). Não se verificou diferença do tempo de acesso à prática 
pelo serviço contratado. 

De modo geral, as categorias mais citadas nas duas listas de aspectos reforçadores e aversivos da prática são exa-
tamente opostas: “praticidade, facilidade e agilidade” e “resolutividade e eficácia” vs. “lentidão” e “ineficácia”, 
o que pode parecer, a princípio, contraditório. Ou seja, a prática foi descrita como “ágil” e “lenta”, como “eficaz” 
e “ineficaz”, ao mesmo tempo. No entanto, entende-se que a prática apresenta demora para a resolução de pro-
blemas, mas pode ser efetiva quando a solução de problemas pode ser realizada pela URA. Verifica-se que falar 

18 Os termos molares e moleculares referem-se a diferentes extensões temporais da análise funcional. A análise molecular considera cada 
uma das respostas de uma contingência. Por outro lado, a análise molar observa o padrão comportamental, temporalmente estendido, de 
um dado comportamento (BAUM, 2004).
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com o atendente humano, ponto central da prática, apresenta mais aspectos aversivos que reforçadores, no que 
diz respeito à ausência de cordialidade ou ao despreparo dos atendentes.

Por outro lado, segundo apurado nos grupos focais, falar com humanos ainda é desejado, para situações específicas, 
uma vez que o atendimento robotizado apresenta falhas no entendimento e limitação das opções disponíveis.

b. Recarga com Bônus
A prática consiste no oferecimento de um bônus de internet para quem realizar recarga por meios digitais. Ela foi 
avaliada por quatro avaliadores, totalizando cinco avaliações. A prática foi avaliada nas etapas de pagamento e enga-
jamento/desligamento, em situações reais e simuladas.

A recarga com bônus foi implementada como resposta da operadora à pandemia de Covid-19, como forma de atender 
a demanda por mais pacote de dados, em razão do distanciamento social. É uma das práticas melhor avaliadas pelos 
pesquisadores da Operadora I. Ela atinge cerca de 90% de aderência, em média, com o conceito de muito alta. O tempo 
despendido na prática foi baixo, em torno de 5 minutos, o que indica a agilidade para a resolução da demanda de recarga.

Com relação aos aspectos mencionados pelos pesquisadores, embora tenha havido poucas avaliações, o que difi-
culta aprofundamento da análise, cabe atentar para restrições que fecham o cenário de consumo, como limitações 
nas opções de pagamento, bem como impedem a maximização dos reforçadores, no quesito de descumprimento de 
condições ofertadas, em que o bônus não foi recebido em sua totalidade.

c. Diversidade de canais de pagamento
A prática de diversidade de canais de pagamento inclui a disponibilização de vários meios para pagamento de faturas de 
casa, como site, URA e app. A prática foi avaliada nove vezes por cinco pesquisadores. A prática foi testada em todos os 
serviços, nas situações reais e simuladas e abrangeu as etapas de utilização, pagamento e engajamento/desligamento.

A diversidade de canais de pagamento é uma das práticas que recebeu mais avaliações positivas e alcança a maior 
aderência entre as práticas da Operadora I, com nível de aderência muito alta nos critérios de boa prática à luz da 
regulação, superior a 90%. Observa-se que os critérios de maximizar reforços e minimizar aversivos obtiveram notas 
mais altas entre os quatro critérios.

Na análise dos comentários dos pesquisadores, observa-se que a prática é ágil, o que facilita a maximização do 
reforços, oferece variedade de opções, o que indica a abertura de cenário para os consumidores, e ainda fornece 
informações relevantes, o que pode funcionar como precorrentes para a solução de outros problemas e demandas.

d. Front end
A prática de front end representa um único ponto de contato com o cliente para vendas e para suporte. Ela foi avalia-
da por oito pesquisadores que realizaram nove avaliações. Foram testadas situações reais e simuladas, em todas as 
etapas da jornada do consumidor, à exceção da etapa de pesquisa/prospecção.

Observa-se que os valores de aderência da prática front end são mais baixos que os das demais práticas. Isso pode ter 
relação com o próprio entendimento da prática e sua observação por parte dos clientes. Em tese é de se esperar que 
a prática, ao funcionar perfeitamente, seja transparente aos clientes. Orientações foram dadas aos pesquisadores 
no sentido de avaliar questões relacionadas aos planos e contratos anteriores, buscando identificar se a operadora 
dispunha de informações globais e abrangentes sobre o cliente. Entende-se que a prática está ainda em implemen-
tação/em formalização e essa pode ter sido a razão de uma nota mais baixa que as demais práticas no critério de 
aderência. Nem todos os pesquisadores puderam comprovar a efetividade da prática em questão.

Os resultados da análise qualitativa confirmam a baixa aderência, uma vez que foram citados mais aspectos aver-
sivos que reforçadores. Entre os aversivos, destacam-se a ineficiência da prática, com informações incoerentes ou 
desencontradas relacionadas às demandas provocadas pelos clientes ocultos, que podem indicar a inexistência do 
front end, ou pelo menos, de uma implementação parcial.

e. Ouvidoria
A ouvidoria foi avaliada por oito pesquisadores, em 12 registros, em situações reais e simuladas, sempre na etapa 
de utilização.
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A ouvidoria é, de modo geral, a última linha de atendimento. Portanto, entende-se que seu acesso se dá quando os 
problemas do consumidor já foram instalados e eventos aversivos já estão presentes na relação de consumo. Essa 
pode ser uma das razões pelas quais as notas de aderência sejam baixas, em especial no critério de minimizar aver-
sivos. A prática é a que obteve menor nota com aderência média aos critérios de boas práticas.

A maioria dos clientes pesquisadores reconheceram a ouvidoria como um canal de atendimento diferenciado, com 
cordialidade e resolutividade. No entanto, a dificuldade no acesso foi bastante lembrada, em especial na questão dos 
protocolos. Nos grupos focais, foi explorada a necessidade de protocolos para acesso e a dificuldade para obtenção de 
protocolos, que chegavam aos pesquisadores com números inválidos, horários inconsistentes e com atraso.

f. Reforço do atendimento digital
A prática de reforço do atendimento digital foi testada em 25 avaliações por oito pesquisadores. As situações de conta-
to foram reais e simuladas, nas etapas de pesquisa/prospecção, utilização, pagamento e engajamento/desligamento. 

A prática de reforço do atendimento digital foi implementada por ocasião da pandemia do Covid-19. Entende-se 
que foram contemplados na prática os problemas mais frequentes observados em call center, de modo a enxugar 
o quantitativo de funcionários disponíveis presencialmente, na adoção de medidas sanitárias de distanciamento 
social. Questões mais complexas permaneceram sendo tratadas com atendentes humanos. 

Os clientes ocultos trouxeram a percepção de que a prática não atendia a todas as demandas e relataram limitações 
nas opções de solução de problemas, dificuldade na usabilidade e na obtenção de protocolos no atendimento di-
gital. Isso se observa nos resultados das análises qualitativas, e também nos níveis de aderência que se mostraram 
mais baixos que os demais, mas ainda indicam uma aderência na faixa de 69% aos critérios de boas práticas.

Análise geral das práticas da Operadora I:
Em uma análise comparativa de todas as práticas, observa-se que a Operadora I 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 aderên-
cia alta). Por outro lado, duas práticas 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 pesquisadores relataram dificuldade na obtenção e validação de protocolos, 
bem como a limitação de atendimento digital e robotizado, entendendo, no entanto, sua praticidade e agilidade 
para a resolução de problemas.

Figura 7.1- Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora I

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 7.2- Comparativo de Aderência Média das Práticas de Relacionamento da Operadora I. 

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.4.2 Operadora II

A Operadora II recebeu 135 avaliações para as seis práticas de relacionamento avaliadas.

a. Autoatendimento com inteligência artificial
A prática de relacionamento autoatendimento com inteligência artificial consiste no autoatendimento sobre assun-
tos de conta, suporte técnico e recarga. Os serviços da operadora foram testados em situações reais e simuladas, 
totalizando 49 avaliações, por oito pesquisadores.

A prática obteve nível de aderência alto (3 pontos) aos critérios de boa prática de relacionamento, sem diferença 
significativa para situações reais (73,75%) e simuladas (73,31%) de contato, em média. O nível teve grande variação 
na avaliação entre pesquisadores (de 25% até 96,9%). A diferença nas avaliações dos clientes ocultos reflete o equi-
líbrio entre relatos de aspectos reforçadores e aversivos na análise qualitativa. Apesar de ser uma prática que facilita 
e agiliza o atendimento, permite autonomia do cliente e resolve questões, limita-se a resolver demandas mais sim-
ples e apresenta problemas técnicos.

Concomitante a essa análise, a utilização de chatbot, e atendimento por robôs foi um dos comentários mais fre-
quentes nos grupos focais, em que os pesquisadores avaliaram negativamente a limitação da interação, embora 
ressaltando os aspectos positivos da prática, que dizem respeito à facilidade e rapidez no atendimento das deman-
das. De maneira geral, apesar de ser uma boa prática de relacionamento com o consumidor, pode ser aprimorada 
para melhorar a interação empresa-cliente.

b. Aplicativo de autoatendimento
A prática consiste no autoatendimento sobre assuntos de conta e dados cadastrais. Ela pôde ser testada, por oito 
pesquisadores que avaliaram a prática 37 vezes em situações reais e simuladas.

A aderência da prática do aplicativo de autoatendimento pode ser considerada muito alta, uma vez que ficou acima 
de 74% para todos os critérios de boa prática. Para situações reais (80,4%) e simuladas (78,6%), e para a comparação 
entre pesquisadores (entre 66,67% e 87,50%), a variação do nível de aderência foi relativamente baixa e, portanto, 
o resultado é consistente. Porém, na análise qualitativa os relatos de aspectos reforçadores e aversivos foram equi-
librados, indicando que apesar da prática proporcionar praticidade, facilidade e agilidade no atendimento, e auto-
nomia para o cliente, ainda apresenta incompletude e falta de clareza nas informações disponibilizadas, limitações 
no atendimento de questões complexas e no acesso, e problemas técnicos. No geral, pode-se afirmar que é uma 
boa prática de relacionamento com o consumidor, mas precisa ser revista nos aspectos relatados como aversivos.
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c. Recarga por Redes Sociais
A prática oferece a opção de realizar recarga por redes sociais para compra de pacotes de dados oferecidos pela 
operadora. Ela foi testada, por três pesquisadores, com seis avaliações no total. A prática foi testada em todas as 
etapas da jornada do consumidor, exceto para pesquisa/prospecção. 

A prática, adotada em virtude da pandemia da Covid-19, obteve nível baixo de aderência aos critérios de boa práti-
ca. O nível foi semelhante para situações reais (33,3%) e simuladas (25%) de contato. A aderência por pesquisador 
também variou pouco (de 25% até 37,5%). A aderência baixa é confirmada nos relatos de aspectos reforçadores e 
aversivos dos pesquisadores. Há que se destacar que um dos três clientes ocultos que avaliaram essa prática relatou 
ter conseguido acessar algumas redes sociais com o saldo zerado, no entanto, não conseguiu realizar a compra de 
pacote de dados oferecidos pela operadora. Os outros dois clientes ocultos não fizeram menção sobre o acesso a 
alguma rede social. De qualquer forma, não é possível considerar essa prática uma boa prática de relacionamento 
com o consumidor, uma vez que o cliente não consegue acessar a consequência programada pela Operadora II.

d. Manual de autoinstrução
A prática de material de autoinstrução consiste na disponibilização de materiais audiovisuais para orientação de 
uso. Ela foi testada, em situações reais e simuladas. Sete pesquisadores avaliaram a prática por 16 vezes, em todas 
as cinco etapas da jornada do consumidor.

A prática foi avaliada com baixo nível de aderência aos critérios de boa prática de relacionamento. O nível foi maior 
para situações reais (40%) do que para situações simuladas (27,3%). A avaliação dos pesquisadores variou entre 
25% e 62,5%. O baixo nível de aderência é explicado pelos relatos dos pesquisadores na análise qualitativa, ao 
descreverem como aspecto aversivo a não localização dos materiais audiovisuais para orientação de uso, mesmo 
solicitando para atendentes da operadora. Mesmo que na pesquisa de campo a operadora tenha relatado que a 
prática estava em implementação, não é possível considerá-la como uma boa prática de relacionamento, porque 
os consumidores não experienciaram as consequências programadas de facilidade de acesso à informações que 
otimizam o uso dos produtos e serviços.

e. Ouvidoria
A ouvidoria foi avaliada em situações reais e simuladas por oito pesquisadores, totalizando 27 avaliações. As avalia-
ções abrangeram as etapas de pesquisa/prospecção, utilização e engajamento/desligamento. 

A ouvidoria obteve alta aderência (60,85%) aos critérios de boa prática de relacionamento para situações reais, e 
média aderência (50%) para as situações simuladas de contato. A avaliação variou bastante entre os pesquisadores 
(de 25% até 93,75%). Apesar da aderência alta, verifica-se na análise qualitativa dos relatos, que a diferença das 
avaliações entre pesquisadores pode ser justificada pela predominância de aspectos aversivos, como ineficiência, 
demora para atendimento e retorno, e pela dificuldade de acesso, tanto pelo horário de funcionamento como pela 
necessidade de protocolo. As boas avaliações justificam-se pela resolutividade e pela cordialidade dos atendentes. 
De maneira geral, Ouvidoria é uma boa prática de relacionamento com o consumidor, mas que a operadora ainda 
não consegue manter um padrão elevado de bom atendimento, uma vez que alguns clientes ocultos tiveram expe-
riências positivas e algumas experiências negativas.

Análise geral das práticas da Operadora II:
Nem todas as práticas da Operadora II foram bem avaliadas pelos clientes ocultos. O aplicativo de autoatendi-
mento foi avaliado com nível muito alto e o autoatendimento com inteligência artificial teve nível alto de ade-
rência aos critérios e, portanto, podem ser consideradas boas práticas de relacionamento com o consumidor. 
Essas práticas foram descritas de maneira semelhante na pesquisa de campo, o que parece justificar avaliações 
também similares para essas práticas, que proporcionam praticidade, facilitam e agilizam o atendimento, e pro-
piciam autonomia para o cliente, como aspectos reforçadores; e limitações no atendimento de questões comple-
xas, 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 rela-
cionamento, que precisa de alguns ajustes para mitigar as barreiras de acesso e otimizar a resolutividade das de-
mandas dos consumidores, na maior parte das experiências. Já as práticas de recarga por redes sociais e material 
de autoinstrução foram avaliadas 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 7.3- Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora II

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7.4- Comparativo de Aderência das Práticas de Relacionamento da Operadora II

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.4.3 Operadora III

As oito práticas de relacionamento da Operadora III foram testadas 57 vezes, por três pesquisadores. 

a. Autotendimento com inteligência artificial
A prática se refere a ferramenta robótica inteligente, que automatiza o atendimento telefônico e o chat, e interage 
com os clientes, entendendo suas necessidades e resolvendo problemas. Ela foi avaliada cinco vezes, em situações 
reais e simuladas, nas etapas de utilização e engajamento/desligamento. 

De maneira geral, o autoatendimento com inteligência artificial obteve uma aderência aos critérios de boa prática 
de relacionamento entre nível alto e muito alto (3 e 4 pontos). Observou-se na prática que a aderência das situações 
simuladas foi superior, entre alta e muito alta, com 85% de aderência, às situações reais, com aderência de 75%, alta.

Destaca-se o fato de as situações simuladas terem alcançado 91% de aderência ao critério de maximizar reforço. 
Além disso, nos relatos dos pesquisadores predominaram experiências que houve um equilíbrio entre os aspectos 
reforçadores e aversivos. Dentre os  reforçadores, foram identificados aqueles que propiciam praticidade, facilidade 
e agilidade. Já nos aversivos, o padrão identificado foi relacionado à limitação da inteligência robótica. 

Uma limitação da prática, registrada nas avaliações da interação e também identificada nos grupos focais de cliente 
oculto, foi exatamente a ausência de humanização do atendimento. Ou seja, o robô ainda não possui maturidade 
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de programação suficiente para substituir um humano em todas as demandas dos clientes, por conseguinte, o 
cliente precisa pensar na palavra correta e específica para que a inteligência artificial capte.

Numa visão geral da análise da prática, pode-se afirmar que o autoatendimento com inteligência artificial se 
enquadra como uma boa prática de relacionamento do consumidor à luz da regulação.

b. Atendimento por chatbot
A prática consiste no atendimento por meio de robôs de conversação (ferramentas de comunicação), com propósi-
to de simular uma interação humana. Ela foi avaliada sete vezes, de forma real e simulada, nas etapas de utilização 
e engajamento/desligamento. 

De maneira geral, o atendimento por chatbot obteve uma aderência aos critérios de boa prática de relacionamen-
to em nível muito alto, com quatro pontos, na faixa de 80% de aderência. Ainda nesta análise, vale ressaltar que o 
critério ampliar cenário obteve pontuação inferior aos demais.

Observou-se na prática que a aderência das situações reais foi superior, entre alta e muito alta, com uma ade-
rência média de 76,6% de aderência, às situações simuladas, com exceção de ampliar cenários que foi dada a 
mesma aderência de 75% (a mais baixa de todas).

Nos relatos dos pesquisadores predominaram experiências relacionadas a aspectos reforçadores como prati-
cidade, facilidade, agilidade, dinamicidade e resolutividade. Os aspectos aversivos foram mais relacionados, 
novamente, à limitação de inteligência artificial, o que também foi corroborado nos grupos focais dos clientes 
ocultos e o difícil acesso à prática.

c. Aplicativo de atendimento técnico 
A prática foi avaliada duas vezes por pesquisadores, em situações reais e simuladas, apenas na etapa de utilização. 

Como foi registrado um número reduzido de avaliações da prática, não há dados suficientes para uma avaliação global. 
Observa-se, no entanto, que a prática de aplicativo de atendimento técnico foi avaliada com nível médio, em situações 
reais de contato, e com nível muito alto em situações simuladas. O que se identificou na análise qualitativa com os pes-
quisadores foram experiências opostas à prática, assim como se observou nas notas dadas aos critérios quantitativos.

d. Atendimento por redes sociais
A prática prevê atendimento através de canais de redes sociais. Ela foi testada nove vezes, em situações reais e 
simuladas, nas etapas de pesquisa/prospecção, utilização e engajamento/desligamento. 

A prática de atendimento por redes sociais obteve notas significativamente mais baixas em situações reais em 
contraste com as simuladas. As situações reais apresentam aderência média de 50% (2 pontos), enquanto nas 
situações simuladas, a média de aderência ficou em 93,75%.

Além disso, de acordo com a análise qualitativa geral dos relatos dos pesquisadores, pode-se levantar que o aten-
dimento por redes sociais apresenta mais aspectos aversivos que reforçadores para os clientes ocultos. Dentre as 
observações lembradas pelos pesquisadores, pode-se destacar que a prática é limitada, com lentidão, atendimento 
resposta e usabilidade baixa (uso não tão intuitivo). A questão da usabilidade foi muito discutida nos grupos focais 
dos clientes ocultos, bem como a lentidão relatada em alguns serviços.

e. Ouvidoria
A ouvidoria foi testada seis vezes, apenas em situações reais, nas etapas de utilização e engajamento/desligamento.

Entende-se que a ouvidoria é, tradicionalmente, a última linha de atendimento, o que implica na resolução de pro-
blemas, com o contato a elementos aversivos. Portanto, a prática apresentou aderência alta de 67,7% (entre 2 e 3 
pontos), sendo que o critério de minimizar aversivos foi o mais baixo, com 58,25% de aderência.  

No geral, a prática pode ser considerada uma boa prática com um índice alto de aderência. Porém, é interessante 
ressaltar algumas limitações. Na análise qualitativa, um ponto muito trazido à análise foi a demora no atendimento 
e a dificuldade do acesso, o que reflete no tempo médio gasto pelos pesquisadores com a prática (21,16 minutos).
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f. Atendimento por chat
A prática foi avaliada nove vezes, em situações reais e simuladas, nas etapas de utilização, pagamento e engaja-
mento/desligamento.

O atendimento por chat refletiu que situações reais obtiveram aderência superior à situações simuladas. As situa-
ções simuladas apresentam aderência média de 53,1% (entre 2 e 3 pontos), e as situações simuladas apresentam 
aderência média de 76,3%, sendo que o critério mais alta foi abrir cenários, com 80%, com grande variabilidade entre 
pesquisadores, cuja aderência média foi de de 37,5% até 100%.

Além disso, de acordo com a análise qualitativa geral dos relatos dos pesquisadores, as ocorrências aversivas foram 
superiores às reforçadoras. Os padrões que obtiveram maior número de ocorrências foram a falta de clareza sobre 
o tipo de atendimento, problemas de usabilidade e limitação de inteligência artificial. Uma das barreiras a serem 
vencidas pela prática de atendimento por chat é a limitação de inteligência artificial, o que também foi identificado 
no grupo focal dos pesquisadores.

g. Atendimento por URA
A prática foi avaliada nove vezes, sendo oito vezes em situações reais e apenas uma em situação simulada, nas 
etapas de utilização, pagamento e engajamento/desligamento.

De maneira geral, o atendimento por URA obteve melhores avaliações em situações simuladas (100%) com quatro 
pontos e aderência muito alta. Já nas situações reais apresentaram aderência média de 70,3% (entre 3 e 4 pontos), 
sendo que o critério de facilitar precorrentes foi o mais baixo, com 62,5% de aderência.

Além disso, nos relatos dos pesquisadores predominaram experiências com aspectos reforçadores, que facilitam e agili-
zam o atendimento. Destacam-se como aspectos aversivos a  limitação de inteligência artificial e os problemas técnicos.

Vale citar que os pesquisadores ressaltaram nos grupos focais que o atendimento robótico é muito limitado pela falta 
de entendimento do robô para resolução de demandas bem como a desumanização do atendimento.

h. Aplicativo de autoatendimento
A prática foi avaliada 10 vezes, em situações reais e simuladas, em todos os pontos da jornada do consumidor, 
exceto contratação.

O aplicativo de autoatendimento apresentou a maior aderência dentre as práticas da operadora, com nível muito alto, o 
que corresponde a 4 pontos. Quando se observa a divisão entre situações simuladas e reais, as situações reais apresen-
tam aderência média de 72,5% (3 pontos), já nas situações simuladas, a média de aderência ficou em 96,25%.

Embora o tempo de contato com a prática tenha sido um dos maiores registrados na operadora, a prática foi a mais 
abrangente, contemplando quatro etapas da jornada do consumidor.

Na análise qualitativa foram identificadas mais ocorrências reforçadoras do que aversivas. Uma limitação que a 
prática apresentou foi a usabilidade que foi vista como complexa e difícil. Vale mencionar que esta limitação foi 
bastante mencionada nos grupos focais entre todos os clientes ocultos. Numa visão geral da análise da prática, 
pode-se afirmar que o aplicativo de autoatendimento se enquadra como uma boa prática de relacionamento do 
consumidor à luz da regulação.

Análise geral das práticas da Operadora III: 
A partir das análises anteriores, é possível perceber que, de maneira geral, todas as práticas da Operadora III obtive-
ram 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 ade-
rência, com nível muito alto.

Dentre as observações gerais extraídas dos comentários dos pesquisadores, observa-se que as práticas da Operadora 
III apresentam aspectos reforçadores normalmente relacionados à praticidade, facilidade e agilidade. Por outro lado, 
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também se observou que as práticas que envolvem atendimento por inteligência artificial foram sinalizadas pelos pes-
quisadores com elementos aversivos, dada à limitação dos algoritmos para compreensão das demandas dos clientes.

Figura 7.5- Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora III

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7.6- Comparativo de Aderência das Práticas de Relacionamento da Operadora III

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.4.4 Operadora IV

Ao todo foram realizadas 120 avaliações das oito práticas de relacionamento selecionadas da operadora. 

a. Ouvidoria
Ao todo, foram realizadas 17 avaliações da Ouvidoria, por 17 pesquisadores, em situações de contato reais. 

Tomando-se os dados globais trazidos pelos pesquisadores, verifica-se que a prática da ouvidoria é considerada 
boa prática à luz da regulação, haja vista a aderência em nível médio-alto por ela obtida, com média de 60% de ade-
rência, o que representa o intervalo entre dois e três pontos. as 17 avaliações registradas mostram-se em número 
razoável para análise dos dados qualitativos.

Ao final de cada interação, os pesquisadores indicaram a rapidez do atendimento e a cordialidade dos atendentes, 
mas ao mesmo tempo a dificuldade de acesso e a dificuldade com protocolos válidos, elementos que prejudicam 
a interação com a prática. Ou seja, de modo geral, pode-se considerar que a ouvidoria não é facilmente acessada, 
com horários reduzidos e exigência de protocolos anteriores. Porém, uma vez que a ouvidoria seja acessada, o 
atendimento é ágil e cordial.

Porém, a imagem global da prática registrada em momento posterior, ao final de todo o projeto de pesquisa, tem-se 
que os aversivos se sobrepõem aos reforçadores, e a prática foi mais lembrada por seus problemas com protocolo e 
a dificuldade e limitação do acesso. nos grupos focais, a questão dos protocolos para acesso às ouvidorias foi uma 
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situação relatada de forma unânime. Protocolos não válidos, números inconsistentes, dificuldade para obtenção do 
protocolo são alguns dos problemas que impactam negativamente o contato com a prática. Entende-se que como 
última linha de defesa, a ouvidoria exige que se esgotem outros canais de contato prévio, porém para o consumidor, 
tal nível de exigência antecedente contribui para a redução da avaliação geral da prática, inclusive em termos de 
maximizar o reforço, critério em que a prática foi pior avaliada.

b. Envio de chip
A prática foi avaliada três vezes, por três pesquisadores, todas em situações simuladas, nas etapas de utilização e 
engajamento/desligamento.

Os pesquisadores não puderam avaliar a prática, pois ela não estava disponível em regiões onde já haviam lojas 
da Operadora IV presentes e abertas. Essa foi uma prática implementada pela operadora no início da pandemia do 
Covid-19 e talvez não estivesse mais disponível no momento da pesquisa de cliente oculto, em função da reabertura 
dos comércios e da flexibilização das medidas sanitárias em algumas cidades.

Como a prática não pode ser efetivamente testada a aderência média aos critérios de boas práticas ficou em níveis 
mais baixos, com 31% de aderência. Destaca-se que, em razão de sua indisponibilidade, o critério de “ampliar ce-
nário” foi o que atingiu menor nível de aderência, já que o consumidor não pôde contar com tal comodidade para 
recebimento do chip.

c. Material de autoinstrução
A prática consiste em uma cartilha com orientações aos seus usuários, por meio dos canais digitais de atendimento. 
Foi objeto de sete avaliações, todas realizadas uma vez por pesquisadores diferentes, em contextos reais e simula-
dos de contato, na etapa de utilização da jornada do consumidor.

Para a maioria dos pesquisadores, a prática se mostrou inexistente. Ela não pode ser acessada adequadamente, o 
que levou a avaliações mais negativas, em que predominaram os aspectos aversivos. Pelas avaliações, percebe-se 
que apenas dois pesquisadores acessaram a prática e as informações são conflitantes, em que um pesquisador 
avaliou de forma positiva e outra de forma negativa, o que se pode verificar nas análises qualitativas e de aderência. 

d. Recarga de crédito diferenciada
A prática foi implementada por ocasião da pandemia de Covid-19, e consiste em novos valores de recarga disponí-
veis nos canais digitais. Antes da pandemia, que ocasionou o fechamento do comércio presencial, tais recargas só 
estavam disponíveis nos pontos de venda físicos de recarga. Três avaliações foram feitas sobre essa prática, por três 
pesquisadores, em situações reais e simuladas, na etapa de pagamento da jornada do consumidor. 

A recarga de crédito diferenciada é a prática mais bem avaliada e com maior aderência da operadora, com 97% de 
aderência (muito alta). Embora ela se restrinja a um serviço (pré-pago), e tenha recebido menor número de avalia-
ções, observa-se que a aderência média foi muito alta, exceto no critério de ampliar cenário, uma vez que foram 
observadas limitações pontuais sobretudo nos valores das recargas. Os comentários extraídos dos relatórios finais 
demonstram que o consumidor parece ter uma sensibilidade ao preço, traduzido por insatisfação quanto ao menor 
valor de recarga e benefícios que são obtidos apenas com recargas mais altas. No entanto, destacam-se os aspectos 
positivos de facilidade no acesso, rapidez, comodidade e amplitude de opções para realizar a recarga.

e. Reforço do atendimento digital
A prática consiste em ampliar a divulgação e expandir as funcionalidades e meios de acesso aos canais de re-
lacionamento digital, permitindo a emissão de segunda via e pagamento, recargas, solicitação de serviços e 
reparos emergenciais. Ela recebeu 30 avaliações de sete pesquisadores, nos serviços de pós-pago e pré-pago, 
em situações reais e simuladas.

Pode-se observar que a prática pode ser classificada como boa prática à luz da regulação em função da sua aderência, 
classificada entre alta e muito alta, com 81% de aderência. Nos critérios de aderência, a prática tem aderência menor 
para minimizar aversivos, o que não impede que o percentual de aderência ainda esteja em uma boa classificação. 

Nos comentários gerais dos consumidores, a prática foi avaliada e termos reforçadores foram mais lembrados que 
termos aversivos. A divulgação da prática foi citada como um ponto fraco, e alguns clientes relatam dificuldade para 
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acessar e conhecer o serviço. Por outro lado, a praticidade e a facilidade para resolver diversos problemas é tido 
como relevante para os clientes.

Entende-se que a prática foi implementada por ocasião do Covid-19 e a operadora deve ter elencado as demandas 
mais frequentes dos consumidores para disponibilizar meios digitais de atendimento. No entanto, nem todos os servi-
ços puderam ser contemplados, o que foi notado pelos clientes, ao comentarem que há limitações dos serviços. 

Um ponto a se destacar é que a prática permitiu um tempo de contato maior, talvez porque haja mais funcionalidades 
disponíveis para clientes de alguns serviços, como informações sobre pagamentos e desligamentos. Clientes de outros 
serviços podem acionar uma quantidade menor de funcionalidades, o que explicaria o tempo menor de contato. 

f. Diversidade de canais de atendimento
A diversidade de canais de atendimento é uma prática voltada ao autoatendimento, que pode ser usada tanto por 
aqueles que já são clientes da Operadora IV quanto por possíveis compradores. A prática prevê um aumento da 
capilaridade de auto serviço via diversos canais. Ela foi a mais testada, com 56 avaliações, por sete pesquisadores, 
em todos os serviços da operadora, em situações reais e simuladas. Trata-se de uma prática abrangente, a única que 
pode ser avaliada nos cinco pontos da jornada do consumidor de telecom.

A prática obteve alto grau de aderência, entre 3 e 4 pontos, o que a torna uma boa prática à luz da regulação, com 
71% de aderência aos critérios. Nos aspectos positivos destacados, verifica-se que o consumidor prioriza a prati-
cidade e a facilidade de acessar serviços e as opções disponíveis de meios de contato com a operadora. Contra a 
prática, como um aspecto considerado aversivo, as limitações da inteligência artificial, denotadas na categoria de 
dificuldade de ser compreendido nas interações com o robô, constituem um ponto de atenção. Considerando-se 
também os dados obtidos nos grupos focais, os pesquisadores relataram que o atendimento robotizado, embora 
mais ágil, leva a dificuldade de compreensão, já que o repertório verbal do robô ainda costuma ser limitado. Por 
essa razão, pesquisadores levantaram que a interação com robôs nem sempre é desejável.

g. Ativação de chip
Nessa prática o  próprio cliente ativa o chip, escolhe o produto, monta seu plano, sem precisar de vendedor. A práti-
ca foi testada três vezes, por três pesquisadores, em situações reais de contato, na etapa de contratação. 

A prática ainda está em implementação pela operadora. Talvez por essa razão, os pesquisadores não opinaram de 
forma definitiva com relação a ela. A aderência observada foi média-alta, alcançando 60%. Embora tenha maior 
aderência ao maximizar reforço, a prática falha ao ampliar cenários, talvez em razão das limitações de composição 
de plano e de tipos de chip que a operadora oferece nessa prática. O número de avaliações da prática foi baixo, o 
que não permite análises mais aprofundadas.

h. Otimização das vendas
A prática consiste na otimização do processo de venda, com uso de documentação digital, ativação de venda por 
canais digitais. Ela recebeu duas avaliações, por dois pesquisadores, na etapa de contratação.

A prática não foi efetivamente testada, por se encontrar em implementação em certas cidades. Dessa forma, os 
dois pesquisadores não puderam entrar em contato com a prática, embora tenham relatado o tempo de busca de 
informações em média de 20 minutos. Nessa busca, aspectos relacionados ao bom atendimento prestado se desta-
caram, mas não se referem à prática propriamente dita. A aderência relatada foi baixa, com 25%.

Análise geral das práticas da Operadora  IV:
Tomando-se as aderências médias atribuídas pelos pesquisadores, verifica-se que a recarga de crédito diferen-
ciada foi a prática mais aderente, com o equivalente a quatro pontos (aderência muito alta). A prática de reforço 
do atendimento digital também alcançou um grau muito alto de aderência com o equivalente a quatro pontos. 

As práticas com menor aderência atribuída foram aquelas não existentes, com limitações que impediram a 
avaliação completa. São elas: envio dos chip, material de autoinstrução e otimização das vendas. As demais, 
ouvidoria, diversidade de canais de atendimento e ativação de chip, obtiveram aderência alta, entre 50 e 75% 
de aderência aos critérios. 
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De modo geral, os consumidores apreciaram a praticidade e a agilidade que as práticas ofereceram, mas obser-
varam a limitação de cenários e opções e a dificuldade de interação com robôs de inteligência artificial, embora o 
atendimento seja mais breve, é também mais limitado em sua compreensão e alternativas disponíveis.

Figura 7.7- Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora IV

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7.8- Comparativo de Aderência das Práticas de Relacionamento da Operadora IV

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.4.5 Operadora V
As cinco práticas de relacionamento da Operadora V foram testadas 204 vezes, para todos os serviços da operadora. 

a. Call Center 
A prática consiste em um call center com inteligência artificial para interagir com o cliente na URA, antes de direcionar 
para o atendimento humano. Foram oito pesquisadores que analisaram a prática 47 vezes, em situações reais e simula-
das. As etapas da jornada avaliadas foram pesquisa/prospecção, utilização, pagamento e engajamento/desligamento.

De maneira geral, call center obteve nível alto (3 pontos) de aderência aos critérios de boa boa prática de rela-
cionamento, mesmo que nas avaliações de situações reais de contato a pontuação tenha sido um pouco mais 
baixa, variando entre 2 e 3 pontos, e que as notas variaram entre pesquisadores. Além disso, nos relatos dos 
pesquisadores predominaram experiências com aspectos reforçadores, que facilitam e agilizam o atendimento, 
e permitem autonomia do cliente. Uma limitação da prática é que algumas demandas do consumidor ainda não 
são resolvidas pela inteligência artificial e necessitam de atendimento humano. Vale citar que os pesquisadores 
ressaltaram nos grupos focais que a resolução de problemas por meio de canais digitais de atendimento é limi-
tada. Numa visão geral da análise da prática, pode-se afirmar que call center se enquadra como uma boa prática 
de relacionamento do consumidor.
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b. Material de autoinstrução
A prática inclui uma página dedicada à apresentação das principais orientações associadas à crise do Coronavírus, 
com iniciativas e dicas para auxiliar os clientes no período de isolamento social. Foram sete pesquisadores que 
avaliaram 29 vezes a prática, em situações reais e simuladas. Foram avaliadas as etapas de pesquisa/prospecção, 
utilização, pagamento e engajamento/desligamento.

A prática foi avaliada pelos pesquisadores com nível muito alto de aderência aos critérios de boa prática (entre 3 
e 4 pontos) em situações reais de contato. Em situações simuladas, o nível foi um pouco menor, caracterizando-se 
como nível alto de aderência. Entre pesquisadores o nível teve variação significativa (de 57,14% até 100%). Essa ava-
liação sinaliza que, apesar de ser uma prática adotada em virtude de mudanças imprevistas no cenário de consumo 
(e.g., pandemia da Covid-19), a operadora conseguiu se adaptar. Além disso, parece valer a pena mantê-la como 
um canal que facilita o acesso e disponibiliza informações importantes para o consumidor, pois foram aspectos 
relatados como reforçadores pelos pesquisadores. Outra possibilidade seria melhorar a qualidade das informações 
disponíveis e ampliar para todos os serviços, e divulgar a página para os clientes, aspectos relatados pelos pesqui-
sadores como aversivos. De maneira geral, a prática pode ser considerada uma boa prática de relacionamento. 

c. Front end 
O front end reúne atendimento em um único ponto de contato. A proposta da prática é evitar que o consumidor 
passe por diversos atendentes e, assim, minimizar a probabilidade de fornecer informações desencontradas, ao 
permitir agregação de dados contextualizados, de sistemas de vendas e de ferramentas de atendimento. Sete pes-
quisadores realizaram 49 avaliações, em todos os pontos da jornada, em situações reais ou simuladas. 

A prática do front end foi avaliada com nível alto de aderência aos critérios de boa prática de relacionamento, em situ-
ações reais de contato, e com nível muito alto em situações simuladas. Com relação aos comentários, a prática parece 
ser valiosa para o consumidor, especialmente pelo seu aspecto reforçador de atendimento em um único ponto de 
contato. No entanto, muitos pesquisadores não obtiveram sucesso ao acessar a prática, o que representou um número 
alto de comentários que ressaltaram aspectos aversivos, relatando sua ineficácia. É possível que a prática ainda não 
esteja implementada de maneira consistente em todos os pontos de atendimento. De maneira geral, o front end pode 
ser considerado uma boa prática de relacionamento com o consumidor, em razão da sua aderência na faixa de 74%. 

d. Ouvidoria
A prática Ouvidoria foi avaliada por sete pesquisadores, totalizando 27 avaliações. Foram realizadas mais situa-
ções reais do que simuladas de contato, nas etapas de utilização, pagamento e engajamento/desligamento da 
jornada do consumidor.

A ouvidoria alcançou a aderência mais baixa entre as práticas da operadora, com 67% de aderência aos critérios de 
boas práticas, o que a posiciona entre os níveis médio e alto, mas a avaliação variou bastante entre pesquisadores (de 
37,5% até 84,38%). Além disso, de acordo com a análise qualitativa geral dos relatos dos pesquisadores, pode-se levan-
tar que o acesso à ouvidoria é limitado, com a exigência de protocolo anterior, que concorre com os comentários vistos 
no grupo focal a respeito da dificuldade de obtenção de protocolo válido, bem como atraso no envio e inconsistência 
de informações. No entanto, uma vez que tais barreiras sejam vencidas, os pesquisadores destacaram que a ouvidoria 
apresenta com boa resolutividade e praticidade e cordialidade na interação.

e. Reforço do atendimento digital
A prática consiste em incentivar ainda mais o uso de canais digitais, para transações que os clientes mais costu-
mam realizar presencialmente, como solicitação de segunda via de faturas e pagamentos. A prática foi testada 
por oito avaliadores, em situações reais e simuladas, em 42 avaliações, nas etapas de utilização, pagamento e 
engajamento/desligamento. 

A prática de reforço do atendimento digital foi implementada em razão da pandemia do Covid-19. A prática ob-
teve nível muito alto de aderência aos critérios, sendo a prática com maior aderência da operadora com mais de 
79% de aderência. Na comparação entre pesquisadores, apesar do intervalo de variação ter sido grande (47,92% 
até 96,43%), apenas um pesquisador fez avaliação abaixo do nível médio de aderência. Isso é confirmado pela 
predominância relatos de aspectos reforçadores que refletem praticidade, facilidade e agilidade para acesso à 
informações importantes e autonomia do cliente, apesar de os pesquisadores ainda encontrarem algumas difi-
culdades e limitações. Como se trata de uma prática recente, para permitir o cumprimento de medidas sanitárias 
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de distanciamento social nas empresas, imagina-se que tenham sido escolhidos os serviços mais frequentes e 
demandados, que permitissem a resolução por meio digital. Certamente, nem todos os serviços da empresa 
enquadram-se nessa hipótese. 

Análise geral das práticas da Operadora V:
A partir das análises anteriores, é possível perceber que, de maneira geral, todas as práticas da Operadora V 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 contato 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 ade-
rência 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 se atentar para alguns pontos que representam aspectos aversivos 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 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 estas podem ser mantidas e sofisticadas no 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 consu-
midores e, consequentemente, o relacionamento empresa-cliente.

Figura 7.9- Quantitativo de Avaliações das Práticas da Operadora V

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7.10- Comparativo de Aderência das Práticas de Relacionamento da Operadora V

Fonte: Elaborado pelos autores.
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7.4.6 Análise comparativa de aderência entre operadoras

Para fins comparativos a Tabela 7.3 apresenta a média de aderência das operadoras, com o respectivo desvio pa-
drão, a partir dos resultados de cada prática analisada.

Tabela 7.3- Médias das práticas avaliadas na pesquisa de cliente oculto, por operadora

NÚMERO DE PRÁTICAS 
AVALIADAS

MÉDIA DE ADERÊNCIA 
DAS PRÁTICAS DESVIO PADRÃO NÍVEL DE ADERÊNCIA

Operadora I 6 74,27% 14,06 alto

Operadora II 5 54,27% 23,40 alto

Operadora III 8 73,49% 8,57 alto

Operadora IV 8 58,50% 25,28 alto

Operadora V 5 73,47% 4,68 alto
Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se verificar que todas as operadoras alcançaram, na média, nível alto de aderência aos critérios de boas prá-
ticas, sendo que algumas estão no limite inferior (Operadora IIe Operadora IV) e outras estão no limite superior 
(Operadora I, Operadora III e Operadora V) 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 II 
e a Operadora IV, 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 I, com 74,27%, Operadora III, com 73,4% 
e Operadora V, com 73,47%, com desvios padrão mais baixos.

7.4.7 Comparativo de ouvidorias

Como as ouvidorias foram avaliadas em todas as operadoras, uma análise comparativa pode ser feita. Observa-se 
que para todas as operadoras as notas de aderência foram mais baixas. 

Tabela 7.4- Resultado Comparativo das Ouvidorias

OPERADORA  I OPERADORA II OPERADORA  III OPERADORA  IV OPERADORA  V

Número de avaliações 12 27 6 17 27

Número de situações reais 8 19 6 17 21

Número de situações 
simuladas 4 8 0 0 6

Aderência média das 
situações reais 60,9 60,85 67,6 60,48 67,56

Aderência média das 
situações simuladas 45,3 50 NA NA 62,50

Aderência média por critério

maximizar reforço 58,25 58,3 70,75 63,2 64,81

minimizar aversivo 50 54,3 58,3 72,1 62,96

ampliar cenário 56,25 56,5 70,8 67,6 66,67

facilitar precorrente 58,25 61,1 70,8 67,6 71,30

Fonte: Elaborado pelos autores.

7.4.8 Resultados dos grupos focais

Nos grupos focais, foram abordadas as principais características de uma boa prática. Os resultados estão dispostos 
no quadro a seguir, e também no Apêndice G. Foram omitidas as repetições de palavras. 
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Quadro 7.4- Principais Características de uma Boa Prática, Conforme Levantado nos Grupos Focais, em Ordem Alfabética

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
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os pesquisadores também foram perguntados quantos aos aspectos reforçadores e aversivos da relação com as 
operadoras, respondendo sobre elementos que geram satisfação ou insatisfação. O quadro a seguir apresenta os 
itens mais relevantes, agrupados por similaridade de função. Resultados idênticos foram omitidos.

Quadro 7.5- Principais Achados Quanto à Satisfação/Insatisfação Do Consumidor, Advindos Dos Grupos Focais, em Categorias

Elementos 
que geram 
insatisfação 
(aspectos 
aversivos)

Limitações de cenários: 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 relacionada à limitação de inteligência artificial: Chat ineficiente, erro na programação 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 interno de comunicação ruim, serviços 
confusos, software desatualizado

Divulgação inadequada: Disparo de emails com divulgação, venda disfarçada, Divulgação excessiva de 
novos canais, Marketing agressivo, excesso de comunicados (mensagens) sobre pagamento 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, interesse 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, uma 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

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota. *palavras em itálico indicam categorias identificadas dos elementos
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7.4.9 Resultados dos relatórios finais

Nos relatórios finais, os pesquisadores foram convidados a realizar uma avaliação de satisfação geral com as opera-
doras, após a experiência com as práticas avaliadas. Foram adotados itens da dimensão de Satisfação Geral do novo 
instrumento de pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida proposto no âmbito do Estudo 1 (relatos incluídos na 
lógica disposicional do conceito de satisfação do consumidor, cf. cap. 2, e futuramente, do Relatório Técnico Final). 
Embora os dados qualitativos já tenham sido incorporados nas análises anteriores, a seguir são apresentados os 
dados quantitativos por operadora

Com relação à pergunta sobre satisfação geral com a operadora, observa-se que a Operadora IV recebeu a nota mais 
alta, com 8,14, em média. Para a questão de prestação de serviços em consonância com o contratado, a Operadora 
III obteve a maior nota, chegando a 9,33. Para a pergunta sobre a permanência como cliente, assim como para a 
recomendação para outros clientes, a Operadora IV, novamente, obteve a maior média de avaliação, com 9 e 8,29 
pontos, respectivamente. 

Verifica-se que a Operadora IV obteve a maior média entre as operadoras com 8,50. Em seguida, a Operadora I 
obteve todas as notas acima de 7, com média de 7,95. A Operadora II alcançou média 6,56. A Operadora V obteve 
a menor média entre as operadoras, com 6,06. A Operadora III apresentou maior variação de notas, indo de 6,67 a 
9,33, com média final de 7,83.

Tabela 7.5- Notas Das Operadoras Em NPS Simulado, No Relatório Final Dos Pesquisadores. 
QUÃO 

SATISFEITO 
ESTÁ COM 
O SERVIÇO 
AVALIADO

QUANTO O SERVIÇO 
FOI PRESTADO DE 
ACORDO COM O 
PROMETIDO NA 
CONTRATAÇÃO

QUANTO A 
OPERADORA 
MERECE QUE 
CONTINUE 
CLIENTE

QUANTO 
RECOMENDARIA 
ESSE SERVIÇO DA 
OPERADORA

MÉDIA DA 
OPERADORA

Operadora I 
(n=10)

Média 7,70 8,20 7,90 8,00 7,95

Desvio 
padrão 0,67 1,14 1,37 1,15 0,21

Operadora II 
(n=8)

Média 6,63 6,50 6,63 6,50 6,56

Desvio 
padrão 1,92 2,14 1,51 1,69 0,07

Operadora III 
(n=3)

Média 6,67 9,33 8,00 7,33 7,83

Desvio 
padrão 0,58 0,58 0,00 1,15 1,14

Operadora IV 
(n=7)

Média 8,14 8,57 9,00 8,29 8,50

Desvio 
padrão 1,21 2,30 0,82 1,38 0,38

Operadora V 
(n=8)

Média 6,63 6,25 5,88 5,50 6,06

Desvio 
padrão 2,39 2,66 2,30 3,07 0,48

Fonte: Elaborado pelos autores

7.5 Considerações Finais

Os resultados encontrados na pesquisa de cliente oculto ampliaram a compreensão acerca das práticas de re-
lacionamento selecionadas, oferecendo algumas evidências quanto ao nível de aderência que apresentam ao 
conceito de boas práticas proposto.

Entre as 32 práticas experimentadas pelos clientes pesquisadores, para as cinco operadoras, verificou-se que 
12 foram avaliadas com aderência muito alta (entre 75 e 100%  de aderência), 15 com aderência alta (entre 50 e 
74,9% de aderência) e cinco com aderência média (entre 25 e 49,9% de aderência) Não foram encontradas práti-
cas com aderência baixa (até 24,9% de aderência).
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Foi também possível realizar uma análise comparativa das impressões dos clientes ocultos sobre as ouvidorias de to-
das as operadoras. Observou-se uma aderência semelhante, na faixa alta, para todas as operadoras, entre 60% e 67%.

Cabe discutir eventual disparidade entre a satisfação geral mensurada junto aos clientes ocultos e os níveis de ade-
rência aos critérios de boas práticas. Os números revelam que operadoras que obtiveram altos níveis de aderências 
em suas práticas não se mostraram com números maiores de satisfação. É preciso destacar que estas são medidas 
diferentes que consideram diferentes aspectos. Na satisfação geral, os clientes foram instruídos a olharem sobre 
como eles se sentiam com relação à operadora de forma ampla. Na aderência, cada cliente oculto avaliou a prática 
específica em termos de critérios que definem uma boa prática à luz da regulação. Ou seja, pode-se hipotetizar que 
há outras práticas nas operadoras, não avaliadas na pesquisa de cliente oculto, que interferem na satisfação geral 
do consumidor. Eventuais aspectos aversivos podem se sobrepor aos reforçadores, tanto no contexto atual, quanto 
em elementos históricos da relação entre consumidores e operadoras.

Entre os achados, alguns pontos merecem destaque. Para todas as operadoras, foram descritas dificuldades na 
obtenção de protocolos válidos. Ao longo dos checkpoints e também nos grupos focais, pesquisadores narraram 
que os números de protocolos não eram enviados, ou seguiam com demora de até três dias. Foram também 
identificadas inconsistências de números de protocolos e horários. Ocorre que o consumidor só pode acessar a 
ouvidoria a partir de um protocolo válido, e tal dificuldade impede o cliente de fazer contato com a última linha 
de atendimento. Ou seja, o protocolo é um estímulo antecedente que garante acesso a um possível reforçador, 
que é a solução do problema. Portanto, a questão dos protocolos é um ponto de atenção com relação identifica-
do na pesquisa de cliente oculto.

Outro ponto levantado foi a limitação das ferramentas de inteligência artificial. Os pesquisadores destacaram a 
praticidade e a agilidade que práticas que utilizam esse tipo de solução trazem. No entanto, como se trata ainda 
de uma ferramenta implementada mais recentemente, gasta-se muito tempo até que a ferramenta identifique 
a necessidade real do cliente. Em especial nos grupos focais, pesquisadores destacaram que a utilização de 
inteligência é interessante, porém ainda traz limitações no seu uso, como a dificuldade de ser compreendido e 
a linguagem pouco natural. 

Um destaque também é necessário quanto à usabilidade das plataformas digitais. Certamente, uma boa parcela 
dos consumidores de telecomunicações já utiliza smartphones e está razoavelmente familiarizada com aplicativos 
móveis. Mas em uma população diversa como a do Brasil, ainda há um grande número de consumidores que, em 
razão de sua baixa escolaridade, têm dificuldade de leitura, para compreender os comandos de um aplicativo. Há 
também uma parcela da população com idade mais avançada, definitivamente não habituada a utilizar aplicativos, 
e eventualmente com dificuldade adicional de visão. O uso de fontes em tamanho pequeno e ícones não triviais difi-
culta o acesso deste grupo a aplicativos, como por exemplo, os de reforço de atendimento digital. Embora favorecer 
a autonomia do cliente seja um elemento importante para maximizar reforçadores e facilitar precorrentes – critérios 
que atendem ao conceito de boas práticas –, é preciso também considerar que há uma parcela da população que 
tem dificuldade em acessar a operadora por meio de aplicativos. 

O último ponto a destacar é que a participação na pesquisa de cliente oculto gerou, por si só, um efeito sobre os 
clientes pesquisadores. Ao aprofundarem o conhecimento acerca de suas operadoras, investigando as práticas de 
relacionamento disponíveis e analisando-as sob o ponto de vista do conceito de boas práticas à luz da regulação, 
os pesquisadores deixaram a posição de clientes comuns. Não raro, alguns deles compartilharam, nas diversas 
reuniões com a equipe, sobre descobertas que fizeram a respeito dos serviços que poderiam utilizar e sobre novas 
formas de acessar as operadoras. Essa experiência lança luz sobre a importância da educação para o consumo para 
formar consumidores mais aptos a avaliar o que lhes é oferecido. 

8.Avanços e Perspectivas

Para avançar na compreensão acerca do comportamento das operadoras prestadoras de serviços de telecomu-
nicações no Brasil, foi realizado o Estudo de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor, entre  janeiro 
de 2019 e fevereiro de 2021. O projeto buscou trazer para a regulação um novo olhar sobre a relação de consumo, 
investigando as práticas oferecidas pelas prestadoras de serviços e a avaliação de consumidores reais a respeito 
de tais práticas, à luz da regulação responsiva. 
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Para tanto, o projeto pautou-se pela Abordagem Analítico-Comportamental para a Regulação BAAR, modelo teóri-
co-metodológico robusto, concebido a partir de frameworks comportamentais reconhecidos na literatura da área: 
o BPM (FOXALL, 1990; 1998; 2010; 2016), a TMF (FOXALL, 1999; VELLA; FOXALL, 2011; 2013; FOXALL, 2019) e a análise 
comportamental de sistemas sociais (AGUIAR, 2013; 2017). A BAAR abriu a possibilidade de analisar como os três 
atores – consumidor, prestadoras e agência reguladora – interagem reciprocamente e se influenciam mutuamen-
te. As relações de consumo entre operadoras e consumidores atuam tanto como estímulos discriminativos para o 
comportamento do regulador, e sinalizam como deverá ser sua forma de atuação, quanto como estímulo reforçador 
para o comportamento de regular, evidenciando à agência que determinada linha de atuação pode ter sido bem 
sucedida. Com base nessa ideia, a BAAR evidencia a importância, para o regulador, de mapear e avaliar as práticas 
de relacionamento com o consumidor adotadas pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, a fim de incen-
tivar as melhores práticas, sob o ponto de vista da regulação responsiva.

Para delimitar o conceito de práticas de relacionamento, buscaram-se na literatura acadêmica estudos já reali-
zados sobre o tema. Partiu-se de amplo estudo bibliométrico inicial, realizado com metodologia que incorpora o 
estado da arte em termos de bibliometria automatizada. Foram mapeados palavras-chave, autores e artigos mais 
relevantes na literatura para direcionar a revisão da produção acadêmica sobre modelos e frameworks de relacio-
namento com clientes. Além dos resultados que o estudo bibliométrico trouxe, pode-se destacar a incorporação 
da metodologia para estudos futuros, com a aplicação de ferramentas que permitem analisar um grande volume 
de artigos científicos e extrair aqueles mais relevantes para o andamento do estudo. 

A partir dos frameworks e autores identificados e analisados, foi possível desenvolver um conceito de práticas de 
relacionamento com o consumidor que orientou os estudos realizados nas etapas seguintes. O conceito de práticas 
de relacionamento foi definido como atividades praticadas pelas empresas na interação comercial com os con-
sumidores, em qualquer etapa da jornada de vendas ou de serviços. Uma prática de relacionamento acontece no 
âmbito de uma jornada de consumo. Essa jornada identifica os principais pontos de contato estabelecidos entre o 
consumidor e a empresa prestadora ao longo do consumo do serviço (LEMON; VERHOEF, 2016), permitindo a iden-
tificação das contingências ( CATANIA, 1999) específicas que caracterizam a experiência do consumidor.

Foi adaptado o modelo de jornada do consumidor de telecomunicações da empresa de consultoria McKinsey 
(2017), que guarda correlação com as etapas de prestação de serviço de telecomunicações previstas na Resolu-
ção Anatel nº 632/2014 (ANATEL, 2014). A jornada se constitui em cinco etapas: pesquisa/prospeção, contratação, 
utilização, pagamento e engajamento/desligamento. As etapas de pesquisa e contratação configuram o início do 
relacionamento comercial, o que via de regra ocorre uma única vez. Já as etapas de utilização, pagamento e engaja-
mento, que compõem a comportamentos pós-compra por parte do consumidor (e.g., LEMON; VERHOEF, 2016) e de 
prestação de serviços por parte da empresa, configuram uma fase de convívio em que o relacionamento empresa-
-cliente se prolonga. Embora as empresas busquem prolongar e ampliar o relacionamento com os clientes, quando 
ele chega ao fim é necessária a prestação de serviços de apoio à etapa de desligamento.

Considerando o conceito apresentado, buscaram-se identificar práticas de relacionamento com o consumidor pre-
sentes na literatura acadêmica e em documentos produzidos por entidades do mercado e do setor. O levantamento 
permitiu localizar 65 artigos científicos e documentos, que forneceram 129 práticas de relacionamento com o con-
sumidor, adotadas ou recomendadas para o setor de telecomunicações. Essas práticas foram analisadas quanto à 
função que exerciam para o consumidor, tendo por referencial a lógica proposta pela BAAR. Também a partir dos 
resultados desse levantamento, foi possível identificar as capacidades organizacionais necessárias por parte das 
operadoras para atender às funções das práticas. 

No entanto, ainda norteado pela BAAR, restava desenvolver o conceito de boas práticas sob a perspectiva regulatória. 
Entende-se que algumas práticas de relacionamento podem ser boas para a operadora, sob o ponto de vista econômi-
co, mas não necessariamente mantém o equilíbrio do setor. Portanto, sob a ótica da regulação responsiva, definiu-se 
que boas práticas de relacionamento são aquelas sistemicamente programadas pelas operadoras para maximizar, 
para o consumidor, a produção de consequências reforçadoras e minimizar as aversivas, de forma a melhorar a 
qualidade da interação entre empresas e consumidores. Entende-se que práticas sistemicamente programadas re-
presentam uma adoção extensiva na empresa, após a devida implementação e formalização das ações, até que elas 
sejam assimiladas pelos setores e colaboradores envolvidos. Ainda, para que uma prática seja avaliada como boa, con-
siderou-se que ela deva atender a pelo menos um dos seguintes critérios, definidos com base com base na concepção 
de regulação responsiva e na regulamentação da Anatel concernente aos direitos dos consumidores:
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1. proporcionar acesso do consumidor aos benefícios contratados (i.e., práticas que têm por objetivo au-
mentar a probabilidade de que os serviços sejam entregues ao consumidor de acordo com os parâmetros 
por ele contratados);
2. reduzir a ocorrência de conflitos na relação de consumo (i.e., práticas que têm como objetivo prevenir a 
ocorrência 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 acesso dos consumidores a opções de escolha 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., prá-
ticas que têm como objetivo facilitar o acesso à operadora para a solução de demandas diversas).

De posse do conceito de boas práticas, e com construtos identificados na revisão de literatura –funções para o 
consumidor e capacidades organizacionais – passou-se à construção do artefato que seria utilizado para a pesquisa 
de campo junto às operadoras de telecomunicações para identificar e avaliar as suas práticas de relacionamento. 
O Modelo de Avaliação Regulatória de Boas Práticas de Relacionamento com o Consumidor de Serviços de Teleco-
municações foi baseado no método Design Science Research, buscando estabelecer a geração de inovações fun-
damentadas em processos e práticas de construção criativa e coletiva de conhecimentos, envolvendo a Equipe de 
Regulação da Anatel e a Equipe de Pesquisa do IBICT.

O modelo desenvolvido permitiu que cada operadora identificasse e detalhasse de cada prática de relacionamento 
com o consumidor por elas adotadas, em termos de:

• Consequências planejadas da Prática para o Consumidor;
• Abrangência quanto aos pontos da jornada do consumidor;
• Capacidades organizacionais mobilizadas para a execução da prática;
• Nível de implementação;
• Nível de formalização.

Onze operadoras preencheram a matriz de avaliação das práticas. Como resultado, foram levantadas 222 práticas 
de relacionamento do setor, que foram avaliadas quanto à aderência ao conceito de boas práticas sob a ótica da 
regulação. Entre as práticas analisadas, 186 atenderam a pelo menos um critério definido. Foram consideradas boas 
práticas aquelas que obtiveram pelo menos três pontos, o que significa a aderência a três ou mais critérios. Como 
resultado, identificaram-se 46 boas práticas à luz da regulação. 

Tendo a listagem de práticas de relacionamento efetivamente em vigor, por um lado, e os conceitos de boas práti-
cas à luz da regulação, por outro, restava ouvir o consumidor que experimenta tais práticas. A última fase do estudo 
consistiu em uma pesquisa de cliente oculto, realizada com 30 clientes reais, recrutados e especialmente treinados 
para analisar as melhores práticas do setor, das cinco maiores operadoras, em todos os serviços ofertados (telefonia 
fixa, telefonia móvel pós e pré-paga, banda larga e tv por assinatura), sob os mesmos critérios de boas práticas.

A metodologia adotada, com acompanhamento próximo da equipe de pesquisadores do projeto, permitiu obter da-
dos quantitativos e qualitativos, o que possibilitou uma visão bastante robusta das práticas de relacionamento. Apro-
veitando o momento da pandemia de Covid-19, com as novas exigências diante das necessidade de telecomunica-
ções, a pesquisa de cliente oculto também incorporou as novas práticas adotadas pelas operadoras, como forma de 
avaliar a sua rápida adaptação à nova realidade. No total, os 30 clientes-pesquisadores avaliaram 29 práticas e atribuí-
ram níveis de aderência para cada uma delas. Importante destacar que não foi avaliada a satisfação do consumidor e, 
sim, seu olhar sobre o que a prática possibilitou acessar, diante dos critérios de maximizar reforço, minimizar aversivos, 
abrir cenários e facilitar precorrentes. Essa fase do estudo permitiu a observação de pontos fortes e fracos das práticas, 
sobretudo no que se refere à comparação entre práticas semelhantes, a exemplo das ouvidorias das cinco operadoras.

Destaca-se que a metodologia desenvolvida para a avaliação de boas práticas na perspectiva regulatória em 
telecomunicações constitui-se como uma iniciativa inédita. O modelo foi especialmente desenvolvido para con-
templar as características do setor de telecomunicações no Brasil, fundamentado na BARR, que desenhou a inte-
ração entre os atores principais da área. Ressalta-se também a inovação da metodologia desenvolvida e aplicada 
na pesquisa de cliente oculto, já que não foram encontrados registros de outras pesquisas desse tipo com servi-
ços de telecomunicações na literatura científica.
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A partir das metodologias desenvolvidas, a agência poderá aplicar os mesmos modelos para novas rodadas de 
pesquisa de campo, como de forma a ampliar o estudo sobre as práticas do setor, ao incluir operadoras menores ou 
localizadas apenas em determinadas regiões geográficas. A avaliação de boas práticas pode ainda ser incorporada 
aos mecanismos regulatórios periódicos da agência, com possíveis sinalizações positivas para as operadoras que 
obtiverem níveis mais altos de aderência em suas práticas, como forma de incentivo. Por fim, conclui-se que as me-
todologias desenvolvidas no Estudo 2 acrescentam à agência um inovador e robusto ferramental capaz de prover 
informações estratégicas sobre o comportamento das prestadoras de serviços de telecomunicações no Brasil.
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30.  Switching barriers (criar barreiras dificultadoras, como por exemplo, cobrança de multa para a troca de 
operadora);
31.  Identificação de padrões do comportamento do consumidor para predição de churn;
32.  Framework de data mining que identifica casos de fraude de assinatura;
33.  Modelo de suporte à decisão que prevê as ocorrências de possíveis reclamações com base na análise de 
reclamações anteriores;
34.  Modelo de previsão de repetições de trouble tickets (abertura de chamado em central de atendimento 
para problemas técnicos);
35.  As empresas de indústrias voltadas para a tecnologia devem investir na identificação de clientes inova-
dores (clientes mais rápidos para adotar novas tecnologias) e retardatários (clientes mais lentos na adoção 
de novas tecnologias);
36.  Ferramentas de data mining;
37.  Práticas provenientes do modelo de Gartner em retenção e estratégia no CRM;
38.  Entendimento das particularidades do CRM, conforme previsto na literatura da área;
39.  Definir as estratégias para utilização de ferramentas de Mobile CRM (aplicativos móveis);
40.  Seguir a abordagem prevista na literatura para implementação do CRM;
41.  Práticas relacionadas à visão e colaboração organizacional;
42.  Mudança de gerência;
43.  Apontamento de liderança em CRM;
44.  Desenvolvimento de liderança;
45.  Treinamento para equipe gerencial;
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46.  Determinar os objetivos negociais;
47.  Considerar todas as questões relacionadas a cultura organizacional, tais como funcionamento do centro 
operacional, desenvolvimento do processo de inovação, organização interfuncional, implementação de fer-
ramentas/tecnologia, acompanhamento de preços informados pela concorrência e desempenho;
48.  Estabelecimento de equipes multi-funcionais;
49.  Treinamento inicial;
50.  Equipes interfuncionais (cross-functional team);
51.  Estabelecimento de satisfação no contrato de serviços (métricas de satisfação no contrato);
52.  Medição da qualidade da experiência em tempo real;
53.  Coleta de dados demográficos dos consumidores;
54.  Escolher a tecnologia mais adequada às necessidades do cliente para oferecimento dos serviços.;
55.  Desenvolver confiabilidade nos serviços prestados (visão cliente-empresa);
56.  Boa infraestrutura organizacional e tecnológica (de “cenários invisíveis”) para o consumidor, que desen-
volvem e impactam toda a entrega no front-office e na interface com o cliente;

Lista de práticas da pesquisa documental
57.  Definição de jornadas do usuário e pontos de contato;
58.  Definição de personas;
59.  Plataformas de crowdsourcing;
60.  Psicologia comportamental aplicada ao design de serviço;
61.  Métodos de design de serviço;
62.  Processos ágeis de teste e aprendizado de novas ofertas de serviço;
63.  Plano de dados escalonados: os assinantes gastam a cota de serviço em pequenas quantidades e não 
assumem planos de dados de períodos longos;
64.  Easy Mobile (consumidores podem ajustar mês a mês as configurações de seus planos por meios digitais, 
além de realizar transações e interações com a empresa com a mesma praticidade);
65.  Simplificação dos serviços por meio da redução de opções, taxas e períodos de contrato;
66.  CX Analytics (aplicação de algoritmos avançados a vastos dados);
67.  Microssegmentação granular da base de clientes;
68.  Quantificação do que realmente importa aos clientes;
69.  Métricas de satisfação (NPS, por exemplo);
70.  Termos claros de serviço para parametrizar as expectativas;
71.  Disponibilização da velocidade da banda larga em horários de pico como informação para clientes na 
contratação;
72.  Velocidade mínima garantida;
73.  Meios de saída do contrato por não cumprimento de requisitos prometidos;
74.  Transparência, praticidade e efetividade na cobrança de taxas e multas;
75.  Práticas de educação ao cliente para dar autonomia ao usuário na resolução de problemas técnicos 
com os serviços;
76.  Centros de atendimentos especializados, como um canal de comunicação que deve coexistir com outros 
canais visando atender a clientes que desejam ter os dois canais de comunicação presentes;
77.  Atendimento de suporte digital;
78.  Telas de interface compartilhadas;
79.  Divulgação de informações facilmente interpretáveis;
80.  Desenvolvimento de estratégias de inserção de multicanais ou “omnichannels”;
81.  Implementação de métodos analíticos para priorização de canais;
82.  Imersão na realidade dos perfis e necessidades dos segmentos de clientes;
83.  Construção de diversos modelos de canais integrados de comunicação e serviço;
84.  Web-to-shop/clique para ligar: a compra na web é suportada por compras em lojas ou televendas;
85.  Showrooming, onde clientes usam lojas para testar seus produtos antes de adquiri-los on-line;
86.  Cesta multicanal: na qual clientes criam carrinhos de compra em um canal A e, essa mesma cesta, é trans-
ferida para um canal B ou C;
87.  Disseminação de canais de autoatendimento;
88.  Principal canal de relacionamento digital da Companhia;
89.  Atendimento on-line exclusivo às pequenas e médias empresas;
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90.  Técnico Virtual (identifica problemas e realiza grande parte dos reparos em serviços de telefonia fixa e 
internet banda larga);
91.  Reinício remoto de decodificadores no ínicio do dia como meio de manutenção planejada, que evita 
possíveis problemas técnicos posteriores;
92.  Adaptação das configurações de serviços à oferta de volume de dados disponíveis em períodos de alta demanda;
93.  Tecnologia de monitoramento que permita a diminuição do tempo de resposta a quedas de serviço;
94.  Estrutura de TI integrada;
95.  Sistema de mensuração da experiência;
96.  Utilização de inteligência artificial;
97.  Internalizar a importância de seus trabalhos (celebrar conquistas da equipe);
98.  Equipe responsável pelo primeiro contato com o consumidor precisa estar sempre atualizada;
99.  Realizar um programa de checagem (cada funcionário é monitorado pelo menos quatro vezes no mês, caso 
a empresa identifique algum problema, o profissional envolvido passa por um processo de reciclagem);
100.  Equipes coordenadas através de um modelo de governança cross funcional e de métodos ágeis de 
gerenciamento;
101.  Pacotes do tipo Facebook (práticas voltadas à alavancagem de redes sociais);
102.  Otimização de opções, isto é, não sobrecarregar os consumidores com um número excessivo de opções;
103.  Análise quanto à aderência de clientes às estratégias e às propostas de valor para cada segmento;
104.  Definição do público-alvo para cada produto e serviço;
105.  Avaliação da propensão ao consumo dos clientes do segmento alvo;
106.  Aderência da proposta às demandas apresentadas nos fóruns de clientes ou pesquisas realizadas;
107.  Ações de pós-venda para entrega dos atributos desejados na Visão Cliente, por fases (pós acolhimento, 
manutenção e retenção);
108.  Análise e manifestação obrigatórias pelos gestores de clientes sobre os novos produtos definidos;
109.  Aplicação de normas sociais incorporadas em mensagens;
110.  Enquadramento positivo/negativo na apresentação de escolha;
111.  Eliminar a probabilidade de perda percebida;
112.  Definir o problema do consumidor e sua origem: é importante os elaboradores de políticas determinarem 
se a autoridade de defesa do consumidor é a entidade mais adequada para tratar a origem ou aspectos do 
problema do consumidor, se existe um âmbito razoável para corrigir o problema, e se corrigir o problema irá 
causar conflito com outros objetivos de políticas públicas;
113.  Medir os prejuízos para o consumidor: Embora a quantificação seja muitas vezes difícil, é essencial que o 
prejuízo seja avaliado, mesmo quando apenas é possível fazê-lo de uma forma qualitativa. Possíveis fontes de 
informação para as avaliações incluem grupos-alvo, dados de queixas, inquéritos ao consumidor, inspecção do 
mercado e análises econométricas;
114.  Determinar se os prejuízos para o consumidor justificam a ação política. Isso pode ser feito identificando 
a magnitude, a abrangência e a duração do prejuízo para o consumidor, e se há impactos desproporcionais em 
alguns grupos, como as crianças, os idosos ou as pessoas socialmente desfavorecidas.;
115.  Estabelecer o objetivo e identificar o leque de opções políticas;
116.  Avaliar as opções e escolher a ação política mais apropriada;
117.  Desenvolver um processo de revisão para avaliar a eficácia da política, pois pode haver alterações na na-
tureza do problema e consequências imprevistas ou involuntárias;
118.  Ações de fiscalização para compreender práticas comerciais enganosas e injustas;
119.  Novos regulamentos, proibindo as empresas de realizar práticas comerciais que podem provocar vieses 
comportamentais em mercados específicos;
120.  Iniciativas de capacitação do consumidor e educação do consumidor, fornecendo ferramentas para miti-
gar o efeito de vieses comportamentais
121.  Os colaboradores passaram a ter acesso a um novo sistema para comercializar produtos pós-pago, con-
trole e internet móvel para os clientes que estavam nos sistemas legados. Dessa forma, os clientes já estão 
sendo faturados e atendidos por meio de uma plataforma única;
122.  Adoção de critérios de segmentação com o intuito de fazer com que cada loja seja o mais relevante possí-
vel para o público que a frequenta, de acordo com as características da região e do cliente;
123.  Loja coworking: coloca-se à disposição dos frequentadores espaços para acessar a internet, trabalhar ou 
simplesmente aproveitar a loja;
124.  App com acesso a mais de 170 títulos de livros e revistas;
125.  App com mais de mil meditações e aulas exclusivas, criadas e gravadas especialmente para o aplicativo;
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126.  App que permite assistir a jogos pelo celular e ter acesso a conteúdo exclusivo da liga de basquete americana;
127.  Compartilhamento de plano de dados gratuitamente;
128.  Assistente virtual completo, que responderá os questionamentos dos clientes para diferentes demandas 
sobre Internet, celular, TV por assinatura e temas que envolvam todos os serviços da operadora;
129.  Framework de scripts de comunicação com o cliente que garanta que as informações fornecidas aos 
consumidores de telecomunicações sejam acessíveis, relevantes e prioritárias.

APÊNDICE B – Roteiro para Oficina de Análise das Práticas 
de Relacionamento com o Consumidor em Telecomunicações

PRÉ-OFICINA:
1. Preparação dos Participantes

1.1 Os pesquisadores compartilharão por e-mail, para os participantes das oficinas, o material de apoio 
com o nivelamento prévio a respeito do conteúdo a ser tratado nas oficinas, utilizando um texto padrão, 
contendo os conceitos que serão abordados, os critérios das Práticas de Relacionamento como o Consu-
midor; o material que será utilizado;
1.2 Os representantes das empresas levantarão, previamente, as respectivas práticas de Relacionamento 
com o Consumidor, e disponibilizarão a listagem dos participantes das Oficinas.

OFICINA:
Facilitadores: 3 por empresa

2. Apresentação: Nivelamento conceitual e instruções gerais
Este é o momento em que os representantes passarão por um nivelamento conceitual sobre a pesquisa das Práticas 
de Relacionamento com o Consumidor em Telecomunicações, e receberão as instruções gerais da dinâmica.
Tempo sugerido: até 20 minutos

3. Análise da Jornada do Consumidor
Material necessário: 

• Template da Jornada do Consumidor impressa em A1 ou A0;
• Post-Its Rosa pequenos para descreverem as boas práticas;
• Canetas;
• Bullets coloridos de acordo com as legendas das Capacidades.

Após o nivelamento conceitual, os participantes da oficina devem ser instruídos classificar as boas práticas, elenca-
das previamente, nas etapas da Jornada do Consumidor, utilizando os post-its rosa, bem como o objetivo da prática 
para o consumidor.
Tempo sugerido: até 40 minutos

Em seguida, as boas práticas elencadas devem ser classificadas de acordo com as Capacidades Mobilizadas, utili-
zando os respectivos Bullets coloridos.
Tempo sugerido: até 10 minutos

Tempo geral da etapa: até 50 minutos

4. Análise do Nível de Implementação e Formalização
Material necessário: 

a. Template dos Níveis de Implementação e Formalização impresso em A1 ou A0;
b. Post-Its grandes para as boas práticas priorizadas;
c. Post-Its verdes pequenos para descreverem as evidências das boas práticas;
d. Canetas;

Os participantes da oficina devem ser instruídos priorizar as boas práticas, nas etapas da Jornada do Consumidor, 
utilizando os post-its grande.
Tempo sugerido: até 5 minutos
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Em seguida, os participantes devem descrever evidências que comprovam a existência de cada prática no post-it 
verde, e classificá-las segundo o nível de Implementação e o nível de formalização.
Tempo sugerido: até 30 minutos

Por fim, as boas práticas elencadas devem ser avaliadas de acordo com o impacto da prática para o consumidor e para 
a empresa, a partir da descrição de evidências do impacto.
Tempo sugerido: até 15 minutos

Tempo geral da etapa: até 50 minutos

5. Feedbacks dos Participantes
Os representantes das empresas darão os feedbacks a respeito da experiência vivenciada na Oficina, com a ferra-
menta Mentimeter.

PÓS OFICINA:
6. Análise dos Dados

Após as Oficinas, os facilitadores presentes devem compartilhar os dados apurados na Oficina com os demais pes-
quisadores, para análise dos dados e produção de relatório.

Prazo estipulado: até 2 dias após o término da Oficina.

APÊNDICE C – Práticas Totais Divididas em Grandes Grupos 
com respectivas definições

Atendimento automatizado: atendimento robotizado ou automatizado por meio de mensagens padronizadas (bot 
ou ura) (17)
OPA1 - BOT de vendas, ofertas e reclamações - Inteligência artificial que analisa diversos dados para traçar planos de 
serviço mais personalizados a cada cliente
OPB1 - Atendimento telefônico (URA) - Prestar atendimento otimizado para os clientes promovendo um catálogo de 
serviços da empresa; esclarecer dúvidas e orientações de uso dos serviços bem como possibilitar que o cliente faça 
uma avaliação dos serviços e da empresa
OPB12 - Agente Virtual nos canais de atendimento - Disponibilidade de Suporte Técnico (auto atendimento) nos diver-
sas canais de atendimento
OPC3 - Atendimento Digital - Atendimento por unidade de resposta audível (automatizado)
OPC4 - Retenção na URA - Atendimento e fornecimento de informações ao cliente, sem interagir com o atendente
OPF2 - Autoatendimento com inteligência artificial - Autoatendimento sobre assuntos de Conta e Suporte Técnico, e recarga.
OPF7 - Ura com NLU (linguagem natural) - Direcionamento mais rápido e eficaz de atendimento
OPG5 - Serviços disponíveis na URA do Contact Center - Atendimento segmentado de clientes, direciona de maneira 
assertiva e de acordo com a necessidade, sem precisar falar com o atendente
OPH15 - Atendimento por chatbot - Atendimento por meio de robôs de conversação – são ferramentas de comunica-
ção. Seu propósito é simular uma interação com um agente de atendimento humano e automatizar diversos
OPH16 - Autoatendimento com inteligência artificial - Ferramenta robótica inteligente que automatiza o atendimento 
telefônico e o chat. 
OPH18 - Atendimento URA - Atendimento segmentado de clientes, direciona de maneira assertiva e de acordo com a 
necessidade, sem precisar falar com o atendente
OPI15 - Inteligência de segmentação na URA (por exemplo status do cliente: ativo, bloqueado, cancelado) - Atendimento 
segmentado de clientes, direciona de maneira assertiva e de acordo com a necessidade, sem precisar falar com o atendente
OPJ9 - Área do Cliente - Chatbot - Atendimento por meio de robôs de conversação – são ferramentas de comunicação. 
Seu propósito é simular uma interação com um agente de atendimento humano e automatizar diversos
OPK1 - Call Center - Inteligência artificial para interagir com o cliente na URA antes de direcionar para o atendimento 
humano, de modo a resolver dúvidas de forma rápida do cliente, sem necessitar aguardar em fila de espera para falar 
com o representante.
OPK3 - Atendimento WhatsApp - Utilização de inteligência artificial integrada ao Whatsapp visando interações e aten-
dimentos automatizados com clientes: busca de informações, dúvidas, 2a via de contas, etc 
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OPK5 - Atendimento técnico no menu eletrônico (URA) - O cliente pode realizar através da URA a alteração, confirma-
ção e cancelamento de visita técnica e abertura de reparo técnico de Voz
OPK6 - Ilha dedicada para Mudança de endereço - Direcionamento pela URA para solicitações de mudança de ende-
reço; Ilha dedicada para atendimento de mudança de endereço

Atendimento presencial: atendimento em lojas físicas ou por meio de representantes (14)
OPB14 - Agendamento de atendimentos presenciais - Conciliar junto ao cliente a disponibilidade para o atendimen-
to presencial
OPC1 - Atendimento em Lojas - Atendimento presencial em lojas próprias
OPC38 - Venda com interação humana - Atendimento presencial para venda
OPD14 - Credenciados - Venda por meio de agente credenciado
OPE19 - Distribuidores e Parceiros Regionais - Atendimento presencial por meio de pequenos distribuidores e co-
merciantes locais
OPF26 - Lojas físicas - Ponto de contato presencial
OPG1A - Vendas através de Contact Center, lojas, vendedores externos, credenciadas - Vendas de serviços através 
de diferentes canais.
OPG2B - Atendimento através de Lojas - Atendimento e resolução das demandas dos clientes por meio digital ou 
presencial
OPH2 - Credenciado de Vendas - Parceiro de negócios para gerar maior capilaridade ao negócio
OPH9 - Hipermercados Pré Pago - Venda de chips pré-pago em hipermercados
OPH23 - Atendimento Presencial - Atendimento ao cliente presencial na sede da Operadora H.
OPH40 - Lotérica - Pagamento de contas em lotéricas e venda de chips.
OPH42 - Atendimento Presencial - Canal de atendimento
OPJ3 - Contratação dos serviços e atendimento nas diversas áreas em mais de 40 lojas físicas - Canal físico de vendas 
e atendimento ao consumidor

Atendimento remoto com interação humana via canais privados ou públicos: atendimento por chats, call center, 
e-mail, portais, redes sociais (23)
OPB2 - Atendimento Online (CHAT Whatsapp e Facebook) - Prestar atendimento otimizado para os clientes por meio 
de chat, whatsapp e facebook
OPB3 - Recebimento de E-mail - Prestar atendimento para os clientes permitindo esclarecer dúvidas e orientações 
de uso dos serviços por meio de e-mail
OPB4 - Mídias Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Site, Fale Conosco, Indique um amigo) - Prestar atendimento 
para os clientes para esclarecer dúvidas e dar orientações de uso dos serviços por meio das mídias sociais  
OPC2 - Atendimento Call Center - Atendimento em call center
OPC30- Front End único - um único ponto de contato com o cliente para vendas e para suporte
OPD5 - Atendimento digital - Atendimento facilitado/ágil por meio de diferentes canais de comunicação
OPD9 - Solicitações gerais - Atendimento e resolução das demandas dos clientes como informações, troca de ende-
reço, troca de plano, alteração da data de vencimento da fatura, etc
OPD13 - Reação às demandas de novos clientes (formulário do site, e-mail, e telefone) e prospecções - Venda para 
potenciais clientes que demonstraram interesse em algum canal de atendimento
OPE11 - Página do Facebook (Canal de Contato, Dúvidas, Reclamações) - canal de comunicação com o cliente via 
Facebook
OPF6 - Atendimento via Call Center - Autoatendimento sobre assuntos de Conta e Suporte Técnico, cancelamento 
e contratação de svs.
OPF8 - Atendimento por chat - Ampliação da oferta de canais de atendimento (mais um canal de atendimento)
OPG1B - Vendas através de Telemarketing - Vendas de serviços através de diferentes canais.
OPG2A - Atendimento através do Contact Center - Atendimento e resolução das demandas dos clientes por meio 
digital ou presencial
OPH10 - Ilha Pós Venda - Indicador para acompanhar o uso do pacote e dos dados do cliente
OPH12 - Atendimento SAC - Canal onde o cliente estabelece o contato direto com a empresa para resolver seus pro-
blemas, propor sugestões, tirar dúvidas e fazer reclamações
OPH14 - Atendimento por CHAT - Atendimento ao cliente via CHAT
OPH17 - Atendimento por Redes Sociais - Atendimento através de canais de redes sociais
OPH33 - Atendimento por E-mail - Atendimento ao cliente por e-mail.
OPH41 - Whatsapp - Atendimento via whatsapp 
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OPI5 - Plataforma de veedas - otimização do processo de venda com uso de documentação digital, ativação da ven-
da por canais digitais, Canal digital para vendas em lojas físicas e parceiros (o atendente utiliza o canal)
OPJ14 - Atendimento próximo e personalizado via Redes Sociais e Reclame Aqui - Canal digital de atendimento para 
demandas de informações/dúvidas, reclamações ou solicitações 
OPK7 - Agendador virtual WhatsApp - Confirmação de agendamento dos novos clientes utilizando o WhatsApp. O 
Cliente é informado sobre a possibilidade dessa abordagem na venda e recebe o contato no dia seguinte a compra 
para confirmar o produto contratado, endereço e data agendada para instalação. 
OPK9 - Front End único - Agregação de dados contextualizados, sistemas de vendas e ferramentas de atendimento 
num front-end único (incluindo Fixa, Móvel, Terminais, etc) visando aumento da efetividade e resolutividade de 
interações com clientes 

Auto-serviço (Selfcare): modelo de atendimento em que o usuário soluciona problemas de forma autônoma (14)
OPA16 - Script Técnico integrado - Correções sem visita - Script Técnico com conteúdo instrutivo para possibilitar o 
autoatendimento dos usuários
OPB6 - Aplicativo - Facilitar para o cliente a execução de processos
OPB20 - Técnico Virtual - Autoatendimento sobre assuntos de Suporte Técnico
OPF1 - Portal (conta, produtos, serviços) - Autoatendimento sobre assuntos de conta e dados cadastrais
OPF4 - Técnico Virtual - Autoatendimento sobre assuntos de Suporte Técnico
OPF13 - Eu resolvo - Fast track: direciona o atendimento para rápida resolução.
OPG4A - Área do cliente no site da empresa - Canal que possibilita acesso à diversas informações, e resolução de 
questões pelo próprio cliente
OPG4B - App para ser baixado - Canal que possibilita acesso à diversas informações, e resolução de questões pelo 
próprio cliente
OPH6 - Aplicativo - Canal que possibilita acesso à diversas informações, e resolução de questões pelo próprio cliente
OPI3 - Disponibilidade de portal para clientes (web e app) - Self Caring - Canal que possibilita acesso à diversas in-
formações, e resolução de questões pelo próprio cliente
OPI6 - Ativação de chip: o próprio cliente ativa o chip (naked SIM), escolhe o produto, monta seu plano, não precisa 
de vendedor. - Autoatendimento ou atendimento personalizado
OPI9 - Diversidade de canais de atendimento - Aumento de capilaridade de auto serviço via diversos canais (ura, 
chat, whatsapp, app, instagram, facebook) - Diferentes canais para autoatendimento
OPJ4 - Teste de velocidade próprio - Ferramenta de verificação de desempenho técnico do serviço de internet 
banda larga
OPJ7 - Área do Cliente - Canal que possibilita acesso à diversas informações e resolução de questões técnicas dos 
serviços contratados

Comunicação e Alteração de plano: ações de adequação e alteração do plano adquirido pelo cliente (3)
OPC26 - Mudança de Plano - Permitir mudança de plano no contrato
OPC37 - Rentabilização (novos produtos, serviços, mudanças de plano para clientes) - prática para garantir a renta-
bilidade de produtos, tanto criando produtos novos, quanto retirando/alterando produtos menos rentáveis
OPD3 - Alteração de plano compulsória - Mudança de plano do serviço prestado, avisa o cliente por meio de ligação

Crosell / Upsell: práticas de fidelização de clientes por meio de vendas cruzadas e/ou upgrades (3)
OPA20 - Crosell e Upsell pelo atendimento 1o nível - Projeção de planos diversos para os usuários de acordo com o 
cruzamento de produtos e serviços complementares e substitutos no portfólio da empresa
OPF14 - Oferta inteligente de adicionais e upgrades - Oferta inteligente de adicionais e upgrades. Readequações da 
“posse” com melhor custo-benefício
OPH1 - Televendas com o Cliente (para complementação de serviço - Contato telefônico com o cliente para com-
plementação de vendas e serviços)

Disponibilização de serviços e produtos incrementais: produtos e serviços que complementam o portfólio de 
compras dos usuários ou atividades (8)
OPC9 - Programa de relacionamento (CC)
OPE7 - Roteador Gratuito na instalação
OPE8 - Carência (Após a instalação, o assinante tem 10 dias ilimitados)
OPF17 - Conversão de benefícios, ex. “plays”, troca voz e dados
OPH13 - 1ª Fatura (Desconto na Aquisição) - Desconto no serviço para a primeira fatura
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OPH39 - Plataforma SP - Ferramenta com o cliente pode ver séries, programas e filmes quando quiser, seja na TV, no 
computador ou no tablet e smartphone
OPI14 - Programa de Fidelidade - Benefícios como clube de vantagens, bônus para adesão a conta online, desconto com 
foco no relacionamento para aquisição de ingressos ou produtos, ou então, um par de ingressos de cinema grátis por mês
OPJ18 - Plataforma UP - Plataforma online com vários filmes, séries e jogos, para acessar onde e quando quiser - Pla-
taforma online que disponibiliza acesso a conteúdo de entretenimento aos clientes

Divulgação de serviços, produtos e marca: promover produtos e serviços da empresa, a fim de atrair ou fidelizar clientes (14)
OPA13 - Criação de Ofertas de comunicação dirigida para o público do digital - Ações de comunicação dirigida voltadas 
ao público mais aderente a canais digitais da operadora
OPD1 - Campanhas de marketing visual/digital - Divulgação na mídia, para o cliente conhecer melhor o produto e os 
canais de atendimento, e para aumentar as vendas da empresa
OPE9A - Envio de mensagem via SMS - (promoções/descontos) - empresa envia sms ao cliente para informar sobre van-
tagens e sobre utilização do pacote
OPE15 - Eventos regionais para divulgação - eventos locais em cidades menores para divulgação da empresa
OPE20 -  Reuniões com representantes locais e diversas áreas da empresa - evento regional com distribuidores e comer-
ciantes locais, para atrair público
OPE21 - Apoio em eventos regionais com prestação de serviços - patrocínio de eventos ofertando serviços
OPE22 - Programa de TV Patrocinado -  programa de tv específico para público alvo
OPE25 - Anúncios Rádio - divulgação da empresa por meio de anúncios de rádio (de acordo com o público alvo)
OPH36 - Promoções e Eventos - Eventos promocionais da marca
OPH37 - Patrocínio - Maior divulgação da marca ao patrocinar eventos
OPH38 - Ações Voluntárias - Ações de serviços voluntários, em que os funcionários ajudam alguma instituição 
OPI13 - Comunicação sobre produtos e ofertas conforme perfil do canal, produto e do prospect - Campanhas de di-
vulgação de produtos, serviços e ofertas de acordo com o perfil de cliente de cada canal (por ex. campanhas de TV são 
direcionadas para o perfil do público que assiste determinado canal, em determinado horário, etc)
OPJ1 - Divulgação dos serviços através de nosso site - Canal digital de divulgação dos serviços da empresa

Facilitação e Negociação de Pagamentos: ações visam a diminuição do esforço dos usuários para a realização de paga-
mento dos serviços e negociação de suas dívidas (14)
OPA18 - Processo de pagamento via cartão de crédito - Opção adicional de pagamento dos serviços
OPA19 - Mensagem com código de barras para pagamento online - Incremento de função para a geração de código de 
barras que possibilite o pagamento online dos serviços da operadora
OPC20 - Meios de Pagamento - oferta de diferentes canais e possibilidades para pagamento da fatura
OPC21 - Agilidade na hora de pagamento - facilitação do pagamento
OPC22 - Régua de cobrança segmentada - mapeamento de comunicação para cobrança de inadimplentes de acordo 
com segmentações
OPC29 - Régua de prevenção à inadimplência - mapeamento de comunicação para reduzir a inadimplência, com 
inserção de pontos de contato após determinados prazos de atraso
OPF5 - Conta Digital (não envio de papel para o cliente) - Garantir que o cliente receba sua conta, envio do código de 
barras (e-mail, sms, site, app) para facilitar o pagamento.
OPG3 - Negociação de dívidas e parcelamentos através de Contact Center e Lojas - Práticas para diminuição de ina-
dimplência de clientes, mantendo-o ativo, em diferentes canais. 
OPH5 - Conta Via App - Emissão de conta por via do app
OPH8 - Conta Digital E-mail - Envio de conta via e-mail
OPH20 - Atendimento Cobrança - Contato com clientes para cobrança de pagamento
OPH24 - Conveniência Pagamento (diferentes canais) - Diversos canais para efetuação de pagamento.
OPJ8 - Área do Cliente para pagamento - Canal que possibilita acesso à diversas informações, e resolução de questões 
técnicas dos serviços contratados
OPJ13 - Suporte 24 horas e atendimento estendido do setor de cobrança - Estrutura de suporte constante e de aten-
dimento estendido de cobranças para oferecer maior comodidade a clientes

Informativos gerais e Materiais de educação ao cliente: Instrumentos ou Dispositivos para assistência planejada e 
educação dos clientes (21)
OPA4 - Inbound Marketing - Conjunto de ações voltadas para a promoção da educação e engajamento (pré/pós-ven-
da) do consumidor
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OPB11- Informativos sobre problemas técnicos com prazos para sua resolução - Informativos sobre problemas téc-
nicos (como recall)
OPB13 - Entrega do Guia do Cliente no ato da Instalação - Orientações sobre a utilização do serviço
OPC5 - Aviso de Compras - notificação de compra realizada para validação e segurança
OPE1 - Boas vindas - pacote de boas vindas ao clientes com informativos sobre serviços
OPE2 - Jornada por “pílulas” - envio de e-mails periódicos sobre produtos e serviços da empresa
OPE3 - Vídeo com orientações sobre o serviço - vídeo no canal da empresa com dicas sobre serviços
OPE4 - FAQS - página com perguntas frequentes sobre produtos e serviços
OPE5 - Página Personalizada Reclame aqui com vídeo, FAQ, alertas - página personalizada no portal Reclame Aqui 
com informações gerais 
OPE9B - Envio de mensagem via SMS (utilização da franquia) - empresa envia sms ao cliente para informar sobre 
vantagens e sobre utilização do pacote
OPE13 - Canal do Youtube - canal de comunicação por vídeos no Youtube
OPF18 - Material de autoinstrução por whatsapp - Material para orientação do uso, entregue via whatsapp
OPF19 - Material de autoinstrução - Materiais audiovisuais para orientação de uso
OPH3 - Website - Canal informativo para cliente 
OPH4 - SMS - Canal de comunicação de ofertas, promoções e avisos
OPH7 - E-mail de boas vindas - E-mail informativo de boas-vindas ao cliente novo com informações básicas e 
direcionamentos
OPH35 - E-mail Decoder - mensagem apresentada diretamente via aparelho para TV por assinatura
OPI1 - Disponibilidade de site institucional 24X7 - Canal de atendimento, com informações de produtos e serviços, 
que pode ser acessado a qualquer momento
OPJ5 - Vídeos - Vídeos curtos no Youtube abordando diversos assuntos de conexão - Vídeos instrutivos voltados à 
educação do consumidor sobre os serviços de conexão à internet
OPJ6 - Imã de geladeira com orientações da conexão entregue aos clientes nas visitas técnicas - Material instrutivo 
para orientação de clientes em caso de problemas técnicos com o serviço de internet
OPJ12 - Dicas do serviço e gravações de massiva em nossa espera telefônica - Repasse de informações importantes 
e curiosidades aos clientes por gravações automáticas

Interações colaborativas para criação e aprimoramento de produtos e serviços: Prática de contato direto com o 
cliente para cocriar ou aprimorar produtos e serviços (5)
OPA9 - Fórum de Clientes - Evento presencial que reúne os clientes da empresa constituindo um “fórum” em que 
sugestões e feedbacks dos clientes são repassados à operadora
OPA11 - Estação - Evento onde o cliente participa do desenvolvimento e manutenção de serviços da operadora
OPA17 - CEM - Customer Experience Management - visão de comportamento e qualidade de rede - Método e ferramen-
tas voltadas para a melhoria contínua dos serviços da operadora de acordo com a experiência gerada para o usuário
OPC15 - Campanha Modelo de governança estratégica - desenho multidisciplinar de áreas com visão em jornada - 
campanha para contato com o cliente de acordo com os produtos e serviços contratados e com seu ponto no ciclo 
de vida/jornada
OPC36 - Pilotos de novos produtos/Conceitos - prototipação e piloto de novos produtos

NPS e outras pesquisas: mensuração agregada de satisfação por produto ou por transação e escutas exploratórias 
para verificar a experiência do cliente (18)
OPB9 - Realização de pesquisas que medem a experiência do cliente - Realização de pesquisas que medem a expe-
riência do cliente
OPB19 - Implantação da monitoria de qualidade - Monitoria para melhoria da qualidade
OPC7 - Modelo de inner e outer loop - NPS de inner loop: feedback direto do cliente; NPS de outer loop: coleta de 
dados abrangentes
OPC10 - Pesquisas NPS/Produto/Transacional - pesquisa NPS por produto e por transação
OPC17 - Escutar clientes em diferentes canais (pesquisa, redes sociais, speed analytics) - estudo dos resultados da 
comunicação em diversos canais
OPD2 - Pesquisa de satisfação com o atendimento - Escutar e mensurar a opinião do cliente sobre o atendimento 
prestado, tanto com a prestadora de serviço terceirizado como a gestão da companhia, com objetivo de melhorar 
o atendimento
OPE16 - Pesquisa com clientes que cancelaram o serviço (sem reversão) - pesquisa para compreender razões da 
saída do cliente, sem oferta de reversão
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OPE17 - Pesquisa após atendimento - pesquisa de satisfação com o atendimento
OPE18 - Pesquisa Inconformidade na venda - pesquisa para clientes que não concluíram o processo de compra
OPE24 - Pesquisa de perfil de cliente (empresa especialidade) - pesquisa para definição de perfis de clientes
OPF11 - Pesquisa pós atendimento (satisfação) 
OPF12 - Pesquisa jornadas (NPS e satisfação)
OPH34 - NPS - Pesquisa de satisfação 
OPI8 - Métricas de qualidade e satisfação (NPS) - Entendimento das necessidades do cliente para melhoria da pres-
tação dos serviços
OPJ16 - Pesquisa de Satisfação dos atendimentos - Escutar e mensurar a opinião do cliente sobre o serviço prestado
OPK8 - Pesquisa de satisfação (Termômetro) - Cliente realiza uma interação com a Operadora K e após recebe uma 
pesquisa para avaliar como foi sua experiência.
OPK10 - Pesquisa de NPS - Aumento da Satisfação em todas as jornadas
OPK11 - Pesquisa Transacional de Satisfação de Processos - Aumento da Satisfação em todas as jornadas

Ouvidoria e gerenciamento de manifestações dos clientes: práticas que visam à resolução de problemas ou escu-
ta de reivindicações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios (12)
OPA3 - Práticas de Atendimento no Reclame Aqui - Canal digital de atendimento para demandas de informações/
dúvidas, reclamações ou solicitações 
OPB5 - Utilização do Reclame aqui como canal de atendimento - Utilização do Reclame aqui para entender os pro-
blemas dos clientes
OPB7 - Disponibilização de uma Ouvidoria - Ouvidoria própria para atender as demandas de manifestações dos 
clientes da Operadora B, colaboradores e cidadãos que estão em torno de onde a Operadora B oferece seus servi-
ços.
OPC19 - Ouvidoria - Ouvidoria estruturada
OPD6 - Ouvidoria - Canal de atendimento para demandas de informações/dúvidas, reclamações ou solicitações 
OPE12 - Pesquisa por telefone (ativo) ex: entender uma insatisfação/avaliação de publicação no Reclame aqui, etc - 
pesquisas não estruturada com clientes para mapear insatisfações
OPE14 - Ações de incentivo à avaliação Manifestação Reclame Aqui - contato com cliente para que este avalie a em-
presa após reclamação no portal reclame aqui
OPH25 - Ouvidoria - Canal para contato telefônico aberto a sugestões, críticas, reclamações.
OPH30 - ConsumidorGoV - Canal de resposta da empresa ao cliente para dúvidas e reclamações.
OPH32 - Cliente VIP
OPI12 - Monitoramento tempestivo de ligações e reclamações por segmento de cliente para atuação ágil e/ou estru-
turada - Entendimento do segmento de clientes para atuação ágil
OPJ10 - Ouvidoria - Canal de comunicação direta com os clientes - Canal de atendimento para demandas de infor-
mações/dúvidas, reclamações ou solicitações 

Régua de relacionamento: Modelo de comunicação com o cliente, que inclui roteiro e frequência do contato (5)
OPC12 - Réguas de abordagem - mapeamento de pontos de comunicação para abordagem de clientes
OPC13 - Réguas de Pós Venda/Relacionamento - mapeamento de pontos de comunicação para contato no pós-ven-
da ou com foco em relacionamento
OPC18 - Régua de incentivos digitais - mapeamento da comunicação para oferecer incentivos ao cliente
OPE26 - Matriz de comunicação (régua de cobrança) - mapeamento da comunicação para cobrança de inadimplentes
OPF9 - Comunicação com cliente - Régua de comunicação para contratação, pós venda, manutenção, contestação 

Retenção e Recuperação de clientes ou vendas: Práticas que visam evitar a perda e recuperar o cliente ou recupe-
rar vendas não finalizadas (12)
OPA21 - Processo diferenciado de negociação para equipe de retenção - Flexibilidade de canais que realizam o pro-
cesso de negociação, com ações especial para o processo de retenção
OPC14 - Retenção - práticas de retenção de clientes
OPC23- Religue em confiança - após aviso do cliente de pagamento de faturas em atraso, religação dos serviços 
antes da confirmação bancária
OPC25 - Processo de blindagem concorrência - práticas para reduzir o impacto do concorrente que tenta capturar o 
cliente, visando à retenção (oferta de benefícios)
OPC27 - Winback (Ações sobre inadimplentes) - práticas para recuperar clientes inadimplentes, com facilitação dos 
pagamentos em atraso
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OPD7 - Retenção de clientes - Renegociar/reverter solicitação de cancelamento de clientes para mantê-los na base
OPD12 - Revisão dos pedidos frustrados - Pedidos negados pelo sistema, mas com infraestrutura para atendimento, 
são revisados para serem convertidos em venda
OPE6 - Grupo Especial de retenção - atendimento especializado por grupo autorizado a oferecer benefícios para 
prevenir churn
OPF10 - Tratamento de outliers - Resolver o problema do cliente, para diminuir o número de ligações para reclama-
ções e evitar churn.
OPH19 - Reativação (pós cancelamento-reativar) - Ações para reconquista do cliente
OPH21 - Retenção (ofertas, benefícios) - Ofertas e benefícios para retenção de clientes
OPI10 - Ações de pós venda por ciclo de vida (pós acolhimento, manutenção e retenção) - Entendimento do cliente 
pós venda, para melhorar o serviço e mantê-lo na base

Atendimento personalizado: Práticas voltadas para identificação de perfis, segmentação de clientes e serviços per-
sonalizados (16)
OPA22 - Atendimento Cliente Premium  - Realização de um acompanhamento exclusivo e de ponta a ponta dos ser-
viços prestados a “Clientes Premium”
OPB15 - Monitoramento de provedores e clientes de grande porte - Monitoramento de provedores e clientes de 
grande porte
OPB16 - Suporte preferencial para clientes corporativos - Suporte segmentado (para clientes corporativos)
OPB17 - Consultor técnico corporativo - Atendimento segmentado para determinados tipos de clientes
OPC4 - Atendimento Segmentado - atendimento personalizado por funcionários para público segmentado
OPC6 - Instalação (Modelos Segmentados) - instalação de equipamentos personalizada para clientes segmentados
OPC8 - Segmentação de valor/tempo de base/produtos/consumo - segmentação de clientes baseada em valor con-
sumido, tempo de base, produtos e serviços consumidos, e padrões de consumo
OPC11 - Segmentação do Ciclo de Vida - segmentação de clientes baseada no ciclo de vida do cliente (jornada)
OPC16 - Ações dirigidas por modelos de segmentação - práticas executadas de acordo com a segmentação de clientes
OPC24 - Reconhecimento do Cliente por segmentação  - oferta de benefícios e vantagens a clientes de acordo com 
segmentação por tempo na base e por produtos contratados
OPC33 - Modelo de Atendimento por Jornada/Multicanal - atendimento de clientes segmentados por ciclo de vida, 
em diferentes canais
OPC34 - Segmentação de produtos - oferta de produtos específicos para públicos específicos
OPC40 - Atendimento a Condomínios - atendimento direcionado para conjunto de clientes que moram na mesma 
localidade (prédios ou condomínios)
OPD10 - Atendimento VIP - Atendimento diferenciado/personalizado para clientes considerados VIPs 
OPD11 - Atendimento Setor Público - Atendimento diferenciado para o setor público, considerando as exigências legais
OPE10 – Whatsapp: Tratamento de casos em que não conseguimos falar por telefone ou e-mail - Casos VIPs - contato 
personalizado com clientes vip em segmentação por whatsapp

Serviços de suporte: Serviços de suporte técnico e atendimento aos clientes vigentes (17)
OPA6 - Vende e Instala - Simplificação dos processos de compra e instalação técnica do serviço, visando a diminui-
ção do tempo intercorrente
OPA7 - D+1 - Meta interna de prazo para implantação do serviço menor do que a o prazo estabelecida com o cliente 
na venda do serviço
OPA23 - Fast Support - Estruturação de equipes e processos voltados para a prestação de suporte ágil
OPA24 - Tracking Serviços - Acompanhamento efetivo dos processos de contratação e manutenção 
OPB8 - Disponibilidade de suporte por telefone 24/7 - Atendimento ao cliente em horário estendido
OPB10 - Disponibilidade de suporte presencial aos finais de semana em cidades acima de 2000 clientes - Atendi-
mento presencial para clientes de cidades acima de 2000 clientes
OPC28 - Retirada de equipamento comodato - práticas para facilitar a devolução do equipamento, em que a própria 
empresa realiza a retirada
OPC31 - Suporte Técnico - oferta de suporte técnico especializado
OPC32 - “Meu técnico” Transparência, Segurança - aplicativo para acompanhamento da chegada do técnico em 
casa para suporte
OPF16 - Acompanhamento da instalação residencial por inteligência artificial - Maior conversão em cliente e maior 
satisfação com o atendimento
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OPH11 - Instalação e Habilitação (serviço próprio) - Instalação e habilitação de linha e internet feito pela própria 
Operadora H
OPH22 - Atendimento Técnico Remoto - A empresa sempre tem um funcionário disponível para o suporte técnico remoto.
OPJ11 - Campanha de Qualidade no Sinal - Ação preventiva para os clientes de fibra óptica - Processos de contato 
preventivo com o cliente antes da ocorrência de instabilidade no seu sinal de internet e/ou telefonia
OPJ15 - Atendimento para o Suporte Técnico via WhatsApp 24 horas - Canal digital de suporte constante
OPJ17 - Aplicativo do técnico para visitas de instalação e manutenção - Aplicativo de controle de visitas de instalação 
e manutenção de equipamento, que dá suporte ao técnico
OPK2 - Ilha de resolução técnica remota - Processo automatizado de triagem 
OPK4 - Suporte Remoto - Solicitações de suporte técnico na Plataforma MV; Inclusão de novos fluxos técnicos na Pla-
taforma com a possibilidade de abertura de reparo técnico; Acompanhamento de visita técnica através da Plataforma 

Vendas digitais/ E-commerce: uso de canais digitais para a contratação/compra de serviços e produtos (6)
OPA14 - Assinatura Digital - Processo de assinatura de contrato de produtos e serviço que reduz burocracias e sim-
plifica o processo
OPA15 - Criação de processo de compras totalmente automatizada pelo portal - Incrementação do canal digital com 
uma funcionalidade de compra de serviços da operadora
OPC39 - Venda Digital - atendimento online para vendas
OPF3 - E-commerce - Facilidade na escolha e contratação de produtos (com possibilidade de pagamento em débito 
automático).
OPI2 - Possibilidade de compra remota (e-commerce) - Canal de venda, com maior conveniência para adquirir pro-
dutos e serviços
OPJ2 - Contratação dos serviços através de nosso site - Canal digital de vendas para praticidade na contratação

APÊNDICE D - Consolidação das Práticas de Relacionamento 
Avaliadas na Pesquisa de Cliente Oculto

OPERADORA PRÁTICA DESCRIÇÃO

Operadora I

Call center Atendimento em call center

Front end Um único ponto de contato com o cliente para vendas e para suporte

Ouvidoria Ouvidoria estruturada

Diversidade de canais de pagamento Disponibilização de vários meios de pagamento

Recarga com bônus Bônus de internet para quem realizar recarga por meios digitais

Reforço do atendimento digital Série de ações para incentivar os clientes a utilizarem os canais digitais 
para se resolverem de uma maneira mais rápida e segura

Operadora II

Aplicativo de autoatendimento Autoatendimento sobre assuntos de conta e dados cadastrais

Autoatendimento com 
inteligência artificial.

Autoatendimento sobre assuntos de Conta 
e Suporte Técnico e recarga.

Material de autoinstrução Materiais audiovisuais para orientação de uso

Recarga por redes sociais Opção de acessar redes sociais para compra de pacotes de dados.

Operadora III

Aplicativo de autoatendimento Aplicativo para acesso a diversas informações, e 
resolução de questões pelo próprio cliente

Atendimento por chatbot Atendimento por meio de robôs de conversação

Autoatendimento com 
inteligência artificial

Ferramenta robótica inteligente que automatiza 
o atendimento telefônico e o chat. 

Atendimento por ura Atendimento segmentado de clientes, direciona de maneira assertiva 
e de acordo com a necessidade, sem precisar falar com o atendente

Atendimento por chat Atendimento ao cliente via CHAT

Atendimento por redes sociais Atendimento através de canais de redes sociais

Ouvidoria Canal para contato telefônico aberto a sugestões, críticas, reclamações.

Aplicativo de atendimento técnico A empresa sempre tem um funcionário disponível 
para o suporte técnico remoto.
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OPERADORA PRÁTICA DESCRIÇÃO

Operadora IV

Ativação de chip O próprio cliente ativa o chip, escolhe o produto, 
monta seu plano, sem precisar de vendedor.

Diversidade de canais de atendimento Aumento de capilaridade de auto serviço via diversos canais

Otimização das vendas  otimização do processo de venda com uso de documentação 
digital, ativação da venda por canais digitais. 

Material de autoinstrução Cartilha com orientações sobre a correta gestão do plano 
contratado por meio dos canais digitais de atendimento

Recarga de crédito diferenciada Novos valores de recarga nos canais digitais. Tais recargas só 
estavam disponíveis nos pontos de venda “físico” de recarga

Reforço do atendimento digital Ampliação da divulgação e expansão das funcionalidades 
e meios de acesso aos canais de relacionamento digital

Envio de chip Permitir o encaminhamento de chips pelo Correios 
em caso de perda, roubo ou avaria

Operadora V

Call center Inteligência artificial para interagir com o cliente na URA 
antes de direcionar para o atendimento humano

Front end Atendimento cliente num único ponto de contato

Reforço do atendimento digital
A empresa tem incentivado ainda mais o uso de 

seus canais digitais,para transações que os clientes 
mais costumam realizar presencialmente

Material de autoinstrução
Página dedicada à apresentação das principais orientações 
associadas à crise do Coronavírus, com iniciativas e dicas para 

auxiliar os clientes no período de isolamento social.

APÊNDICE E - Manual do Pesquisador (Apresentação Slides)
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APÊNDICE F - Relatório Final do Cliente Oculto

Relatório Final do Cliente Oculto

Pesquisador
Operadora
Serviço

Cidade/Estado:

Há quanto tempo você é cliente da operadora no serviço avaliado?
(    ) anos e (    ) meses

Você é:
Usuário

Usuário e contratante

Tipo de plano (controle, combo, etc):

SOBRE A PRÁTICA DE RELACIONAMENTO XX

1 - De uma maneira global, considerando todos os seus contatos com a prática, nos pontos da jornada do consumi-
dor que você acessou, como você descreveria as principais consequências experimentadas?

2 - Avalie a prática quanto ao conceito de boa prática.
2.1 - A prática aumentou a probabilidade de que os serviços fossem entregues a você de acordo com os parâmetros 
contratados?

Sim

Parcialmente

Não

Para respostas Não ou Parcialmente, explique o que faltou para que a prática atendesse ao critério:

2.2 - A prática preveniu a ocorrência de problemas ou os solucionou tempestivamente?
Sim

Parcialmente

Não
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Para respostas Não ou Parcialmente, explique o que faltou para que a prática atendesse ao critério:

2.3 - A prática proporcionou ou ampliou seu acesso a opções de escolha e a informações necessárias para a tomada 
de decisão nas etapas da jornada de consumo que você a experimentou?

Sim

Parcialmente

Não

Para respostas Não ou Parcialmente, explique o que faltou para que a prática atendesse ao critério:

2.4 - A prática facilitou o acesso à operadora para a solução de demandas diversas?
Sim

Parcialmente

Não

Para respostas Não ou Parcialmente, explique o que faltou para que a prática atendesse ao critério:

3 - Na sua opinião quais são os pontos fortes dessa prática de relacionamento?

4 - Na sua opinião, quais são os pontos fracos dessa prática de relacionamento?

SOBRE A OPERADORA XX

1- Qual a sua avaliação geral sobre a operadora?
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2 - Qual a sua avaliação geral sobre o serviço da operadora que foi designado a você?

3 - Considerando o conceito de prática de relacionamento, há alguma outra prática operadora que você tenha expe-
rimentado, ao longo do período de avaliação, e que gostaria de relatar?

4 - Considerando o período em que você atuou como cliente oculto, o quão satisfeito você está com o serviço 
avaliado da operadora?
Nem um 
pouco Muito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Explique a razão da nota atribuída

5 - Ao longo do período em que você atuou como cliente oculto, o quanto o serviço da sua operadora foi prestado 
de acordo com o que foi prometido na contratação?
Nem um 
pouco Muito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Explique a razão da nota atribuída

6 - Considerando o serviço prestado ao longo do período em que você atuou como cliente oculto, o quanto a ope-
radora merece que você continue cliente do serviço avaliado?
Nem um 
pouco Muito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Explique a razão da nota atribuída

7 - Considerando o serviço prestado ao longo do período em que você atuou como cliente oculto, o quanto você 
recomendaria esse serviço da operadora para amigos ou familiares?
Nem um 
pouco Muito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Explique a razão da nota atribuída

SOBRE A PESQUISA

1 - Como você avalia de forma geral a resolutividade de problemas durante a pesquisa?

2 - Como você avalia a carga de trabalho durante o período de pesquisa?

3 - Quantas horas de dedicação semanais foram necessárias para realizar a avaliação das práticas?

4 - Você recebeu apoio suficiente da equipe de pesquisa para o esclarecimento de dúvidas?

5 - Como você avalia os procedimentos de contratação e a resolução de problemas administrativos?

6 - Como você avalia a pontualidade do pagamento da bolsa de estudo?

7 - Deixamos esse espaço livre para qualquer feedback que você desejar nos passar.
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APÊNDICE G - Resultados do Grupo Focal 
(Apresentação Slides)
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