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INTRODUÇÃO
Diariamente, milhares de consumidores procuram a Anatel para registrar uma reclamação
contra sua prestadora. A atribuição legal para que a Agência lide com essa atividade está na Lei Geral
de Telecomunicações, quando diz em seu artigo 3º que “o usuário de serviços de telecomunicações
tem direito: XI – de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador (...)”.
A gestão e tratamento das demandas que chegam à Agência estão, desde 2013, sob a
gerência da Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC), criada exclusivamente para
atividades ligadas às questões consumeristas. As reclamações são recebidas prioritariamente por
meio de três canais de atendimento – call center, aplicativo e internet.
As reclamações efetuadas nesses meios são uma rica fonte de informações a respeito dos
conflitos nas relações de consumo desse setor sob a perspectiva do próprio consumidor. Seu
conteúdo e volume ajudam a aprimorar a atuação regulatória ao indicar quais são as questões
frequentes, emergentes ou em arrefecimento em sua interação com as prestadoras.
É sabido, contudo, que apenas uma parcela limitada dos consumidores de serviços de
telecomunicações busca a agência para reclamar de algum problema nos seus serviços. Assim, podese argumentar que a análise das reclamações, por si só, não reflete a realidade do setor, embora
indique problemas concretos e reais.
Nesse sentido, para a melhor compreensão da situação setorial em sua totalidade, o
aprofundamento analítico requer entender melhor o fenômeno reclamação – ou melhor, quais são
os fatores que levam ou não um consumidor, a partir do momento em que entende haver um
problema na sua relação com a prestadora, a optar por buscar o órgão regulador para o registro de
reclamações.
Existe, na literatura internacional, um amplo campo de estudos relacionado ao ato de
reclamar. As inquietações que envolvem o tema não são exclusivas do setor de telecom, visto que
reclamação do consumidor é um resultado a que estão sujeitos todos aqueles que oferecem
produtos e serviços no mercado. Sendo assim, desenvolveu-se literatura na área intitulada
Comportamento de Reclamação do Consumidor – CRC (ou em inglês, Consumer Complaint Behavior CCB).
Os estudos nesse campo buscam compreender, entre outros aspectos:


os motivos que levam o consumidor a reclamar (ou não) de um determinado serviço ou
produto;



como a configuração dos mercados, além de fatores sociais, comportamentais e associados
ao próprio relacionamento do consumidor com a empresa, afetam essa decisão;



como se dá a relação entre a satisfação do consumidor e o comportamento para
reclamação;



quais são as crenças que o consumidor tem sobre a eficiência de reclamar e como elas
afetam a sua decisão.

Nessa linha de atuação, por meio de uma revisão bibliográfica, o presente estudo tem como
objetivo reunir aportes teóricos e empíricos sobre o comportamento do consumidor em relação ao
surgimento de problemas relacionados ao produto ou serviço adquirido.
O estudo permitirá mapear o caminho que o consumidor percorre até que decida reclamar na
prestadora, órgãos de defesa do consumidor e Agência Reguladora. O consumidor tentou resolver o
problema diretamente com a prestadora? Como essa experiência se deu? O problema é recorrente?
Aprofundar o conhecimento sobre essas e outras questões possibilitará ampliar o conhecimento
sobre os gargalos existentes na prestação do serviço, a capacidade de resolução por parte das
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operadoras, aprimorar os canais de relacionamento, subsídio aos indicadores setoriais, bem como
instrumentos de pesquisa. Consequentemente, o conhecimento agregado poderá auxiliar na busca
de soluções regulatórias mais objetivas e alinhadas às expectativas do consumidor e suas reais
necessidades.
Para tanto será apresentado, no primeiro capítulo, um levantamento introdutório de diversos
aspectos teóricos associados ao tema em questão. Em complemento à revisão bibliográfica, serão
discutidas, ainda, já no segundo capítulo, pesquisas relacionadas ao tema, realizadas no Brasil, Chile,
Reino Unido e Espanha. Por fim, no terceiro capítulo, serão apresentadas as considerações finais,
com uma síntese dos principais aspectos que se destacam sob a perspectiva regulatória.

PANORAMAS
O presente trabalho dá continuidade à série de análises específicas iniciadas em 20161, que
visam a aprofundar o entendimento da Anatel a respeito de aspectos diversos das relações de
consumo. O Panorama está inserido, portanto, no contexto dos processos de Inteligência
Institucional e de Diagnóstico das Relações de Consumo em Telecomunicações, contribuindo assim
para o atendimento das competências regimentais da SRC – em especial as dispostas nos incisos do
art. 160 do Regimento Interno da Anatel (Resolução 612, de 29 de abril de 2013) – e da Gerência de
Interações Institucionais, Satisfação e Educação para o Consumo (RCIC) – com ênfase para a disposta
no art. 218, inciso X:
X - realizar diagnóstico da prestação do serviço ao consumidor, com base na análise
das demandas registradas por meio dos canais institucionais, de informações de
outros órgãos e entidades relativas ao desempenho da prestação dos serviços, do
resultado de pesquisa de satisfação e opinião e das manifestações dos
consumidores.

1

Trata-se dos panoramas de Instrumentos de Oferta e Contratação (processo SEI nº 53500.045343/2017-85), de Oferta
Conjunta e Fidelização (processo SEI nº 53500.045303/2017-33) e de Serviços Adicionais (processo SEI nº
53500.045530/2017-69) - concluídos no início de 2017.
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Pesquisas relacionadas ao comportamento do consumidor têm ganhado relevância e
alimentado o debate sobre o assunto desde, pelo menos, a segunda metade do século XX - com mais
ênfase a partir da década de 1970. De acordo com Dahl e Peltier (2015), embora alguns estudos
anteriores aos anos 1970 já investigassem questões associadas à Satisfação do Consumidor (SC), o
final dessa década e o início dos anos 1980 representaram um importante marco em estudos
relacionados ao surgimento da pesquisa moderna sobre SC.
Dahl e Peltier (2015) também sugerem uma categorização dos estudos sobre relações de
consumo, baseada em propostas de outros pesquisadores e, ainda, na análise dos artigos publicados
nas 27 primeiras edições do Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaint Behavior
(JCSD&CB):


Antecedentes da SC;



Métodos/mensuração da SC;



Comportamento de elogio e de reclamação;



Conceituação;



Consequências da SC (não associadas ao comportamento de reclamação);



Gerenciamento/resposta da reclamação;



SC e tomada de decisão; e



CRM (Customer Relatioship Management – gestão de relacionamento com o cliente) e
segmentação.

Nota-se que Comportamento de Reclamação do Consumidor (CRC) está inserido em uma área
de estudos associada, de modo mais amplo, ao comportamento do consumidor e, mais
especificamente, à sua satisfação ou insatisfação. Em relação à satisfação, para além da própria
conceituação do seu significado, existem diversos modelos que abordam o assunto de modos
diferentes. O tema e sua relação com comportamento de reclamações será abordado na seção 2.2.
O comportamento de reclamação apresenta uma série de questões complexas que são
afetadas por fatores multivariados, de modo que esse comportamento pode ser explicado de
diferentes maneiras. Entre as diversas perspectivas, abordagens e quadros teóricos por meio dos
quais se pode observar e entender o assunto (BUTELLI, 2007), são apresentados, a seguir, a título de
exemplo, quatro modelos identificados por Andreasen (1988 apud BUTELLI, 2007):
a) custo-benefício: baseado na avaliação da insatisfação, custo-benefício de reclamação e
probabilidade de sucesso. Neste modelo, cada ocasião problemática é única;
b) personalidade: característica pessoal dos clientes;
c) aprendizagem: parte da idéia de que reclamar é um comportamento aprendido
desenvolvido com experiência direta;
d) restrição: reclamar é especialmente condicionado pela presença ou ausência de
obstáculos.
Na mesma linha, Singh e Howell (1985, apud BUTELLI, 2007) apontam que, para explicar o
processo de CRC não somente são necesssárias estruturas teóricas diferentes, mas também, às
vezes, até contrastantes. Por essas razões, como não se pretende exaurir o tema, mas apresentar
uma introdução a alguns dos principais aspectos relacionados a CRC, o presente estudo não se
limitará a um modelo específico.

Anatel / 2018

Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor -

6

1.1. FALHA NO SERVIÇO/PRODUTO E REAÇÃO DO CONSUMIDOR
A literatura consultada para a presente análise trata de CRC relacionado a um gatilho, uma
falha do produto ou serviço, conforme se verifica na afirmação de Garín-Muñoz et al. (2015), de que
CRC “lida com a identificação e a análise de todos os aspectos envolvidos na reação do consumidor à
falha de um produto ou de um serviço” (tradução nossa).
Hirschman (1973) afirma2 que “sob qualquer sistema econômico, social ou político, indivíduos,
firmas e organizações em geral estão sujeitos a falhas de eficiência, racionalidade, legalidade, ética
ou de outros tipos de comportamento funcional”, mas para que comportamentos inadequados não
sejam alimentados e não levem à deterioração geral, “é preciso que a sociedade seja capaz de forçar
esses agentes ineptos tantos quantos for possível a assumirem as atitudes e métodos exigidos para
seu bom funcionamento”.
A reação do consumidor a essas falhas dependerá de uma série de questões e, segundo
Hirschman (1973), podem resultar em saída (parar de comprar da empresa ou usar seus serviços) e
voz (expressar desconforto com a situação corrente). Essas duas reações seriam mediadas, em
situações em que há facilidade de saída, por uma característica que aponta uma ligação especial
entre o consumidor e a empresa, a lealdade, e que representa a disposição dos consumidores de
trocar a segurança da saída pela incerteza da melhoria do produto ou serviço. Desta forma, a
lealdade colocaria de lado a saída e ativaria a voz – sendo a probabilidade desta última diretamente
proporcional ao grau de lealdade. No que se refere à voz e à saída, a divisão apresenta características
contrastantes, mas não excludentes, e refletem uma outra divisão, entre economia (saída) e política
(voz):
O cliente que, insatisfeito com o produto de uma empresa, muda para o de outra,
usa o mercado para defender seu bem-estar ou para melhorar sua situação; e
assim, movimenta forças de mercado capazes de levar à recuperação da firma cuja
performance entrou relativamente em declínio. É este o tipo de mecanismo da
economia. É claro: ou há um afastamento, ou se continua comprando o produto da
firma; é impessoal – todo confronto entre cliente e firma, com suas consequências
imponderáveis e imprevisíveis, é evitado, e o sucesso ou fracasso da organização é
conhecido através de uma rede de estatísticas; e é indireto – qualquer recuperação
de uma empresa em declínio é cortesia da Mão Invisível, fruto não intencionado da
decisão de mudança do cliente. Nestes aspectos, voz é o oposto da saída. Seu
conceito é muito mais “confuso”, porque pode ser graduado desde tímidos
murmúrios até violentos protestos; implica na articulação de opiniões e criticas
pessoais em vez de ser um voto particular, “secreto”, no anonimato de um
supermercado; e, finalmente, é direto e objetivo, ao invés de contornar a situação.
Voz é ação politica por excelência. (Hirschman, 1973, p. 25-26).

Day e Landon (1977, apud PATWARY e OMAR, 2016) contribuíram com a CRC estruturando as
ações dos consumidores insatisfeitos em uma ordem hierárquica com dois níveis iniciais: respostas
não comportamentais (não ação) e comportamentais (ação), no primeiro nível; e ações públicas e
privadas, no segundo nível. Abaixo de cada um dos tipos de ações, haveria um terceiro nível
composto por reclamar à empresa, iniciar ação judicial ou procurar órgãos de defesa do consumidor
(para ações públicas) e boicote e boca a boca negativo3 (para ações privadas). Mattila e Wirtz (2004,
apud PATWARY e OMAR, 2016) contribuíram para expandir esse modelo, com um acréscimo de dois
níveis relacionados a tipos de canais escolhidos – interativos ou remotos – e o canal em si – face a
face, telefone, e-mail, etc. Essa classificação é representada esquematicamente na Figura 1.
2

Trechos entre aspas reproduzidos das páginas 13 e 14 do livro Saída, Voz e Lealdade, editora Perspectiva.

3

Em inglês, negative word-of-mouth, WOM.

7 - Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor

Anatel / 2018

Figura 1 – Árvore de decisão do consumidor depois de experimentar problemas

Fonte: adaptado de Patwary e Omar (2016) (tradução nossa). A árvore de decisão não detalha outros passos além dos já
descritos na imagem.

Vale ressaltar que, conforme está claro na análise a respeito de Respostas de Reclamação do
Consumidor (RRC - em inglês: Consumer Complaint Responses, CCR) realizada por Singh e Wilkes
(1996), o CCR não implica que os consumidores se engajam em um único e específico
comportamento, mas que, em vez disso, a maioria deles adotam diversas respostas, tais como falar
com parentes e amigos sobre a experiência ruim e, ainda, reclamar à empresa. A opção por uma ou
mais dessas reações passa pela ponderação de aspectos tão diversos quanto organização do
mercado, experiência do consumidor, valores socioculturais, características psicológicas, custo do
produto ou serviço, nível de gravidade do problema, facilidade de utilizar o mecanismo de
reclamações e a reputação da empresa na resposta ao consumidor.

1.2. ASPECTOS QUE INFLUENCIAM O CRC
A seguir, serão abordados em mais detalhes alguns dos aspectos que influenciam o
comportamento de reclamações do consumidor. Para facilitar o entendimento, propõe-se um
agrupamento considerando os seguintes aspectos:


sociais, econômicos e culturais;



associados a economia e mercado;



associados ao problema ou à empresa;



pessoais.

É importante frisar que não se trata de propor um modelo, mas tão somente um agrupamento
que torna mais didática a apresentação dos fatores identificados durante essa análise. Também vale
ressaltar que os aspectos aqui relacionados não necessariamente são os únicos identificados na
literatura. Existem diversos outros que não estão relacionados, já que a proposta do presente
trabalho é a de ser um texto introdutório sobre o assunto.

Anatel / 2018
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1.2.1. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS
Butelli (2007) ressalta que, embora estudos sobre esses aspectos tenham mostrado uma
limitada consistência e uma reduzida significância, as variáveis socioeconômicas podem, com as
devidas ressalvas, influenciar o comportamento das reclamações:
Se for possível identificar algumas características prevalecentes nos queixosos,
parece que o ensino superior e os rendimentos mais elevados estão ambos
positivamente relacionados com a queixa (Warland, Hermann e Willitis, 1975;
Andreasen, 1988, p. 695-697), não apenas no mundo ocidental, mas também em
países em desenvolvimento (Phau e Sari, 2004). (BUTELLI, 2007, p. 13).

O autor destaca ainda que parecem estar positivamente associados à reclamação: o fato de
morar em áreas urbanas; a idade (consumidores mais jovens seriam mais inclinados a se queixar); e o
gênero (a incidência de problemas e queixas parece ser maior para as mulheres do que para os
homens). Quanto à idade, gênero, renda e educação, Mousavi e Esfidani (2013) também apresentam
informações que apontam para as mesmas associações acima destacadas. Já a confrontação com os
autores acima mencionados da análise de Garin-Muñoz et al (2015) para gênero e idade – com dados
do serviço de telefonia celular na Espanha – apresenta, por um lado, resultado semelhante no que
diz respeito a idade (i.e., mais jovens tendem a reclamar mais) e, por outro lado, resultado
divergente no que concerne a gênero (homens teriam 1,35 vezes mais probabilidade de reclamar
que as mulheres).
Algumas pesquisas destacam que valores culturais podem influenciar na escolha de ações
pelos consumidores, inclusive no sentido de inibir as reclamações (HERNANDEZ et al., 1991, apud
BUTELLI, 2007; AH et al., 1997, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013). Alguns dos valores identificados
estão relacionados a sociedades nas quais a ação das pessoas é orientada ao grupo ou a si próprias,
ou sociedades coletivistas versus individualistas. Mousavi e Esfidani (2013) explicam que
“individualismo é o grau em que um indivíduo está mais preocupado com a busca de interesses
pessoais. Os objetivos e realizações pessoais, autossuficiência, prazer e independência, bem como a
concorrência são valorizados em culturas altamente individualistas. Em contraste, nas culturas
coletivistas enfatiza-se um quadro social rígido (...) e o comportamento de alguém é mais
determinado pelos objetivos compartilhados com um grupo” (tradução nossa)4.
Sudharshan (2001, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013) sugere que os consumidores de culturas
com menor nível de individualismo tendem a não reclamar ao prestador de serviço quando recebem
um serviço deficiente, tendência também identificada por Hang & et al (1997 apud MOUSAVI e
ESFIDANI, 2013) em estudo realizado em Cingapura com dois grupos de pessoas, sendo um com
características orientadas aos interesses de grupo, e outro com características orientadas aos
interesses pessoais. De acordo com os autores, as pessoas do primeiro grupo recorreram mais a
ações privadas (saída, por exemplo), enquanto as do segundo buscaram mais a opção por ações
públicas (reclamar para a empresa, por exemplo). Outro aspecto está relacionado à afiliação
religiosa, que afetaria tanto os critérios utilizados para tomar decisões de compra (HIRSCHMAN,
1982, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013), quanto a lealdade e as intenções de reclamar
(SWIMBERGHE et al, 2009, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013).

4

Texto original: “Individualism is the degree to which an individual is most concerned with and pursues self-interests
.Personal goals and achievement, self-reliance, pleasure and independence, and competition are valued in highly
individualistic cultures. In contrast, in collectivistic cultures a rigid social framework is emphasized (…) and one’s behavior is
determined more by the goals shared with an in-group.”

9 - Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor

Anatel / 2018

1.2.2. ASPECTOS ASSOCIADOS A ECONOMIA E ESTRUTURA DO MERCADO
Hirschman (1970, apud BUTELLI, 2007) tratou da influência da configuração do mercado no
comportamento do consumidor, no sentido de que a reação do consumidor em relação a um declínio
no produto ou no serviço pode variar de maneira significativa, no caso de haver alternativas reais e
facilmente disponíveis. Em um mercado competitivo, por exemplo, onde os concorrentes são
acessíveis e conhecidos, um usuário insatisfeito poderia optar pela saída, já que encontraria
fornecedores alternativos. Já a respeito de uma situação de monopólio, ou de quase monopólio –
onde existiria um baixo nível de competição –, Butelli (2007, p. 12) afirma que “a reação mais
provável à falha no produto ou no serviço é permanecer silenciosamente leal ou se envolver em boca
a boca negativo” (tradução nossa)5. Nestes casos, o autor sugere que a voz pode ter um efeito
limitado e que a saída é praticamente impossível, uma vez que esta alternativa de fato não existe na
mente do consumidor.
Vale ressaltar que, no contexto de um mercado específico (no que diz respeito ao nível de
competição), há ainda diferenças, a depender das características do produto ou serviço. No caso das
telecomunicações, por exemplo, Garin-Muñoz et al. (2015, p. 811) afirmam: “A expectativa é que os
consumidores com contratos pós-pagos têm maior propensão para reclamar do que os clientes prépagos. Isto é baseado na ideia de que os clientes pré-pagos não incorrerão em problemas
decorrentes, por exemplo, de cobrança e/ou violação das ofertas, uma vez que não tem evidências
sobre essas questões porque não recebem nenhuma conta” (tradução nossa)6.
Outro aspecto relacionado ao mercado, e que tangencia a regulação em um sentido amplo, diz
respeito à disponibilidade de canais, cuja facilidade de acesso pode incentivar o exercício da ação de
reclamação. Neste sentido, Hirschman (1973, p. 50) sugere que “a propensão à escolha da voz
depende também da disposição geral da população para reclamar e da invenção de instituições e
mecanismos capazes de comunicar as reclamações de maneira barata e efetiva”. Em complemento,
Butelli (2007, p. 9) afirma que “a possibilidade de transformar as intenções de queixa em
comportamentos de queixa é profundamente afetada pela disponibilidade e viabilidade dos canais
de reclamação” (tradução nossa)7.
Por fim, um aspecto relacionado à disponibilidade de canais tem a ver com a consumer
advocacy, termo usado nos textos de origem anglo-saxã para se referir a ações tomadas por
indivíduos ou grupos com o intuito de promover e proteger os interesses do público comprador8.
Chelminski et al (2011, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013) entendem que a consumer advocacy tem
uma relação positiva com as reclamações do consumidor.

1.2.3. ASPECTOS ASSOCIADOS AO PROBLEMA/FALHA OU À EMPRESA
Um problema pode ter origem no produto/serviço, no funcionário do fornecedor ou no
consumidor, e segundo Goodman e Newman (2003), em suas experiências, cada um é responsável
por lhe dar causa nas proporções de 40%, 20% e 40%, respectivamente. A atribuição de
responsabilidade está relacionada a uma avaliação feita pelo consumidor que envolve três aspectos,
colocados da seguinte forma por Butelli (2007):
5

Texto original: “…the most likely reaction to product or service failure is staying silently loyal or engaging in negative
word-of-mouth”.
6

Texto original: “The expectation is that consumers with post-paid contracts have a higher propensity to complain than
prepaid customers. This is based on the idea that prepaid customers will not incur in problems arising from for example
billing and/or breach of offers, since they not have evidence about these issues because they do not get any bill”.
7

Texto original: “…the possibility of transforming complaint intentions into complaint behaviors is deeply affected by
the availability and practicability of complaining channels”.
8

https://www.inc.com/encyclopedia/consumer-advocacy.html
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1. Estabilidade do problema: diz respeito ao problema ser estável ou acidental, e na
probabilidade de ocorrer de novo; quando inatos/permanente, a preferência é por não
reclamar, pois o consumidor avalia negativamente a probabilidade de obter reparação;
2. Locus de responsabilidade: o consumidor prefere não reclamar caso se considere
parcialmente responsável pelo problema, diferentemente de quando essa
responsabilidade recai, em sua visão, sobre o vendedor, produtor ou ao serviço;
3. Controle: o consumidor insatisfeito reclama mais freqüentemente se achar que algo
poderia ter sido feito para evitar que o problema ocorresse.
A severidade do problema e seus possíveis danos afetam a propensão a reclamar segundo
Goodman e Newman (2003, p. 54), para quem “os consumidores tendem a não reclamar a respeito
de coisas que eles consideram pequenos inconvenientes” (tradução nossa9).
A magnitude da falha, classificada em alta ou baixa, o aumento da severidade da falha, além
do senso de injustiça, são questões ligadas à insatisfação (CHANG & et al, 2007 apud MOUSAVI e
ESFIDANI, 2013). A gravidade das reclamações pode ainda ser determinada por fatores que incluem a
extensão do custo psicológico, o tempo perdido, o inconveniente e outros (DOLINSKY, 1994 apud
MOUSAVI e ESFIDANI, 2013).
No que tange à gravidade e aos valores envolvidos, dados do TARP10 (1986, apud MOUSAVI e
ESFIDANI, 2013) estabelecem distinção entre reclamações com valores mais altos e mais baixos. A
gravidade da reclamação é menor se estiver relacionada a valores mais baixos e maior com
reclamações que tenham valores mais altos.
Goodman e Newman (2003) afirmam que a propensão a queixar-se é diretamente
proporcional à gravidade percebida do problema e aos danos 11 ao respondente. Assim,
“consumidores tendem a não reclamar sobre coisas que eles consideram inconvenientes menores”
(p. 54, tradução nossa). Segundo esses autores, “significativamente mais (70%) compradores de
equipamentos de telecomunicações de alto preço expressaram seu problema do que compradores
de equipamentos com preços baixos ou moderados”12. Por outro lado, “seis de cada 10 entrevistados
que tiveram problema na fatura de serviços de telecom residenciais nunca se queixaram”, pois “era
mais fácil pagar a pequena quantia em disputa do que expressar o problema” (p. 54, tradução
nossa)13. Nesse último caso, os autores observam que isso se deveu, em parte à dificuldade em lidar
com a empresa.
O estudo feito com consumidores de telefonia celular na Espanha (GARÍN-MUNÕZ et al, 2016)
analisou, entre outros fatores, o nível de gasto, tendo a expectativa de, mantidos inalterados outros
fatores, quanto maior este for, maior a propensão para reclamar. Contudo, nesta pesquisa, o
resultado encontrado foi de que “a propensão a reclamar não depende do nível de gasto do usuário:
no modelo 6, a variável que leva em consideração quatro diferentes níveis de gato mensal feito pelo
usuário foi incluído. De acordo com os dados, esta variável não tem impactado na decisão de
reclamar ou não” (p. 812, tradução nossa).
9

Texto original: “Consumers tend not to complain about things they consider minor inconveniences”.

10

Technical Assistance Research Programs – TARP é um programa de pesquisa da Universidade de Harvard, criado em
1971, para estudar os serviços prestados ao consumidor no setor público.
11

O original em inglês é “the propensity to complain is directly proportional to the perceived severity of the problem
and damage to the respondent”.
12

Texto original: “Significantly more (70%) purchasers of high priced telecom equipment articulated their problems
than did purchasers of low or moderately priced equipment’.
13

Texto original: “Six out of 10 respondents who encountered a billing problem by a residential telecom service
provider never complained. It was easier to pay the small amount in dispute than to voice the problem”. Vale ressaltar que
os autores não informam a quantidade total de entrevistados.

11 - Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor

Anatel / 2018

Saindo da questão do volume gasto e indo para o tipo de problema enfrentando, a mesma
pesquisa verificou que a propensão a reclamar muda conforme o tipo de problema, ou seja,
diferentes tipos de problemas têm diferentes impactos na decisão de reclamar ou não. Os autores
afirmam que “essa conclusão é nova, especialmente quando se considera que muito dos estudos
anteriores explicam a decisão do consumidor utilizando quase exclusivamente características
sociodemográficas dos indivíduos, ignorando o tipo de problema” (GARÍN-MUNÕZ et al, 2016, p. 812,
tradução nossa14). A dificuldade de cancelar o serviço surge como o item que mais tende a gerar
reclamação e, os problemas de cobertura, o que menos favorece a apresentação de queixa no caso
do estudo feito na Espanha sobre telefonia celular.
Ao tratar dos percentuais, o artigo sustenta que problemas como erros na conta e não
cumprimento de prazos, que apresentam uma clara evidência sobre a qual consumidor e fornecedor
podem eventualmente concordar, tendem a gerar mais reclamações do que problemas que
envolvem julgamento (como os relacionados a cobertura), pois estes implicam em uma potencial
diferença de opinião entre os querelantes e “o consumidor pode antecipar que terá que despender
esforço significativo para provar que o problema ocorreu” (GARÍN-MUNÕZ et al, 2016, p. 808,
tradução nossa15), e isso desencorajaria as reclamações. Os autores observam que, nessa situação,
uma análise possível seria de que o consumidor não tem muito incentivo para reclamar porque ele
pensa que externar a reclamação não irá produzir uma melhoria no serviço. Assim, problemas com a
cobertura do serviço poderiam levar o consumidor a trocar de operadora em vez de dar voz à
reclamação.

1.2.4. ASPECTOS PESSOAIS
Os traços de personalidade foram associados ao comportamento de reclamação e são
considerados importantes nesse processo (DAVIDOW e DACIN, 1997). As pessoas mais impulsivas são
mais propensas a reclamar, sendo que as pessoas com maior autocontrole são menos propensas a
fazê-lo (SHARMA et al, 2010). Além disso, estudos afirmam que cinco grandes traços de
personalidade influenciam as especificidades do comportamento de reclamações. O modelo de cinco
fatores da personalidade (JOHN e SRIVASTAVA, 1999; MCCRAE e JOHN, 1992) identifica cinco
dimensões abrangentes da personalidade: neuroticismo (ou seja, a tendência de experimentar
estados emocionais negativos), extroversão (ou seja, a tendência a ser sociável), a abertura (ou seja,
a tendência de ser intelectual e curiosa), conveniência (ou seja, a tendência de ser agradável com os
outros) e conscienciosidade (ou seja, a tendência de controle de impulso e seguir as normas). No que
se refere a conflito, Antonioni (1998) descobriu que os cinco fatores de personalidade representam
entre 11% e 25% da variância nos estilos de conflito das pessoas.
O custo psicológico é apontado por Mousavi e Esfidani (2013) como um dos fatores que
influenciam o comportamento de reclamação. Embora as referências encontradas digam respeito ao
custo psicológico relacionado à compra, acredita-se que, guardadas as devidas proporções, também
possam ser aplicadas às reclamações. Feitas essas ressalvas, Broekhuizen e Jager (2003) definem a
construção do custo psicológico como o estresse mental ou o trabalho emocional dos consumidores
durante a experiência de compra. Os custos psicológicos referem-se também aos aspectos
emocionais dos custos da experiência de venda, enquanto os custos de tempo e esforço se referem
aos aspectos racionais. Por exemplo, o desconforto psicológico da expectativa de que os produtos
funcionem menos do que o esperado não é capturada pelo tempo e esforço.
14

Texto original: “This conclusion is new, especially when considering that most previous studies explain the consumer
decision using almost exclusively socio-demographic characteristics of individuals (and ignoring the type of problem).
Trecho extraído da página 812 do artigo, em tradução livre.
15

Texto original: “…the customer may anticipate having to spend significant effort proving that a problem has
occurred”.
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Para Stone e Grønhaug (1993, apud BROEKHUIZEN e JAGER, 2003) o custo psicológico
geralmente se origina da percepção de risco, sendo essa percepção uma expectativa subjetiva de
perda por parte do consumidor, que espera que algo possa dar errado ou que não atenda sua
expectativa – o que, consequentemente, aumenta o custo psicológico. Ainda sobre custos
psicológicos, os autores sustentam que “as várias dimensões de risco (financeiro, desempenho do
produto, social, físico, tempo/conveniência) são mediadas pelo risco psicológico para influenciar o
risco geral. A psique dos consumidores geralmente traduz qualquer tipo de risco em sentimentos de
desconforto”. (STONE e GRØNHAUG, 1993, apud BROEKHUIZEN e JAGER, 2003, p. 11, tradução
nossa16).
Outro ponto a ser ressaltado diz respeito à atitude em relação a reclamar, que é definida como
a tendência pessoal, por parte dos consumidores insatisfeitos, de buscar compensação da empresa
(YUKSEL e KILINC, 2006, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013). De acordo com Singh e Wilkes (1996), as
teorias de aprendizagem sugerem que os consumidores desenvolvem atitudes mais positivas com
relação a reclamar uma vez que aprendam e adquiram experiência sobre mecanismos e opções a
esse respeito (conhecimento de práticas injustas, direitos dos consumidores e canais para
reclamações, por exemplo) – assumindo que essas experiências apresentaram bons resultados.
Os tipos de comparações realizadas pelo consumidor também interferem no padrão do
comportamento de reclamação (TSARENKO et al, 2011, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013). A esse
respeito Buunk e Van Yperen (1991, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013) identificaram dois tipos de
comparação: a relacional, em que os consumidores comparam seus insumos e valores com os
resultados/benefícios recebidos da empresa, e a referencial, que ocorre quando o consumidor
compara o status de sua relação com o das pessoas que são percebidas como sendo seus
semelhantes.

1.3. CONSUMIDOR: ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO, VARIÁVEIS
MOTIVADORAS E CLASSIFICAÇÃO
Para Heung et al (2003, apud MOUSAVI e ESFIDANI, 2013), quando o consumidor decide
reclamar ele considera as variáveis motivadoras que são: procurar compensação, buscar reparação,
procurar desculpas, solicitar ações corretivas, pedir explicação e expressar raiva emocional.
Sendo assim, considerando a situação de insatisfação enfrentada pelo consumidor ele irá
escolher uma estratégia de enfrentamento com o objetivo de reduzir o dano causado pela
insatisfação. O próprio consumidor atuará diretamente para resolver o problema. As estratégias de
enfrentamento são categorizadas em três tipos:
a) focado em problema;
b) orientado a emoções;
c) tipo evasivo.
O enfrentamento focado em problema é aquele que o consumidor expressa o seu
descontentamento à empresa que forneceu o produto ou serviço que gerou a insatisfação, que se
relaciona com ações de voz, busca de reparação do problema. O enfrentamento orientado a
emoções está pautado no controle interno, onde o consumidor tenta criar uma resposta mental
onde se sentirá melhor com a situação, está relacionado à autoculpa, negação e procura de apoio

16

Texto original: “…the various risk dimensions (financial, product performance, social, physical, time/convenience) are
mediated through psychological risk to influence overall risk. Customers’ psyche generally translates any type of risk into
feelings of discomfort”.
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social, que podem desencadear ações de saída, boicote e boca-a-boca negativo. O tipo evasivo se
afasta do problema, ignora a situação e não adota qualquer ação para melhorar as coisas.
Butelli (2007) diz que a queixa pode ter diferentes objetivos que podem ser combinados, o que
inclui obter solução do problema por meio de reembolso, troca, reparo; compensação psicológica
por meio de um pedido de desculpas; um benefício social, ao impedir que outros consumidores
passem pelo mesmo problema; “ventilar” raiva e frustração parareduzir o estresse.
Singh e Wilkes (1996) dizem que os consumidores frequentemente não se engajam em algo
(ex.: reclamar para o fornecedor) como um fim em si mesmo, mas para obter, por exemplo,
reparação. Agir seria um comportamento intermediário que aumenta a possibilidade de alcançar um
objetivo, mas não o garante, porque há fatores fora do seu controle (como o fornecedor vai
responder), escassez de recursos (falta de tempo para adotar todos os procedimentos necessários à
reclamação), além de contingências do ambiente.
Singh (1990 apud Nimako, 2012) classifica os consumidores de acordo com sua reação em
quatro tipos. O primeiro tipo são os passivos, aqueles que não adotam qualquer ação em relação a
uma falha no produto ou serviço. Em geral duvidam da eficácia da reclamação, pensando que as
consequências não merecerão o tempo e o esforço que irão gastar. O segundo tipo são os voicers
(faladores/reclamadores), que reclamam diretamente com a empresa, acreditam que reclamar tem
um benefício social, normalmente dão uma segunda chance à empresa. O terceiro são os irados, que
se engajam em fazer propaganda negativa – boca-a-boca, também acredita no benefício social de
reclamar, porém, não são propensos a dar uma segunda chance à empresa. Já o quarto tipo são os
ativistas, reclamam em todas as dimensões, empresa, amigos e terceiro. Acreditam no benefício
social e em consequências positivas a para todos os tipos de reclamações.

1.4. SATISFAÇÃO
Segundo Butelli (2007), apesar de serem altamente correlacionados, o comportamento de
reclamações do consumidor, a satisfação e a insatisfação são temas distintos e, considerando que as
empresas normalmente tem conhecimento de uma pequena parte dos problemas que ocorrem com
os consumidores, por meio das reclamações, estas não necessariamente podem ser tomadas como
um indicador de satisfação.
O autor, por outro lado, afirma que a insatisfação é um conceito central no CRC, uma vez que,
a partir do conceito de que satisfação e insatisfação podem ser definidos como consequências da
lacuna entre as expectativas e a real experiência do consumidor, a insatisfação poderia ser
considerada como um antecedente da reclamação.
Essa questão do antecedente é tangenciada por Righi e Ceretta (2012, p. 609), quando tratam
da existência de “duas concepções diferentes de satisfação dos clientes quanto ao prazo: a satisfação
em curto prazo, quando se trata de uma transação específica, e a satisfação em longo prazo,
referente ao resultado de uma relação que envolve repetidos encontros entre cliente e prestador de
serviços”. Oliver (1993, apud NIMAKO, 2012) discorre ainda sobre a possibilidade de a satisfação ser
transacional, quando se trata de uma avaliação realizada em momento específico pós-aquisição, ou
cumulativa, quando se refere à avaliação geral do produto com base em experiências anteriores de
consumo.
Conforme Day (1984, apud BUTELLI, 2007), o comportamento queixoso seria um conjunto
distinto de atividades que são influenciadas por uma variedade de fatores pessoais e situacionais
que, embora ocorra posteriormente à insatisfação, parece não estar relacionado com à intensidade
desta. Em afirmativa de Bearden e Teel (1983, apud BUTELLI, 2007), além de a insatisfação não ser
motivo suficiente para reclamar, o CRC não pode ser simplesmente incorporado a um modelo teórico
de satisfação do consumidor. De acordo com os estudos realizados por esses autores, a insatisfação
não explicaria mais do que 20% das reclamações feitas pelos consumidores. Nimako (2012) e Dahl e
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Peltier (2015) reforçam este ponto, ao acrescentarem que a insatisfação nem sempre resulta em
queixa e que mesmo os consumidores satisfeitos ainda podem reclamar.
Sobre esse aspecto, convém ressaltar que o ato de se reclamar para a empresa ou para uma
terceira parte não necessariamente é uma consequência dessa insatisfação específica ou mesmo do
nível de satisfação geral (cumulativa ou de longo prazo). Dito de outra forma, a variação no nível de
satisfação geral não implica diretamente em uma variação nos volumes de reclamação recebidos por
uma empresa ou, em consequência, por uma terceira parte.

1.5. CONCLUSÃO
A origem do CRC se dá a partir da evolução dos estudos relacionados à satisfação dos
consumidores. Hirschman (1973) trouxe grande contribuição a esta área de estudo com sua Teoria
de Voz, Saída e Lealdade. A partir desta teoria se começou a estruturar e compreender como o
consumidor se comporta quando um produto ou serviço apresenta alguma falha.
A voz é quando o consumidor expressa desconforto com a situação ocorrida: ele reclama a
empresa, amigos, parentes e a terceiros. Lealdade, é quando mesmo diante de uma falha o
consumidor, seja por ter uma relação de confiança com a empresa, seja por falta de opção no
mercado, permanece na empresa. A saída se dá quando o consumidor, ao se deparar com uma falha
resolve trocar de empresa prestadora de serviço ou produto. Nestes casos, é comum que o
consumidor tenha usado a voz antes e ainda assim não tenha sido bem atendido ou não tenha ficado
satisfeito com a solução e acabou optando por sair. Ademais, o autor defende que problemas
ocorrerão, é da natureza da prestação do serviço, e o diferencial é como os entes envolvidos lidam
com isso.
Para estruturar o processo que leva o consumidor a reclamar, Day e Landon (1977, apud
PATWARY e OMAR, 2016) representaram esse caminho em uma árvore de decisão17. Este processo
se inicia com a decisão de reclamar ou não, colocadas como respostas não comportamentais (não
ação) e comportamentais (ação).
A decisão por um caminho ou outro, por parte do consumidor, leva em consideração vários
aspectos, sendo que alguns deles foram mapeados no presente estudo e organizados em quatro
grupos:


aspectos sociais, econômicos e culturais, incluindo renda, escolaridade, idade e
gênero;



aspectos associados a economia e mercado, tais como tipos de mercados,
disponibilidade de canais e consumer advocacy18;



aspectos associados ao problema ou à empresa, a exemplo do tipo de problema e da
gravidade da falha; e



aspectos pessoais, como traços da personalidade, fatores emocionais e custo
psicológico.

Após analisar o custo-benefício de reclamar, considerando os aspectos acima mencionados
(listagem não exaustiva), e decidir reclamar, o próximo passo do consumidor será decidir se adotará
uma ação privada ou pública. A ação privada é reclamar para amigos e parentes, boicotar a empresa
ou produto. Na ação pública ele reclama para o prestador de serviço ou produto, pode buscar
alguma medida legal ou reclamar para órgãos de defesa do consumidor e agências reguladoras. No

17

Conforme apresentada na Figura 1, página 8.

18

Ver conceito no ítem 1.2.2.
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decorrer do processo, ele pode adotar mais de uma ação – ou seja, as ações não são
necessariamente excludentes.
Outro aspecto importante do comportamento de reclamações do consumidor diz respeito às
estratégias de enfrentamento do consumidor, quando ele decide por tomar uma ação – que pode ter
foco no problema, ser orientado a emoções ou ser do tipo evasivo –, resultando em busca por
compensação, reparação, desculpas, ações corretivas, explicação ou simplesmente expressão da
raiva emocional.
Por fim, aborda-se de forma breve a relação entre satisfação e reclamação. Parte dos estudos
apontam para o fato de que, quanto maior a insatisfação do consumidor com o problema em
questão maior a propensão a reclamar. No entanto, como já foi observado, a reclamação em si não é
função exclusiva da insatisfação, visto que vários autores mencionam que mesmo um consumidor
satisfeito pode reclamar. Por outro lado, a ausência de reclamação não quer dizer que o consumidor
está satisfeito.
Neste capítulo foram agregados os conceitos e estudos adotados pelos autores que são
referência na área de comportamento de reclamações dos consumidores – sendo os principais, em
visão obtida durante a elaboração deste Panorama, sintetizados na Tabela 1.
Tabela 1 – Autores e respectivas contribuições sobre CRC
AUTOR/DATA

CONTRIBUIÇÃO

Hirschman
(1973)

Teoria de voz, saída e lealdade.

Day e Landon
(1977)

Árvore de decisão do consumidor ao reclamar, classificando as possíveis ações dos
consumidores em níveis hierárquicos.

Butelli (2007)

Disponibilidade dos canais de reclamação como um fator que afeta a decisão do consumidor
a reclamar

Singh (1985)

Classificou os consumidores em passivos, reclamadores/falantes; irados, ativistas.

Dahl e Peltier
(2015)

Defendem que a insatisfação nem sempre resulta em queixa e que mesmo consumidores
satisfeitos podem reclamar.

Goodman e
Newman
(2003)

Apontam que o problema pode ter origem no produto, no funcionário ou no consumidor,
em proporção de 40%, 20% e 40%, respectivamente.

Heung (2003)

Apresentou os tipos de estratégia de enfrentamento adotados pelo consumidor em caso de
falhas nos produtos ou serviços.
Fonte: Elaboração própria, a partir da revisão bibliográfica.
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2. PESQUISAS SOBRE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Como o objetivo do presente estudo está associado à compreensão dos elementos que levam
o consumidor a reclamar e a como ele se comporta nesse processo, foi realizada uma investigação
complementar com o intuito de identificar dados empíricos que pudessem auxiliar no entendimento
do que foi discutido no capítulo anterior. O material utilizado nesta seção abrange:
a) Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)/Data
Popular19: esta pesquisa foi realizada em março de 2016 e teve por objetivo verificar o
comportamento dos consumidores diante de seus direitos. Aponta quais os
serviços/produtos que mais apresentam problemas e as maneiras mais usadas para
reclamar. Além disso, mostra que quanto mais o consumidor brasileiro conhece o
código de defesa do consumidor, mais motivado a reclamar ele fica e mais preciso é na
sua reclamação. A pesquisa também traz os motivos que levam o consumidor a não
registrar uma reclamação. Foram realizadas 800 entrevistadas com pessoas de todo o
país e pesquisados 13 produtos e serviços, incluindo telecomunicações;
b) Pesquisa do Centro de Estudos e Tendências da empresa Atento: a Atento é uma
empresa multinacional de gestão de clientes e terceirização de processos de negócios
das, realizou em 2016, pesquisa intitulada o DNA da reclamação. O objetivo da
pesquisa foi a gestão das reclamações feitas pelos consumidores brasileiros. Foram
realizadas 552 entrevistas, com pessoas com idades entre 18 e mais de 60 anos, em
13 setores diferentes. A pesquisa traz o perfil dos consumidores que já entraram em
contato com alguma empresa ou órgão regulador para efetuar uma reclamação;
c) Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (Anatel): realizada anualmente a partir
de entrevistas com cerca de 140 mil consumidores em todas as unidades da federação,
esta pesquisa já conta com as edições 2015, 2016 e 2017. São avaliados os cinco
serviços de telecomunicações (telefonia celular pré e pós-paga, telefonia fixa, banda
larga fixa e TV por assinatura) nos quesitos Satisfação geral, Canais de atendimento,
Atendimento telefônico, Oferta e contratação, Funcionamento, Cobrança/recarga,
Reparo e instalação e Capacidade de Resolução;
d) Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel: esta pesquisa foi feita
com aproximadamente 800 consumidores que efetuaram reclamações na Anatel
durante o mês de outubro de 2017 e que são cadastrados no sistema Focus como
pessoa física. O objetivo foi levantar o perfil desse público e o uso dos canais
telefônico e digital para registrar reclamação;
e) Pesquisa realizada pela Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) do Chile20:
trata-se de pesquisa de satisfação realizada em 2016 para medir o grau de satisfação
de usuários com os serviços de telefonia celular, internet móvel, tv paga e serviço de
internet residencial, por prestadora. No total foram realizadas 14 mil entrevistas, com
homens e mulheres, maiores de 18 anos, em todos os níveis socio-econômicos (exceto
extrema pobreza), com representatividade regional e nacional. Esta pesquisa é
realizada no Chile, com a metodologia atual, desde 2011, e é feita com periodicidade
semestral. Os dados coletados visam obter conclusões válidas e gerar um processo de
19

Informação sobre a quantidade de entrevistados disponível em https://www.idec.org.br/em-acao/emfoco/brasileiros-conhecem-cdc-e-seus-direitos-de-consumidor-mas-no-reclamam-de-forma-efetiva-mostra-pesquisa. Os
resultados da pesquisa estão disponíveis em <http://www.idec.org.br/pdf/pesquisa-idec-datapopular-CDC-2016.pdf>.
20

Os resultados são apresentados no Informe IV – Resultados Segunda Medición 2016, disponível em
http://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Informe_IV.pdf.
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comparação entre as empresas. Alguns dos objetivos da pesquisa são: conhecer o
quanto os consumidores conhecem seus direitos, comparar os níveis de satisfação
enre os consumidores das empresas, gerar um ranking e etc;
f) Artigo Comportamento do Consumidor em Telecomunicações: o caso dos usuários
de telefonia celular na Espanha: Publicado no periódico Telecommunications Policy21
em 2016, divulga estudo realizado pela Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) e Universidade Complutense de Madri, Espanha. Os dados utilizados para o
estudo foram coletados da pesquisa Satisfacción de Usuarios de Servicios de
Telecomunicación 2009, realizada pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS),
ligado ao governo espanhol, que entrevistou 4.249 consumidores de telefonia celular
com idade a partir de 18 anos. Esse universo é separado em quatro categorias: todos
os usuários de telefonia celular, usuários que relataram ter experimentado pelo menos
uma falha no serviço, usuários que reclamaram com a prestadora e usuários que
reclamaram com terceiros;
g) Relatório do órgão regulador das telecomunicações do Reino Unido, a Ofcom (The
Office of Communications), sobre as razões para reclamar dos consumidores22: tratase de pesquisa realizada anualmente pela Ofcom desde 2009. Em 2016 a amostra foi
de 6 mil pessoas. O objetivo da pesquisa é identificar os motivos dos consumidores
para reclamar nos últimos 12 meses na telefonia fixa, móvel, banda larga e TV paga. A
pesquisa verificou ainda se os consumidores que tiveram motivos para reclamar, se
efetivamente reclamaram, e se sim, qual a razão da reclamação. E se eles não
reclamaram, mesmo tendo motivo, porque não o fizeram.
Também foram utilizados, para compreender o caso brasileiro, os números de reclamações
sobre as prestadoras feitas à Anatel nos anos de 2015 a 2017.
Desta forma, procurou-se incluir neste estudo pesquisas com um viés mais geral do
comportamento do consumidor, e que não necessariamente tratam do setor de telecomunicações
ou apenas deste. As pesquisas do Idec/DataPopular (que avaliou mais de 10 setores, entre eles o de
telecom) e da Atento (que não cita, nominalmente, o setor de telecom entre aqueles analisados) se
encaixam neste perfil e contribuem para a compreensão do caminho percorrido pelo consumidor
para reclamar, considerando o ponto de vista de uma empresa e do ponto de vista de um órgão de
defesa do consumidor. As demais pesquisas são específicas do setor de telecomunicações.
Tabela 2 – Quadro resumo das fontes de informação utilizadas
FONTE

PAÍS

ESCOPO

ANO

Pesquisa 25 anos do
Código de Defesa do
Consumidor

Brasil

Comportamento dos brasileiros diante dos seus direitos,
além de apontar quais são os serviços/produtos que
mais apresentam problemas e as maneiras mais usadas
para reclamar quando estão insatisfeitos

2016

Pesquisa DNA da
Reclamação

Brasil

Gestão das reclamações feitas pelos consumidores
brasileiros

2016

21

Telecommunications Policy 40 (2016) 804-820. Consumer complaint behavior in telecommunications: The case of
mobile phone users in Spain. Teresa Garín-Munõz, Teodosio Pérez-Amaral, Covadonga Gijón, Rafael López. Os dados
utilizados para o estudo foram coletados da pesquisa Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicación 2009,
realizada pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS), ligado ao governo espanhol. O levantamento foi realizado apenas
com consumidores do serviço de telefonia celular.
22

O relatório está disponível em https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/100609/reason-complainresearch-2016.pdf.
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FONTE

PAÍS

ESCOPO

ANO

Pesquisa de Satisfação e
Qualidade Percebida

Brasil

Mensurar a satisfação e a percepção de qualidade dos
consumidores, pessoas físicas, quanto aos serviços de
banda larga fixa, telefonia fixa, telefonia celular pré-paga
e pós-paga

2015
a
2017

Perfil dos Usuários dos
Serviços de Atendimento
da Anatel

Brasil

Levantar o perfil dos usuários dos canais de atendimento
telefônico e digitais da Anatel para o registro de
reclamação

2017

Pesquisa de satisfação

Chile

Medir o grau de satisfação de usuários com os serviços
de telefonia celular, internet móvel, TV paga e serviço de
internet residencial, por prestadora

2016

Pesquisa Razões para
reclamar

Reino Unido

Motivos para reclamar nos últimos 12 meses na
telefonia fixa, móvel, banda larga e TV paga

2016

Comportamento do Consumidor em Telecomunicações,
com foco nos usuários de telefonia celular na Espanha

2009

Artigo sobre CCB

Espanha

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações levantadas sobre cada pesquisa.

Vale mencionar que as informações contidas nas pesquisas – realizadas em períodos distintos,
com públicos, mercados, escopos e objetivos diferenciados (conforme sintetizado na Tabela 2) – não
são passíveis de comparação direta entre si. Conjuntamente, no entanto, contribuem para a
compreensão do tema objeto deste estudo.
A discussão será dividida em duas partes. A primeira parte apresentará os resultados
associados aos possíveis caminhos percorridos pelo consumidor depois de ponderar os fatores e
decidir o tipo de reação que terá frente uma falha do produto ou serviço; a segunda tratará de
aspectos relacionados aos fatores que motivam essa decisão.

2.1. A OCORRÊNCIA DE FALHAS E AS REAÇÕES DO CONSUMIDOR
Como já exposto anteriormente, a reação do consumidor tem como ponto de partida uma
falha, ou problema, no serviço ou produto. Tendo em vista esse pressuposto, as pesquisas investigam
se os consumidores tiveram motivos para reclamar e, no caso do Idec/Data Popular, o percentual dos
que responderam “sim” chega a 97% no setor de telecomunicações – situação que também foi
elevada nos demais setores, conforme se verifica na Figura 223.

23

Ao contrário de outras pesquisas analisadas, nesse caso não foi definido um lapso temporal (por exemplo, os seis ou
doze meses anteriores) para a existência ou não do problema. A pergunta feita era: “Você já teve problema com os
seguintes serviços ou produtos?”, sendo as respostas possíveis: “Sim, já tive problema com esse produto/serviço” e “Não,
nunca tive problema com esse produto/serviço”. Tal característica do questionário pode ter contribuído para o elevado
percentual de respostas positivas.
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Figura 2 – Percentual de consumidores brasileiros que já tiveram problemas (por setor)

Fonte: Pesquisa Data Popular/IDEC – 25 anos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso do Chile, para pesquisa de satisfação conduzida pela Subtel, referente a 2016 (1º e 2º
semestres), há resultados diversos, a depender do serviço. Ao serem indagados se tiveram algum
problema com seu serviço de telecomunicações nos 12 meses antecedentes à pesquisa, o percentual
de consumidores de telefonia e internet móvel e de TV paga que responderam positivamente varia
de 25% a 43%. Já os consumidores de internet fixa registraram percentuais significativamente
superiores, de 63% (Figura 3).
Figura 3 – Taxa de problemas com serviços de telecomunicações (Chile, 1º e 2º semestres de 2016)

Fonte: pesquisa da Subtel.

Anatel / 2018

Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor -

20

O estudo feito com consumidores na Espanha avaliou apenas telefonia celular, e nesse serviço,
28,5% declararam ter tido pelo menos um problema24 nos 12 meses anteriores à pesquisa. Nota-se a
semelhança desse percentual com aquele encontrado no Chile, onde os números foram 24% e 25%
para o serviço de telefonia celular.
No levantamento da Ofcom, que analisa todos os serviços de telecom, a banda larga apresenta
o maior percentual de consumidores que tiveram problemas (Figura 4) no último trimestre de
201625. Observa-se que, ainda que a banda larga lidere a lista, o percentual de consumidores que
afirmaram ter tido motivo para reclamar é quase cinco vezes inferior ao encontrado no Chile.
Destaca-se que os consumidores de banda larga foram os que mais informaram ter motivos para
efetuar uma reclamação em todos os anos compreendidos no levantamento (2009 a 2016) do Reino
Unido.
Figura 4 – Proporção de consumidores do Reino Unido que tiveram motivo para reclamar
(nos 12 meses anteriores à pesquisa)

Fonte: Reason to complain research – Fieldwork: December 2016, Ofcom26.

2.1.1. CONSUMIDORES QUE NÃO RECLAMAM E MOTIVO
Mesmo tendo enfrentado algum problema, há consumidores que não optam por reclamar.
Conforme as pesquisas utilizadas neste Capítulo, esses percentuais são: na Espanha, 42,1%; no Chile,
entre 20% e 57%, de acordo com o serviço; no Reino Unido, entre 23% e 37%, a depender do serviço.
Em relação ao Brasil, o levantamento do Idec/DataPopular apontou que 5% dos consumidores de
telecomunicações27 (menor percentual entre todos os setores avaliados) afirmaram nunca reclamar
ao serem indagados sobre a frequência desse comportamento quando enfrentam um problema ou
não ficam satisfeitos.
24

As 4.249 pessoas entrevistadas eram questionadas sobre ter tido pelo menos um problema – como cobertura,
cobrança, dificuldade de obter informações ou qualquer outro – nos 12 meses anteriores à pesquisa.
25

A pesquisa é realizada com bases trimestrais e, em alguns casos, feita mais de uma vez por ano.

26

Disponível em <https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/100609/reason-complain-research2016.pdf>. Acesso em 13 nov. 2017.
27

A pergunta feita era: “Com que frequência você costuma reclamar quando enfrenta um problema ou não fica
satisfeito com os seguintes serviços ou produtos?”, seguida pela listagem dos setores – telecom, saúde pública, etc.
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Sobre os motivos para não ter reclamado, apenas as pesquisas da Ofcom e do
Idec/DataPopular apontaram as razões para tal.
Entre consumidores ouvidos pela Ofcom que declararam ter tido motivo para reclamar, mas
não reclamaram, a principal razão apontada em relação aos serviços de banda larga e de telefonia
fixa (Tabela 3) foi o problema ter sido resolvido pela operadora. Nos demais casos, os consumidores
resolveram não agir por questões particulares como não ter tempo, não valer o aborrecimento, ou
porque não reclamariam mesmo. Em relação à telefonia celular, ressalta-se que o item mais
mencionado para não ter reclamado foi não saber onde e com quem reclamar, com 28%.
Tabela 3 – Motivos alegados pelos consumidores do Reino Unido para não reclamar (por serviço)
BANDA LARGA

TELEFONIA FIXA*

TELEFONIA CELULAR*

40% - o problema foi resolvido
[antes de reclamar]

35% - o problema foi resolvido
[antes de reclamar]

28% - não sabem onde e com quem
reclamar

20% - não vale o aborrecimento

19% - não vale o aborrecimento

26% - o problema foi resolvido
[antes de reclamar]

19% - não tem tempo

12% - não sabem onde e com
quem reclamar

24% - não vale o aborrecimento

10% - não sabem onde e com
quem reclamar

10% - eles não fariam nada de
qualquer maneira

16% - não tem tempo

7% - eles não fariam nada de
qualquer maneira

9% - não tem tempo

2% - ainda irão reclamar

1% - ainda irão reclamar

13% - eles não fariam nada de
qualquer maneira
-

Fonte: Pesquisa Ofcom28.

Na pesquisa do Idec/Data Popular, o motivo mais apontado pelos consumidores para não ter
reclamado quando enfrenta um problema é o desgaste, conforme se verifica na Tabela 4.
Tabela 4 – Motivos alegados pelos consumidores brasileiros para não ter reclamado sobre telecom,
mesmo tendo enfrentado problema
MOTIVO

%

Dá muito trabalho/é desgastante/demora muito

39%

Não acho que vai resolver/não vai dar em nada

32%

Não sei como/para quem reclamar

11%

Valor é muito baixo/não compensa

5%

Fonte: Idec/Data Popular. Elaborado a partir dos resultados da pesquisa.

28

A Ofcom observa que a base menor foi que 100 entrevistas e que essas informações devem ser tratadas somente
como um indicativo; Para este item não há dados relativos a TV por Assinatura.
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2.1.2. CONSUMIDORES QUE RECLAMAM
Os resultados das pesquisas utilizadas neste Panorama apontam que, de maneira geral, a
maioria dos consumidores de telecom opta por realizar uma reclamação quando se depara com
algum problema.
Segundo consumidores ouvidos pelo Idec/Data Popular, 95% afirmaram reclamar (algumas
vezes, na maioria das vezes ou sempre) quando enfrentam algum problema (Figura 5). Observa-se
que esse percentual elevado destoa, em função de seu foco mais amplo, daqueles encontrados em
outras pesquisas fora do país.
Figura 5 – Comparação entre setores sobre frequência com que o consumidor reclama (Brasil)

Fonte: Pesquisa Data Popular/IDEC – 25 anos do Código de Defesa do Consumidor29.

Na pesquisa feita com consumidores de telefonia celular da Espanha, do total de
consumidores que declararam ter tido algum problema, 58% afirmaram ter reclamado.
No Reino Unido, a proporção de consumidores que reclama, entre aqueles com motivo para
reclamar, varia conforme o serviço, com percentuais entre 63% e 77% no 4º semestre de 2016
(Figura 6). Isso pode ser um indicativo da possibilidade de que os consumidores ajam sob fatores
diferentes ou são mais sensíveis a questões encontradas em um tipo de serviço, mas não em outro. A
banda larga fixa, a telefonia fixa e a TV paga apresentam percentuais de reclamantes elevados e
semelhantes no citado período, de 76%, 75% e 77% respectivamente, mas, ainda assim, inferiores ou
iguais a números registrados em 2012.

29

Disponível em <http://www.idec.org.br/pdf/pesquisa-idec-datapopular-CDC-2016.pdf>. Acesso em 13 nov. 2017.
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Figura 6 – Proporção de consumidores do Reino Unido que reclamou (por serviço)

Fonte: Reason to complain research – Fieldwork: December 2016, Ofcom.

Os dados da Subtel sobre reclamação no Chile (Figura 7) avaliam quatro serviços e mostram
um quadro semelhante ao da Ofcom no que se refere à TV paga e à banda larga fixa, que também
apresentam a maior proporção de consumidores que, tendo um problema, efetivaram uma
reclamação.
Figura 7 – Proporção de consumidores que tiveram algum problema com o serviço e que reclamaram (Chile, 2016)

41%

1º sem

46%

45%

43%

2º sem

1º sem

2º sem

Telefonia móvel

Internet móvel

80%

79%

1º sem

2º sem

Internet fixa

83%

1º sem

80%

2º sem

TV paga

Fonte: elaborado a partir da pesquisa da Subtel.
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A Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida coordenada pela Anatel não questiona
diretamente os consumidores sobre terem tido problema e reclamado ou não. Contudo, levanta
pontos que tangenciam essa temática, ao perguntar se foi feito contato com a prestadora em função
de algum problema nos últimos seis meses. Infere-se que parte deles teve como objetivo efetuar
uma reclamação. Os maiores percentuais, por serviço, em 2017, foram:


63,8% dos consumidores de banda larga fixa entraram em contato para falar sobre algum
problema de funcionamento;



46,5% dos consumidores de TV paga entraram em contato para falar sobre algum
problema de cobrança;



44,3% dos consumidores de telefonia fixa entraram em contato para falar sobre algum
problema de cobrança;



40,1% dos consumidores de telefonia celular pós-paga entraram em contato para falar
sobre algum problema de cobrança;



32,5% dos consumidores de telefonia celular pré-paga entraram em contato para falar
sobre algum problema de recarga.

Durante as entrevistas, os usuários são questionados também se procuraram a prestadora
motivados por problemas nas ligações, na internet 3G/4G, ou ainda, se procuraram a prestadora
para cancelar serviços ou pacotes, por exemplo.

2.1.3. PARA QUEM OS CONSUMIDORES RECLAMAM
A reclamação pode ser dirigida a diferentes organizações, seja a empresa, uma entidade da
sociedade civil ou a órgãos de governo. O consumidor pode, inclusive, transitar por mais de um
deles, caso não tenha conseguido resolver ao procurar apenas uma instância. As pesquisas nem
sempre especificam se o consumidor buscou mais de uma organização simultaneamente ou em que
sequência. Portanto, as informações a seguir serão apresentadas conforme disponíveis nos estudos
utilizados.
O levantamento do Idec/Data Popular traz o ranking dos canais de reclamação30 mais usados
quando o consumidor “enfrenta um problema ou não fica satisfeito com um determinado produto
ou serviço”. Considerando apenas usuários de serviços de telecomunicações (resposta possível a
mais de uma alternativa), os resultados foram os apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Canais de reclamação mais usados pelo consumidor brasileiro
MOTIVO

%

Empresa/prestador de serviço

74%

Órgãos de defesa do consumidor

23%

Amigos/parentes

21%

Redes sociais

21%

Justiça

8%
Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa Idec/Data Popular.

30

Os resultados não apresentam percentual de reclamações feitas a órgãos governamentais, como agências
reguladoras. Infere-se que não havia esta opção na pesquisa.
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Conforme os dados da tabela anterior, o objetivo da pesquisa era saber quem o consumidor
procurou, e não a ordem ou a quantidade de organizações com o intuito de obter uma solução para
o problema. No entanto, os percentuais apresentados podem ser um indicativo de que os brasileiros
entrevistados buscaram mais de um canal ao mesmo tempo.
No Brasil, o consumidor pode se dirigir à Anatel quando não obteve solução na prestadora de
telecomunicações. Com o objetivo de conhecer o perfil desses usuários, a Agência fez uma pesquisa
em 2017 segundo a qual o consumidor realiza cerca de quatro tentativas na prestadora antes de se
dirigir ao órgão regulador. Esse levantamento também apontou que parte desses consumidores
utilizou outros instrumentos, privados ou governamentais, para registrar reclamação contra a
prestadora, não necessariamente relacionados à demanda que os trouxe à Anatel, conforme Figura
8.
Figura 8 – Meios que o consumidor procurou no último ano, além da Anatel31

Reclame Aqui

19%

Consumidor.gov

5%

Procon

14%

Juizado Especial

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa de Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel.

Já a pesquisa feita na Espanha aponta as entidades às quais o consumidor reclamou, tendo
como ponto de partida apresentar a demanda à prestadora (95%) ou buscar outros canais (5%)32.
Entre quem procurou as prestadoras, 68,4% conseguiram a solução da demanda, mas 31,6% não a
obtiveram. O segundo grupo prossegue então com a demanda para outras organizações (imprensa,
órgãos de governo, entidades de defesa do consumidor, etc), conforme disposto na Figura 9.

31

Relatório Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel elaborado pela SRC em 2017. SEI 2284564.

32

Não são especificados quais são esses canais.
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Figura 9 – Árvore de decisão do consumidor de telefonia celular da Espanha
Usuários de
telefonia celular
(4.249)

Usuários que
declararam
problema

Usuários que
não declararam
problema
71,5% (3.038)

25,5% (1.211)

Reclamaram
57,9% (701)

Reclamaram
para a
prestadora
94,4% (662)

Resolveu na
prestadora
68,4% (449)

Regional and
local consumer
authorities
48,5% (32)

Reclamaram
por outros
canais
5,5% (39)

Não resolveu na
prestadora
31,6% (207)

Não reclamou
mais
68,1% (141)

Telecoms
customer care
office 24,2%
(16)

Não
reclamaram
42,1% (510)

Reclamou com
terceiros
31,9% (66)

Organizações
do consumidor
16,6% (11)

Meios de
comunicação
de massa

Judiciário 4,5%
(3)

Outros 98,4%
(65)

4,5% (3)

Fonte: reprodução de figura presente no artigo sob o título “Decision tree after experiencing problems”. Tradução nossa.

De acordo com as regras regulatórias da Espanha33, o consumidor deve registrar a reclamação
na prestadora antes de procurar meio de resolução governamental, de modo que os percentuais
apresentados a partir do segundo nível, que se refere aos consumidores que tiveram motivos para
reclamar e que efetivamente reclamaram, poderiam eventualmente ser diferentes, caso essa regra
não existisse. Observa-se ainda que o somatório de demandas a terceiros (último nível na figura)
excede o número dos que reclamaram a terceiros, pois em alguns casos o consumidor procura mais
de uma dessas opções, a exemplo de imprensa e entidades de defesa.
No Reino Unido, os consumidores também reclamam principalmente para o prestador do
serviço (Figura 10). Pode-se observar um aumento significativo nas reclamações de 2015 para 2016
para os serviços de banda larga fixa e telefonia fixa. No caso da TV por Assinatura, observa-se que os
dados passaram a ser coletados apenas em 2016. Já para a telefonia celular, o aumento nas
reclamações é baixo entre 2015 e 2016, podendo-se ainda destacar que os consumidores desse
serviço reclamam, proporcionalmente, menos do que os consumidores dos demais.
33

O governo espanhol, mediante a Oficina de Atención al Usuário de Telecomunicaciones, orienta que o consumidor,
antes de iniciar um processo de reclamação na entidade, procure a prestadora, conforme o item Preguntas Frecuentes, em
¿Qué plazo tengo para reclamar?, disponível em http://www.usuariosteleco.gob.es/te-interesa/Paginas/preguntasfrecuentes.aspx.
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Em comparação com as prestadoras, o percentual de reclamações que chega à Ofcom é
reduzido. Apenas 1% dos consumidores de banda larga fixa e de TV paga disseram ter procurado o
regulador. O percentual mais alto é dos consumidores de telefonia fixa, que fica em 3%. Vale
observar que embora a própria pesquisa da Ofcom questione se o consumidor reclamou à
instituição, essa entidade não investiga reclamações individuais 34 . Contudo, encoraja que o
consumidor reporte o problema à instituição, pois isso abre a possibilidade de que a Ofcom
acompanhe as empresas se o monitoramento de dados revelar algum problema. Em sua página na
internet, esse regulador orienta que, em caso de problemas com a prestadora, o consumidor procure
a empresa ou entidades independentes de resolução se a demanda não for resolvida.
A pesquisa da Ofcom não levanta se o consumidor buscou mais de uma organização ou em
que sequência.
Figura 10 – Percentual de reclamações nas prestadoras e na Ofcom (Reino Unido, 2015 – 2016, por serviço)
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1%
TV por Assinatura

Ofcom 2016

Fonte: elaboração própria, a partir de informações do documento Reason to complain research
Fieldwork: December 2016, Ofcom.

O provedor de serviços é quem o consumidor do Chile mais procura quando reclama de um
problema, como mostram os dados da Subtel35 (Figura 11). O maior percentual de consumidores que
vai à companhia provedora são os usuários de internet fixa (93,67%) e, o menor, os de internet
móvel (55,8%). Essa diferença provavelmente ocorre porque o questionário inclui a opção de
reclamar à empresa onde foi comprado o plano ou o pré-pago36 apenas para quem usa serviços
móveis.
Já o percentual de procura pela Subtel é maior entre quem usa telefonia celular (6,5%) e
menor entre quem tem internet fixa (2,5%). O Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que é outro

34

Um exemplo está na página da Ofcom, em Billing and charges. Disponível em <https://www.ofcom.org.uk/phonestelecoms-and-internet/how-to-report-a-complaint/billing>. Acesso em 04 mai. 2018.
35

No Chile, a Subtel também recebe reclamações, mas também orienta que o consumidor apresente sua queixa à
prestadora, conforme a página Reclamos, disponível em http://www.subtel.gob.cl/reclamos-2/.
36

Para quem usa telefonia celular, a opção é apresentada da seguinte forma: “en la empresa donde compró el plan o
prepago (Ej: Multitienda)” e para quem usa internet móvel, “en la empresa donde compró el plan (Ej: Multitienda)“.
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ente governamental 37 , recebe um pouco menos demandas. Quem mais o procura são os
consumidores de TV paga (3,7%); os que menos o buscam são os de telefonia celular (2,17%).
Figura 11 – Destinatário da reclamação do consumidor chileno (por serviço)
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Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa da Subtel.

Considerando os dados apresentados nas fontes citadas até este momento nesta seção,
estima-se que, caso o percentual de queixas apresentado à Anatel (considerando-a uma organização
do tipo terceira parte) seja similar ao encontrado nas pesquisas internacionais, esse número
corresponderia a algo entre 1% e 6,5% do total de consumidores que tiveram motivos para reclamar
e que de fato tenham encaminhado suas queixas para as empresas.
Ainda sobre os destinatários das reclamações, outro levantamento38 feito em 2016 no Brasil
também trouxe dados que dão mais destaque para a queixa a terceiras partes (entidades civis,
governo, etc). Os resultados são:


A maior parte dos consumidores prefere resolver o problema direto com a empresa39,
e 34,8% dos entrevistados só recorrem a outros meios para reclamar após 5 tentativas
de contato com a empresa;

37

O Sernac é uma agência encarregada de velar pela proteção dos direitos dos consumidores. O órgão recebe
reclamações e consultas de consumidores, que podem abrir uma reclamação no órgão. Nesse caso, o Sernac entra em
contato com a empresa para solicitar uma resposta, e intercede ou media os conflitos de consumo. A Secretaria também
apresenta denúncia ao judiciário quando há fatos que afetem interesses coletivos de consumidores.
38

O estudo do Centro de Estudos e Tendências da Atento – empresa multinacional de gestão de clientes e terceirização
de processos de negócios (CRM/BPO) – foi realizado com 552 pessoas de todo o Brasil, entre 18 e 60 anos, de diferentes
segmentos. Não foi possível ter acesso diretamente aos dados da pesquisa, de modo que as informações aqui reproduzidas
foram colhidas de notícias divulgadas na imprensa: “O DNA da Reclamação – veja estudo da empresa Atento”, disponível
em <http://www.folhavitoria.com.br/economia/blogs/gestaoeresultados/2016/03/29/o-dna-da-reclamacao-veja-estudoda-empresa-atento/> e “Telefone e e-mail ainda são os canais mais usados para reclamar”, disponível em
<https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/telefone-e-mails-ainda-sao-os-canais-mais-usados-parareclamar-18968886>.
39

Não foi informado o percentual.
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96% disseram conhecer os órgãos reguladores e de defesa do consumidor e, desses,
63% já abriram algum processo com o apoio de tais instituições;



82% desses consumidores têm a percepção de que os problemas com as empresas só
são resolvidos quando o órgão é acionado;



48% das pessoas que nunca procuraram uma agência reguladora dizem que o principal
motivo é a demora em falar com esses órgãos;



26,4% dos consumidores preferem acionar um órgão regulador.

2.1.4. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CONSUMIDORES QUE RECLAMAM
Em 2017, a Anatel realizou uma pesquisa 40 com quase 800 consumidores que haviam
registrado reclamação naquele ano pelos canais da Agência com o objetivo, entre outros, de
conhecer seu perfil. Os dados agregados sobre o gênero são apresentados na Figura 12.
Figura 12 - Reclamantes na Anatel, por sexo
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Fonte: elaborado a partir dos dados das pesquisas de Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel e de
Satisfação e Qualidade Percebida

Embora haja um relativo equilíbrio entre os sexos masculino e feminino entre usuários dos
serviços de telecomunicações, homens formam a maior parte dos reclamantes41, o que fica mais
evidente quando a informação é segmentada conforme o canal utilizado na Anatel, que dispõe de
central telefônica e meios digitais (aplicativo e site). Nos meios digitais, os homens são 75% dos
reclamantes.
Quanto à idade, há grandes diferenças entre o público que procura a Anatel e o consumidor
geral de telecomunicações (Tabela 6). Enquanto na Pesquisa de Satisfação o grupo entre 18 e 24
anos representa 15% dos usuários, apenas 1,3% das reclamações foram registradas por pessoas
nessa faixa etária na Anatel. Já no grupo entre 51 e 70 anos ocorre o contrário, visto se tratar de 19%
dos consumidores na Pesquisa de Satisfação, mas de 31,2% dos reclamantes na Anatel.

40

As informações estão no documento Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel, elaborado em 2017
pela SRC. SEI 2284564.
41

A seção 1.2.1. aborda aspectos socioeconômicos e culturais no comportamento de reclamação, entre eles, a
influência do sexo e idade do reclamante.
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Tabela 6 – Proporção da faixa de idade dos usuários
Faixa de Idade

Reclamante

Pesquisa Satisf.

De 18 a 24 anos

1,3%

14,6%

De 25 a 30 anos

8,3%

16,2%

De 31 a 35 anos

14,1%

14,1%

De 36 a 40 anos

18,8%

13,9%

De 41 a 50 anos

23,6%

19,4%

De 51 a 70 anos

31,2%

19,0%

Mais de 70 anos

2,6%

2,8%

Fonte: elaborado a partir dos dados das pesquisas de Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel e de
Satisfação e Qualidade Percebida.

Sobre a escolaridade, a maioria das pessoas que registrou reclamação na Anatel tem ensino
superior (40%), seguida por aquelas com ensino médio (37%). Depois vêm consumidores com pósgraduação (12%), ensino fundamental (7%) e fundamental incompleto (3%).
O levantamento mostra ainda diferenças acentuadas quanto à renda domiciliar. Na Pesquisa
de Satisfação, 12% dos entrevistados têm renda superior a 10 salários mínimos; na Anatel, 30% dos
reclamantes integram essa faixa de renda. A mesma relação ocorre no outro polo, formado pelos
consumidores de renda mais baixa.
Figura 13 – Faixa de renda familiar dos usuários42
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Fonte: elaborado a partir dos dados das pesquisas de Perfil dos Usuários dos Serviços de Atendimento da Anatel e de
Satisfação e Qualidade Percebida.

Os dados da pesquisa realizada na Espanha apresentam similaridades com o Brasil com
relação ao sexo das pessoas que reclamaram, pois lá, os homens são maioria (55%). Também há
42

Somente STFC, SCM e SEAC. Os dados desses três serviços referem-se à renda familiar e os do SMP, à renda
individual.
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semelhança com relação à escolaridade, visto que entre os consumidores que reclamam, a maior
parte tem nível médio ou superior. Quando se passa para a faixa etária, já surgem diferenças. O
grupo com até 29 anos responde por quase 30% dos reclamantes na Espanha, mas aqui não passa
dos 9%.
Figura 14 – Perfil socioeconômico dos consumidores que reclamam - Espanha

Fonte: reproduzido do artigo Consumer complaint behavior in telecommunications: the case of mobile phone users in Spain

2.2. FATORES ASSOCIADOS À DECISÃO SOBRE RECLAMAR
No capítulo sobre referencial teórico foram abordados diversos fatores que influenciam a
decisão do consumidor sobre o que fazer diante de uma falha ou problema no produto/serviço
adquirido. A seguir, serão abordados aspectos levantados nas pesquisas de mercado e que, direta ou
indiretamente, tem associação com os fatores discutidos no Capítulo 1.

2.2.1. PROBLEMA MOTIVADOR DA RECLAMAÇÃO
De maneira geral, as pesquisas levantaram os tipos de problemas com os quais os
consumidores se depararam. No caso da pesquisa espanhola, o problema que mais resulta em
registro de reclamações é “cobrança indevida43”. Dos consumidores que declararam ter tido esse
problema, 94,6% efetivamente reclamaram.
A pesquisa feita naquele país também avaliou a probabilidade de reclamar versus não
reclamar. Como exemplo, de acordo com a Tabela 7, "controlando outras variáveis no modelo, se o

43

No texto original, “incorrect billing”.
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usuário encontrar dificuldades para cancelar o serviço, a probabilidade de reclamar é quase seis
vezes (5,78) a probabilidade de não reclamar"44.
Tabela 7 – Taxa de reclamantes de acordo com o tipo de problema (Espanha)
PERCENTUAL QUE RECLAMOU

PROBABILIDADE DE
45
RECLAMAR

Cobrança indevida

94,6%

4,32

Dificuldade de cancelar o serviço

92,3%

5,78

Cobrança indevida para serviço não utilizado

91,2%

2,91

Atraso no estabelecimento do serviço

88,9%

3,90

Dificuldade de obter informações solicitadas

86,3%

2,58

Violação do contrato ou da oferta comercial

85,2%

2,91

Problemas de cobertura

28,5%

0,26

TIPO DE PROBLEMA

Fonte: elaboração própria, a partir da Tabela 2 do artigo.

Passando para os dados do Reino Unido, a Ofcom também levantou quais foram os problemas
mais citados nas razões para reclamar nos serviços de telecomunicações. Os principais motivos
identificados na pesquisa, com os respectivos percentuais por serviço, são apresentados na Figura
15.
Figura 15 – Razões de reclamar por serviço (Reino Unido)
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Fonte: elaborado a partir de informações do document Reason to complain research – Fieldwork: December 2016, Ofcom.

44

Citação da página 812 do artigo Consumer complaint behavior in telecommunications: The case of mobile phone users
in Spain.
45

Representada pela razão entre a probabilidade de reclamar e a de não reclamar. Isso significa que, por exemplo, o
consumidor que experimentou atraso no estabelecimento do serviço tem quase quatro vezes mais chance de reclamar do
que de não reclamar. A probabilidade levantada pressupõe o controle das demais variáveis, como idade, gênero e
prestadora do consumidor. Os números sobre probabilidade são de um modelo testado no estudo (modelo 3) que, segundo
os autores, apresentou melhor adequação à pesquisa.
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O item “serviço não funciona como deveria” apresenta os maiores percentuais em relação aos
demais problemas na banda larga fixa e nas telefonias móvel e fixa. Esse tipo de problema inclui, na
banda larga fixa, perda completa ou intermitente do serviço, lentidão na velocidade, serviço não
corresponde ao anunciado na publicidade. Nas telefonias fixa e móvel, mensagens de voz entregues
com atraso, problemas nas chamadas/linha, serviço não tem desempenho como anunciado, perda de
serviço; na TV paga, perda completa ou intermitente sim, baixa qualidade da imagem ou incapaz de
obter certa TV).
Ainda sobre funcionamento do serviço, esse item registra 73% dos motivos para reclamar
entre os usuários de banda larga fixa, percentual mais alto encontrado na pesquisa da Ofcom. O
segundo problema mais comum, entre as razões para reclamar, compreende “questões relacionadas
a conta, preço e pagamento”, o que envolve encargos pouco claros ou inesperados, conta incorreta,
excesso de encargos. Na TV paga, esse motivo supera “o serviço não funciona como deveria” como o
mais relevante.
Na pesquisa chilena, é perguntado se o consumidor teve algum problema nos últimos 12
meses e qual foi. A resposta é múltipla e espontânea (não são listadas opções de problemas).
Posteriormente, apenas os consumidores do grupo que respondeu “sim” são questionados sobre ter
reclamado ou não, a quem procuraram e se o problema foi resolvido. A respeito dos problemas, os
principais foram os relacionados na Tabela 8.
Tabela 8 – Percentual dos principais motivos de reclamações por serviço (Chile)
TELEFONIA CELULAR

INTERNET MÓVEL
Problema

INTERNET FIXA
%

Problema

TV PAGA

Problema

%

%

Problema

%

Sinal, interferências,
cortes

53%

Sinal,
interferências,
cortes

49%

Sinal,
interferências,
cortes

65%

Sinal,
interferências,
cortes

53%

Cobertura, em
alguns locais não
pode se conectar

14%

Velocidade,
extremamente
lenta

27%

Velocidade,
extremamente
lenta

22%

Funcionamento do
decodificador

11%

Cobranças/faturas

5%

Cobertura, em
alguns locais não
pode se conectar

9%

Velocidade, é
muito menor
que a contratada

4%

Cobranças/faturas

5%

Fonte: Pesquisa Subtel, Chile.

No Brasil, ainda não existem pesquisas que apontem os motivos que o consumidor teve para
reclamar e quais deles de fato resultaram em algum registro. Porém, reclamações feitas na Anatel
apontam que o motivo predominante naquelas que chegaram ao órgão regulador é o de problemas
com cobrança/crédito pré-pago, com 43%. A banda larga fixa é o único serviço em que cobrança não
é o principal motivo das queixas46, e sim a qualidade. Os três principais assuntos reclamados em 2017
para esse serviço foram “lentidão ou velocidade reduzida de conexão”; “sem conexão de dados” e
“não cumprimento de agendamento de reparo”.

46

Informação do Relatório Anual de Diagnóstico 2018.
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Figura 16 – Principais motivos das reclamações recebidas pela Anatel em 201747

Fonte: sistema de registros de reclamações da Agência (Focus).

2.2.2. SATISFAÇÃO
O Capítulo 1 tratou, no item 14, da satisfação em relação ao comportamento de reclamação.
Conforme mencionado naquela ocasião, e de acordo com os autores utilizados, a insatisfação não
necessariamente resulta em queixa e mesmo consumidores satisfeitos podem reclamar.
Entre as pesquisas levantadas para este trabalho, algumas comparam reclamações e satisfação. É
o caso do estudo realizado na Espanha, que quantificou a proporção de reclamações entre
consumidores situados em todos os pontos da escala de satisfação geral (notas de 1 a 10), cujos
resultados mostram que tanto consumidores que deram nota baixa quanto os que deram nota alta
para satisfação geral reclamaram.
No entanto, o percentual de pessoas que reclamam aumenta conforme a nota cai, considerando
apenas aquelas que tiveram algum problema. Conforme se verifica na tabela da Figura 17, tomandose os consumidores que deram 1 para nota de satisfação geral48, o equivalente a 77% declararam ter
tido pelo menos um problema. E entre essas pessoas com razão para se queixar, 85,7% o fizeram.
Já entre os consumidores que deram nota 10 para satisfação geral, 15% passaram por algum
problema, dos quais 52,3% reclamaram. Verifica-se que o comportamento de reclamação prevalece
entre consumidores insatisfeitos, mas que, mesmo no caso de indivíduos com níveis elevados de
satisfação (9 ou 10), o percentual dos que reclamam quando passam por um problema é significativo.

47

Imagem obtida da página http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacoes-na-anatel2/motivos. Acesso em 13
mar. 2018.
48

A satisfação geral foi medida em uma escala Likert de 10 pontos em que 1 significa muito insatisfeito e 10 significa
muito satisfeito. Analisando-se a pesquisa que deu origem aos dados usados no artigo, observa-se que a pergunta sobre
satisfação foi feita separadamente da pergunta sobre a existência ou não de um problema, e entende-se que,
posteriormente, esses dados foram cruzados. Dados originais encontrados no site da CIS, endereço <
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2780_2799/2797/es2797.pdf>.
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Figura 17 – Satisfação geral, problema e reclamação (Espanha)

Fonte: tabela 3 do artigo publicado no periódico Telecommunications Policy.

O estudo49 feito no Chile também buscou a relação entre nota de satisfação, existência de
problema e desfecho (positivo ou negativo). Seus resultados podem ser consultados nos gráficos
abaixo e mostram que:


as pessoas que não tiveram problemas dão notas de satisfação mais altas que a média
dos entrevistados50 (Figura 18).;



as notas de satisfação decrescem quando o consumidor passou por problemas (Figura
19);



quando a demanda do consumidor não é solucionada, as notas caem ainda mais (Figura
20); e



por outro lado, voltam a subir quando o problema é solucionado (Figura 21).

49

Pesquisa realizada pela Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), cujos resultados estão no Informe IV –
Resultados Segunda Medición 2016. São feitas cerca de 14 mil entrevistas por semestre. Disponível em
<http://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Informe_IV.pdf>.
50

Em cada serviço, a nota média corresponde às colunas da esquerda, sendo que cada coluna equivale aos dados de um
semestre. Já as notas discriminadas entre quem teve e quem não teve problema, bem como entre quem teve o problema
resolvido e quem não teve, encontram-se à direita. Vale dizer que a pesquisa usa uma escala de 1 a 7 e considera satisfeitos
os consumidores que deram notas 6 ou 7 e, insatisfeitos, de 1 a 4 . O ponto branco dentro da coluna azul é a “satisfação
líquida”, que resulta da diferença entre os entrevistados que deram notas 6 ou 7 e dos que deram notas de 1 a 4.
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Figura 18 – Satisfação entre quem não teve problemas (Chile, 1º e 2º semestres de 2016)

Fonte: pesquisa da Subtel.

Figura 19 – Satisfação entre quem teve problemas (Chile, 1º e 2º semestres de 2016)

Fonte: pesquisa da Subtel.
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Figura 20 – Satisfação com o serviço entre quem teve problema sem resolvê-lo (Chile, 1º e 2º semestres de 2016)

Fonte: pesquisa da Subtel.

Figura 21 – Satisfação com o serviço entre quem teve problema resolvido (Chile, 1º e 2º semestres de 2016)

Fonte: pesquisa da Subtel.

Os resultados desta pesquisa não fazem o recorte das notas de satisfação relativas
explicitamente aos consumidores que reclamaram, o que torna difícil analisá-la comparativamente à
pesquisa realizada na Espanha – muito embora apresente resultados relevantes no que diz respeito à
satisfação de quem teve problemas versus quem não teve, bem como de quem teve o problema
resolvido em relação a quem não teve.
No caso da Ofcom, a pesquisa analisada neste trabalho não trata de satisfação.
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Em relação ao Brasil, um recorte nos dados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida
aponta que, de maneira geral, as notas de satisfação caem, para os indicadores avaliados, entre
consumidores que disseram ter feito contato (motivado por problema ou não) com a prestadora nos
últimos seis meses. Na maioria desses casos, todos os indicadores da pesquisa recebem notas
menores.
Dos consumidores ouvidos, disseram ter procurado51 a prestadora, nos últimos seis meses a
contar da entrevista, 88,6% dos de banda larga fixa; 85,2% dos consumidores de telefonia fixa; 85,1%
dos de telefonia celular pós-paga; 81,3% dos de TV paga; e 73,8% dos de telefonia celular pré-paga.
Durante a entrevista com os usuários de serviços de telecomunicações, é perguntado se eles
fizeram algum contato para:


falar sobre problema de cobrança ou recarga;



alterar plano ou condição comercial;



cancelar serviços ou pacotes;



falar sobre problema de funcionamento;



solicitar instalação;



solicitar reparo.

Essas perguntas fazem parte dos indicadores da pesquisa, que são sete: Canais de
atendimento, Atendimento telefônico, Oferta e contratação, Funcionamento, Cobrança/recarga,
Reparo e instalação e Capacidade de resolução. Cada indicador é representado por uma nota entre 1
e 10 e resulta das notas consolidadas a um conjunto de perguntas sobre cada tema, em que o
consumidor deve avaliar a sentença lida pelo entrevistador.
É possível perceber que a queda nos indicadores ocorre mesmo quando o contato visa solicitar
reparo, ou seja, situações que não envolvem explicitamente uma queixa. Por outro lado, também se
observa o aumento da nota de alguns indicadores se o consumidor pediu instalação ou alteração de
plano ou condição comercial.
A relação entre aumento ou queda de indicador conforme o tipo de contato é mostrado na
Tabela 9.

51

Os percentuais foram calculados por exclusão, visto que a Pesquisa questiona qual canal o consumidor utilizou para
contatar a prestadora (telefone, internet ou loja) e também se não se foi a qualquer um deles. Dados obtidos do Relatório
Analítico 2017.

39 - Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor

Anatel / 2018

Tabela 9 – Teste estatístico de comparação de médias quanto aos motivos de contato em 2017
TENDÊNCIA DAS NOTAS DOS INDICADORES (EM RELAÇÃO AOS OUTROS TIPOS DE
ATENDIMENTO)
TIPO DE CONTATO

Para falar sobre problema de
cobrança ou recarga

BANDA LARGA
FIXA

TELEFONIA
FIXA

TELEFONIA
CELULAR PÓSPAGA

TELEFONIA
CELULAR PRÉPAGA

TV POR
ASSINATURA

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

Para alterar plano ou condição
comercial

para todos os
indicadores,
exceto
Capacidade de
Resolução

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

-

-

para Capacidade
de Resolução

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

 Mais baixas
-

para todos os
indicadores

-

-

 Mais altas

Para cancelar serviços ou
pacotes

 Mais baixas
-

para todos os
indicadores
 Mais baixas

Para falar sobre problema de
funcionamento (de ligações;
de serviço de TV; da internet
fixa)

Para falar sobre problema de
funcionamento de dados
(Telefonia celular)

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

 Mais baixas

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

 Mais baixas

 Mais baixas

-

-

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores

para todos os
indicadores,
exceto
Capacidade de
Resolução
-

 Mais baixas
Para solicitar Instalação

para todos os
indicadores,
exceto Satisfação
Geral e Reparo e
Instalação

 Mais baixas
-

-

 Mais altas

Para solicitar Reparo

 Mais altas
 Mais altas

para todos os
indicadores,
exceto para
Cobrança

para Reparo e
Instalação

 Mais baixas

 Mais baixas

para todos os
indicadores

para Oferta e
Contratação, e
Cobrança

para todos os
indicadores

-

-

-

-

para Canais de
Atendimento e
Reparo e
Instalação
 Mais baixas
para todos os
indicadores

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017.

Visto que a nota dos indicadores pode cair, a pergunta seguinte se torna: o quanto elas
diminuem? A maior queda (-1,61) ocorre na comparação entre usuários da banda larga fixa que
entraram e não entraram em contato por problema de funcionamento; a menor está na TV por
assinatura (-0,82), também no contato por problema de funcionamento.
As diferenças são significativas em testes de comparação estatísticos, para todos os serviços
e tipos de problemas, conforme a Tabela 10.
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Tabela 10 – Notas de Satisfação Geral por contato com a operadora e por serviço

SERVIÇO

FEZ CONTATO
COM A
PRESTADORA?

Pós-pago

Pré-pago
Banda Larga
Fixa
TV por
Assinatura
Telefonia
Fixa

PROBLEMA C/
COBRANÇA /
RECARGA

PROBLEMA C/
FUNCIONAMENTO

PROBLEMA C/
LIGAÇÕES

PROBLEMA C/
3G/4G

%

NOTA
52
S.G.

%

NOTA
S.G.

%

NOTA
S.G.

%

NOTA
S.G.

Sim

41%

6,41

-

-

18%

5,88

46%

6,18

Não

59%

7,38

-

-

82%

7,24

54%

7,28

Sim

30%

6,13

-

-

15%

5,72

27%

6,05

Não

70%

7,17

-

-

85%

7,06

73%

7,16

Sim

48%

5,70

67%

5,65

-

-

-

-

Não

52%

6,69

33%

7,26

-

-

-

-

Sim

48%

6,44

44%

6,48

-

-

-

-

Não

52%

7,35

56%

7,30

-

-

-

-

Sim

44%

6,27

-

-

15%

5,72

-

-

Não

56%

7,44

-

-

85%

7,06

-

-

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017.

É possível aprofundar esta avaliação com o uso de quartis. Trata-se de colocar em ordem
crescente as notas de satisfação geral de todos os consumidores que afirmaram ter tido problemas
de cobrança, por exemplo, e então separá-las em quatro partes. Cada uma delas deve contar com a
mesma quantidade de respondentes, independente da nota dada individualmente. O quartil é o
ponto na escala que separa cada um desses quatro grupos de notas.
Para fazer a análise que será apresentada a seguir, tomou-se como premissa que os 25% de
respondentes situados no primeiro trecho desta “linha” (que finda no ponto que marca o 1º quartil,
ou <= 1Q) obtiveram soluções menos satisfatórias para seus problemas.
Da mesma forma, assumiu-se que os 25% que atribuíram as maiores notas para sua satisfação
geral (maior ou igual ao 3º quartil, ou >= 3Q) obtiveram as soluções mais satisfatórias para os
problemas relatados.

Comparou-se, assim, a média da nota de Satisfação Geral desses dois grupos (primeiro e
último quartis), conforme Tabela 11. A Satisfação Geral é notadamente superior dentre os que
52

Satisfação geral.
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apresentaram as resoluções mais satisfatórias para os problemas (>= 3Q). A diferença entre as notas
de satisfação geral desses dois grupos de consumidores (<= 1Q e >= 3Q) chega ser de até 110%, como
é o caso da resolução do problema de funcionamento na banda larga fixa (notas 7,46 e 3,56).
Novamente, as diferenças são estatisticamente significativas em todos os serviços.
Tabela 11 – Satisfação Geral entre quem teve problema (segmentado por quartis)

SERVIÇO

QUARTIL
RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO
COBRANÇA /
RECARGA

RESOLUÇÃO
FUNCIONAMENTO

RESOLUÇÃO
LIGAÇÕES

RESOLUÇÃO
3G/4G

NOTA SATISF.
GERAL

NOTA SATISF.
GERAL

NOTA SATISF.
GERAL

NOTA SATISF.
GERAL

Banda
Larga Fixa

>= 3Q

7,31

7,46

-

-

<= 1Q

3,77

3,56

-

-

Celular
Pós-pago

>= 3Q

7,77

-

7,67

7,88

<= 1Q

4,63

-

3,92

4,33

Celular
Pré-pago

>= 3Q

7,67

-

7,73

7,91

<= 1Q

4,28

-

3,72

4,08

Telefonia
Fixa

>= 3Q

8,00

-

7,72

-

<= 1Q

4,14

-

3,70

-

TV por
Assinatura

>= 3Q

7,88

7,96

-

-

<= 1Q

4,41

4,45

-

-

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017.

Outro ponto de destaque é que a nota de satisfação geral de quem teve problema e deu
notas maiores para a resolução é maior, em todos os serviços, que a nota de satisfação geral em si53
(todos os consumidores do serviço, com problema ou não) e até a daqueles que não fizeram contato
motivado por problemas. Tomando novamente como exemplo a banda larga fixa, a satisfação geral é
de 6,23; mas entre aqueles que tiveram problemas com funcionamento e deram notas maiores para
a resolução do problema, a nota de satisfação geral é de 7,46.

53

As notas de satisfação geral para cada serviço foram: 6,93 na TV por assinatura; 6,92 na telefonia fixa; 6,99 na
telefonia celular pós-paga; 6,83 na telefonia celular pré-paga e 6,23 na banda larga fixa. Dado obtido da apresentação da
Pesquisa 2017, disponível no site no Portal do Consumidor, da Anatel.
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Figura 22 – Satisfação geral na banda larga fixa, por contato sobre funcionamento, avaliada por quartil

Fonte: elaborado a partir da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017.

O mesmo ocorre na telefonia celular pós-paga. Tendo como exemplo o contato gerado por
problemas de cobrança, que é a queixa mais comum nesse tipo de serviço, as notas são as seguintes:
satisfação geral de 6,99 (todos os entrevistados) e satisfação geral de 7,77 para os que deram notas
maiores para a resolução do problema.
Figura 23 – Satisfação geral na telefonia celular pós-paga, por contato sobre cobrança, avaliada por quartil

Fonte: elaborado a partir da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017.

Ainda no intuito de elucidar as questões que envolvem reclamações e satisfação, foi realizada
outra análise, que compara a quantidade de reclamações registradas na Anatel e as notas de
satisfação geral obtidas na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (aqui identificadas pela sigla
“SG”). As reclamações serão apresentadas no formato do Índice de Reclamações (IR), que resulta do
número de queixas feitas à Anatel, dividida pela base de acessos da prestadora e multiplicada por
mil.
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Ressalta-se que essas duas bases de dados abrangem públicos distintos, que são a parcela de
consumidores que procuraram a Agência e os consumidores entrevistados para a Pesquisa (que não
distingue quem reclamou ou não). Observa-se, ainda, que não está em questão a validade de cada
um desses instrumentos (reclamações e satisfação). O objetivo é ver, no conjunto, como se
apresentam os números sobre reclamação e satisfação ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017.
As tabelas seguintes mostram a ausência de um padrão claro entre reclamação e satisfação.
Na telefonia celular pós-paga, por exemplo, o IR cai entre 2015 e 2017 e a nota de satisfação geral
aumenta, mas na banda larga fixa, na TV por assinatura, e na telefonia fixa, o IR cai e a satisfação
também. Ou seja, a queda no índice de reclamações não necessariamente é acompanhada por um
aumento na nota de satisfação geral, e pode, inclusive, apresentar movimento contrário.
Tabela 12 – Média dos Índices de Reclamações no ano e nota de Satisfação Geral (2015 a 2017)54
SERVIÇO
Banda Larga Fixa
Telefonia Celular
Pós-paga
Telefonia Celular
Pré-paga
Telefonia Fixa

TV por assinatura

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

2,32

2,06

1,81

SG

6,58

6,26

6,23

IR

1,39

1,37

1,15

SG

6,72

6,86

6,99

IR

0,24

0,28

0,26

SG

6,62

6,78

6,83

IR

1,94

1,85

1,55

SG

6,97

6,93

6,92

IR

2,56

2,31

2,16

SG

7,14

7,00

6,93

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

Abrindo os dados por serviço e por prestadora (Tabela 13), novamente percebem-se situações
distintas entre satisfação e reclamações. A título de exemplo, a Nextel e a Claro apresentam notas
quase iguais de satisfação55 em 2017, que são 7,00 e 7,02, apesar de o IR da primeira ser menor que
a metade do IR da segunda.

54

IRs obtidos no portal Consumidor, item Reclamações na Anatel, em Reclamações por Serviço. Esses IRs são média dos
índices mensais de reclamações/mil acessos. Disponível em http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacoes-naanatel2/servicos. Acesso em 11 abr. 2018.
55

Notas de satisfação geral da pesquisa de 2015 disponíveis em
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documentoVersionado.asp?numeroPublicacao=340586&documento
Path=340586.pdf&Pub=&URL=/Portal/verificaDocumentos/documento.asp.
Notas da pesquisa de 2016 disponíveis em
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=346855&assuntoPublicacao=null
&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=346855.pdf.
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Tabela 13 – Média dos IRs mensais do ano e satisfação geral por prestadora - Pós-pago
PÓS-PAGO
Algar

Claro

Nextel

Oi

59

Porto Seguro

Tim

Vivo

INDICADOR

2015

56

2016

57

2017

58

IR

0,29

0,27

0,27

SG

6,75

6,91

7,04

IR

1,48

1,39

1,17

SG

6,73

6,93

7,00

IR

2,75

3,03

2,73

SG

6,57

7,02

7,02

IR

1,72

1,67

1,38

SG

6,26

6,24

6,20

IR

-

-

-

SG

7,92

8,12

8,32

IR

1,60

1,76

1,65

SG

6,44

6,81

7,16

IR

0,99

0,94

0,72

SG

7,02

7,03

7,26

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

Outro caso observado leva em consideração o IR e a satisfação entre dois serviços (telefonia
celular pós e pré) da mesma prestadora. Tomando como exemplo a Vivo, seu IR no pós-pago fica
entre as casas decimais de 0,9 e 0,7 durante os três anos analisados. Já no pré, o IR corresponde a
menos de 1/3 desses números no mesmo período (Tabela 14). Ainda assim, as notas de satisfação no
pós mantêm-se na faixa do número 7 (7,02; 7,03; e 7,26 de 2015 a 2017) e, no pré, em valores
bastante próximos disso (6,80; 7,03; e 6,88, respectivamente).
Tabela 14 – Média dos IRs mensais do ano e satisfação geral por prestadora - Pré-pago
PRÉ-PAGO
Algar

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,09

0,06

0,07

SG

7,05

7,34

7,41

56

O IR utilizado equivale à média dos índices mensais de reclamação de janeiro a dezembro de 2015. Obtido da tabela
Dados de Bolso 2015, aba Portal. Os números da telefonia celular pré e pós foram obtidos da tabela Dados de Bolso 2016.
57

O IR utilizado equivale à média dos índices mensais de reclamação de janeiro a dezembro de 2016. Obtido da tabela
Dados de Bolso 2016, aba Portal. Os dados da telefonia celular pré e pós-paga foram elaborados a partir da tabela da aba
Portal.
58

O IR utilizado é a média dos índices mensais de reclamação de janeiro a dezembro de 2017. Obtido da tabela do
Dados de Bolso 2017, aba Portal.
59

Apenas prestadoras de telefonia móvel com mais de 1 milhão de acessos têm IR calculado, motivo pelo qual os
números referente à Porto Seguro não integram a tabela.
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PRÉ-PAGO
Claro

Oi

Sercomtel

Tim

Vivo

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,23

0,20

0,16

SG

6,57

6,75

6,92

IR

0,20

0,18

0,16

SG

6,58

6,52

6,66

IR

0,11

0,06

0,39

SG

7,81

7,84

7,71

IR

0,31

0,44

0,46

SG

6,52

6,73

6,82

IR

0,20

0,27

0,21

SG

6,80

7,03

6,88

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

O serviço de banda larga fixa aponta que IRs semelhantes podem vir com notas de satisfação
parecidas ou não. Para ilustrar o primeiro caso, a Oi e a Sky têm, em 2017, os IRs de 2,97 e 2,92,
respectivamente, e notas de satisfação de 5,67 e 5,38. E para exemplificar o segundo caso, a Cabo e a
Net têm, respectivamente, IR de 0,83 (2015) e 0,82 (2017), e notas de satisfação de 7,81 e 6,43
naqueles anos. Exemplo parecido é o da Algar, que tem IRs de 0,62 (2015) e 0,61 (2016), com notas
de satisfação geral de 7,03 e de 6,76, respectivamente.
Percebe-se que notas de satisfação quase iguais podem acompanhar IRs altos ou baixos. A Tim
apresentou IR de 4,83 em 2015 e índices ainda maiores que esse nos anos seguintes. Ainda assim,
suas as notas de satisfação mantêm-se sempre na casa do número 7, chegando quase a 8 (7,93) em
2015. À primeira vista, seria um aparente paradoxo que a Cabo, com um IR bem mais baixo (0,83)
tenha apresentado satisfação similar (7,81) à da citada prestadora em 2015.
Tabela 15 – Média dos IRs mensais e satisfação geral por prestadora - Banda larga fixa
BANDA LARGA
Algar

Blue

60

Brisanet

61

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,62

0,61

0,71

SG

7,03

6,76

6,39

IR

-

0,46

-

SG

6,61

6,75

-

IR

-

-

-

SG

-

-

7,28

60

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à Blue
não integram a tabela. Em 2017, não há informações por a empresa ter sido incorporada pela NET.
61

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à
Brisanet não integram a tabela.
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BANDA LARGA
Cabo

62

Net

Oi

Sercomtel

Sky

Tim

Vivo

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,83

-

-

SG

7,81

7,92

7,64

IR

0,89

0,75

0,82

SG

6,91

6,74

6,43

IR

4,36

3,76

2,97

SG

5,88

5,62

5,67

IR

0,29

0,26

0,32

SG

7,56

7,58

6,87

IR

3,39

3,03

2,92

SG

5,74

5,81

5,38

IR

4,83

6,86

5,75

SG

7,93

7,56

7,54

IR

2,51

1,82

1,65

SG

6,27

6,13

6,38

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

Sobre a TV por assinatura, vê-se que este serviço apresenta, no conjunto, os IRs mais altos nos
anos de 2015 a 2017. Ao mesmo tempo, foi o serviço de telecom mais bem avaliado em 2015 e em
2016, tendo perdido essa posição em 2017 para a telefonia celular pós-paga, segundo Pesquisa de
Satisfação e Qualidade Percebida referentes a esses anos. Mais uma vez, ficam claras as dissonâncias
entre os números, uma vez que a TV por assinatura situa-se nos extremos de reclamações e
satisfação por dois anos seguidos.
Tabela 16 – Média dos IR mensais do ano e satisfação geral por prestadora - TV por assinatura
TV POR
ASSINATURA
Claro TV

Nossa TV

Sky

63

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

1,97

2,44

2,08

SG

7,23

7,25

7,24

IR

-

-

-

SG

8,59

8,70

8,96

IR

4,26

2,95

2,62

SG

7,21

7,06

7,06

62

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à Cabo
não integram a tabela.
63

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à Nossa
TV não integram a tabela.
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TV POR
ASSINATURA
Algar

Blue

64

Cabo

65

Net

Oi

Vivo

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,46

0,60

0,72

SG

6,91

6,79

6,87

IR

0,41

0,27

-

SG

6,82

6,85

-

IR

-

-

-

SG

-

7,76

7,68

IR

1,50

1,73

1,88

SG

7,08

6,84

6,61

IR

3,89

4,06

2,63

SG

6,90

6,94

7,18

IR

1,84

1,47

SG

7,13

6,96

1,63

66

7,02

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

A telefonia fixa é o serviço que apresenta a maior estabilidade nas notas gerais de satisfação
entre 2015 e 2017, com variação de apenas 0,05 para menos no período todo (aumento de 0,58% de
2015 para 2016 e queda de 0,15% de 2016 para 2017). Porém, nesse mesmo espaço de tempo, o IR
desse serviço caiu inicialmente 4,6% (2015 para 2016) e depois mais 16,2%67 (2016 para 2017), ou
seja, em proporção maior. Observa-se que mesmo que a satisfação reduza e o IR também, eles não
se movimentam na mesma escala.
Nesse serviço, percebe-se também que são comuns os IRs na casa dos números 0 e 1 (exceção
à Oi), e notas de satisfação, de maneira geral, acima de 7.
Tabela 17 - Média dos IR mensais do ano e satisfação geral por prestadora – Telefonia fixa
TELEFONIA FIXA
Algar

Claro/NET

Oi

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,24

0,27

0,26

SG

7,83

7,82

7,69

IR

0,97

0,82

0,77

SG

7,33

7,14

7,37

IR

3,25

3,12

2,44

SG

6,54

6,66

6,47

64

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à Blue
não integram a tabela. Em 2017, não há informações por a empresa ter sido incorporada pela NET.
65

Apenas prestadoras com mais de 100 mil acessos têm o IR calculado, motivo pelo qual os números referentes à Cabo
não integram a tabela.
66

O dado referente à Vivo em 2017 foi obtido do Balanço de Reclamações 2017 disponível no Integra.

67

Dado 2016-2017 do Relatório Anual de Diagnóstico 2018.
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TELEFONIA FIXA
Sercomtel

Tim

Vivo

INDICADOR

2015

2016

2017

IR

0,23

0,15

0,18

SG

8,30

8,41

8,00

IR

1,07

1,83

2,10

SG

7,09

7,38

7,58

IR

1,63

1,50

1,35

SG

6,90

7,00

6,96

Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel 2017 / sistema de registro de reclamações na Anatel
(Focus).

2.3. CONCLUSÃO
A partir das pesquisas apresentadas neste estudo buscou-se conhecer um pouco mais o
caminho que o consumidor percorre quando ocorre uma falha no produto ou serviço. O perfil, o
objetivo, as amostras, o setores apresentados nelas são diversos, captando aspectos mais gerais das
relações consumo, bem como aspectos específicos do setor de telecomunicações.
Foi possível observar que, no setor de telecomunicações no Brasil, a maioria dos consumidores
já teve problemas com o produto ou serviço em algum momento de seu relacionamento com as
operadoras contratadas (97%, segundo IDEC) – com a ressalva de que o dado foi coletado sem a
definição de um período determinado ou por operadora em que ocorreu o problema. A Pesquisa de
Satisfação e Qualidade Percebida 2017 indica ainda que entre os serviços, os percentuais de contato
com a prestadora ocasionados por algum problema variam de 63,8% (consumidores de banda larga
fixa com problema de funcionamento) e 32,5% (consumidores de telefonia celular pré-paga com
problema de recarga). Nas demais pesquisas que levantam informação semelhante, considerando
um espaço de tempo de 12 meses, verificaram-se percentuais de 43% a 80% (Chile), de 57,9%
(Espanha) e de 63% a 77% (Reino Unido), respectivamente. A variação mencionada nos casos do
Chile e Reino Unido ocorrem de acordo com o serviço prestado. Na Espanha a medição foi apenas no
serviço de telefonia celular.
Outra questão abordada pelas pesquisas foi o motivo de o consumidor não reclamar mesmo
tendo vivenciado um problema ou falha na fruição do serviço. De maneira geral a pesquisa do Idec
aponta que o consumidor não reclama porque dá muito trabalho/é desgastante/demora (39%) e
acha que não vai resolver/não vai dar em nada (32%). Já de forma especifica no setor de
telecomunicações, no caso do Reino Unido, os dados da Ofcom mostram que o consumidor decide
não reclamar quando a própria prestadora soluciona o problema, quando acha que não vale o
aborrecimento, quando não tem tempo ou quando não sabe onde e com quem reclamar.
Além disso, as pesquisas também investigaram para quem os consumidores reclamam. Na
maioria das vezes, os consumidores buscam primeiramente a empresa ou prestador de serviço para
tentar resolver uma falha no produto ou serviço. Segundo o Idec, isso acontece em 74% dos casos.
Os demais reclamam para órgãos de defesa do consumidor (23%), amigos e parentes (21%), redes
sociais (21%) e justiça (8%). Dentre os consumidores da telefonia celular na Espanha, verificou-se que
dos consumidores que decidiram reclamar, 95% o fizeram para a própria prestadora – deste
universo, aproximadamente 70% dos problemas foram resolvidos; dos 30% restantes,
aproximadamente 70% não reclamaram mais e 30% reclamaram com terceiros. No Reino Unido, as
reclamações também são endereçadas em sua ampla maioria às prestadoras, 63% a 77%,
dependendo do serviço – ao órgão regulador, as reclamações variam de 1% a 3%. No Chile, a maioria
procura as prestadoras, com variação entre os serviços mais significativa que a do Reino Unido, de
55,8% a 93,67%.
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O levantamento feito pelo Centro de Estudos e Tendências da Atento em 2016 no Brasil com o
intuito de apurar a gestão das reclamações feitas pelos consumidores brasileiros levantou
informações sobre o destinatário das reclamações do consumidor, dando mais destaque para a
queixa a terceiras partes (entidades civis, governo, etc). Desta forma, verificou-se que a maior parte
dos consumidores prefere resolver o problema direto com a empresa68, sendo que 34,8% dos
entrevistados só recorrem a outros meios para reclamar após cinco tentativas de contato com a
empresa. Os consumidores (96%) disseram conhecer os órgãos reguladores e de defesa do
consumidor, sendo que 63% já abriram algum processo com o apoio de tais instituições. Em torno de
82% desses consumidores têm a percepção de que os problemas com as empresas só são resolvidos
quando o órgão é acionado.
A pesquisa da Anatel feita com usuários dos canais de atendimento da Agência revelou que
esses consumidores fizeram quatro tentativas, na prestadora, para solucionar o problema, antes de
registrarem a reclamação. Também mostrou os meios mais utilizados nos últimos 12 meses com o
intuito de resolver uma demanda: o site Reclame Aqui (29% dos que usaram o site ou o app da
Anatel), os procons (14% dos que usaram o site ou app da Anatel e 13% dos que foram ao call center)
e os juizados especiais (11% de quem usou o site/app e 10% de quem ligou para o call center).
No que diz respeito aos fatores que levam os consumidores a reclamar, na Espanha, os
problemas com maior probabilidade de reclamação por parte do consumidor são cobrança
indevida69, dificuldade de cancelar um serviço, cobrança indevida para serviço não utilizado, atraso
no estabelecimento do serviço, dificuldade de obter informações solicitadas, violação do contrato ou
oferta comercial (variação de 85,2% a 94,6%) e, por fim, problemas de cobertura com 28,5%. No
Reino Unido, as reclamações concentram-se em dois tipos de problemas: “serviço não funciona como
deveria” e “questões relacionadas a conta, preço e pagamento”. Neste último, a TV paga e a telefonia
fixa apresentam os maiores percentuais: 46% e 33%, respectivamente. Em relação ao
funcionamento, esse item responde por 73% das razões que os consumidores de banda larga fixa
têm para reclamar desse serviço (não necessariamente 73% das reclamações são sobre
funcionamento), representando uma diferença de mais de trinta pontos percentuais em relação aos
demais serviços. A questão “sinal, interferências, cortes” é o maior problema enfrentado em todos os
serviços pelos consumidores chilenos. O percentual de reclamações foi de 49% a 65%. O segundo
maior problema apontado está relacionado à cobertura e prestação adequada do serviço ou
funcionamento do equipamento (caso do decodificador da TV por assinatura), com variação de 11%
a 27%.
Em relação aos níveis de satisfação, a pesquisa da Espanha aponta que uma nota alta para a
satisfação geral não quer dizer que o consumidor não irá reclamar. Os dados da pesquisa mostram
que tanto quem deu nota alta quanto quem deu nota baixa para a satisfação geral, registraram
reclamações. Entre os que deram maior nota, 15% passaram por algum problema e 52,3%
registraram reclamações. Os que deram menor nota, 77% declararam ter tido pelo menos um
problema, destes 85,7% reclamaram. No Chile, a pesquisa mostra que o nível de satisfação é maior
quando os consumidores não enfrentam problemas com o serviço, mas também é alta quando a
prestadora resolve o problema enfrentado. Os dados desses dois países indicam, portanto, que uma
nota alta não significa ausência de problema, apenas demonstra que consumidores mais satisfeitos
tendem a reclamar menos e consumidores menos satisfeitos tendem a reclamar mais, e que o
68

Não foi informado o percentual.

69

O artigo que apresenta essas informações cita estudos segundo os quais problemas “óbvios”, como erros em contas
(cobrança indevida) apresentam evidências claras sobre as quais tanto o consumidor quanto o fornecedor podem
concordar, ao passo problemas que envolvem uma potencial diferença de opinião e sobre o qual o consumidor tenha que
despender um esforço significativo para provar que o problema ocorreu, desencorajaria reclamações. Adicionalmente, cita
o artigo, a existência de problemas de cobertura é tão sério que em muitos casos o usuário escolhe deixar a companhia ao
invés de reclamar.
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tratamento da reclamação influencia a satisfação, do que se depreende não haver incoerência no
fato de um consumidor que se declara satisfeito reclamar.
Usando dados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, foi possível observar que, no
Brasil, as notas de satisfação geral caem (em relação à nota geral obtida pelo serviço), quando o
consumidor declara ter feito algum contato com a prestadora nos últimos seis meses. Essa redução é
ainda maior se esse contato foi motivado por algum problema com cobrança/recarga,
funcionamento, ligações ou uso da internet 3G/4G. No entanto, se o consumidor ficou satisfeito com
a resolução, a nota de satisfação que ele dá para o serviço supera aquela conferida pelos
consumidores do serviço em geral. O serviço que melhor exemplifica essa situação é a banda fixa, na
qual consumidores satisfeitos com a resolução de problemas de funcionamento deram nota 7,46 e,
os menos satisfeitos com a resolução, 3,56; sendo a satisfação dos consumidores em geral 6,23.
Outra constatação diz respeito à relação entre reclamações registradas na Anatel e notas de
satisfação dos serviços de telecomunicações obtidas pela Pesquisa de Satisfação e Qualidade
Percebida. Não foi observada uma inter-relação clara entre ambos no período de 2015 a 2017, visto
que há casos em que o Índice de Reclamações (IR) de um serviço cai ao longo dos anos e a nota de
satisfação aumenta, mas também o contrário: o IR cai e a nota sobe. A avaliação segmentada por
serviços e por prestadoras mostra ainda vários outros movimentos dissonantes, indicando a
necessidade análises aprofundadas.
Tendo em vista o material utilizado na elaboração deste Panorama, levantam-se as hipóteses
abaixo referentes ao Brasil:


há diferenças relevantes no perfil socioeconômico dos usuários de serviços de
telecomunicações no Brasil, e é possível que o baixo índice de reclamações (IR) na
telefonia celular pré-paga em comparação com consumidores de outros serviços seja
influenciado pelo menor nível socioeconômico dos consumidores70; pela menor perda
em dinheiro (em relação a contratos de outros serviços)71, decorrente de o dispêndio
tender a ser menor; e pelo baixo uso ou desconhecimento de ferramentas que o
auxiliem a checar o consumo de seus créditos, uma vez que o serviço não dispõe de
uma fatura mensal como a telefonia pós-paga;



de forma semelhante, o alto índice de reclamações na TV paga, em comparação com
os demais serviços, pode ser influenciado por esse consumidor ter a maior renda
familiar72 e pela percepção de prejuízo diante do valor do serviço. Contudo, a baixa
complexidade dos aspectos envolvidos na fruição da TV paga facilitaria a resolução dos
problemas e, portanto, a obtenção de notas de satisfação mais altas entre todos os
serviços, apesar do maior índice de reclamações;



na banda larga fixa, sua importância crescente como meio de acesso à internet pode
indicar que os volumes de reclamação se mantenham nos patamares atuais ou
aumentem. Nesse caso, a relevância que o serviço tem para atividades cotidianas,
profissionais e de entretenimento parece ser o fator que mais influencia o ato de
registrar reclamações, independentemente da faixa socioeconômica do consumidor;

70

Embora o estudo feito na Espanha afirme que a propensão a reclamar não depende do nível de gastos do usuário e
que o nível de educação não influencia a probabilidade de reclamar, seria necessário avaliar se esses resultados se
confirmam no Brasil. Ainda assim, a pesquisa naquele país aponta que o tipo de contrato é uma variável relevante e que
consumidores de pós-pago tendem a reclamar mais que os de pré-pago.
71

A discussão sobre gasto e perda e sua influência no ato de reclamar foi desenvolvida no Capítulo 1, item 1.2.3, que
trata dos aspectos associados ao problema/falha ou à empresa.
72

De acordo com a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2017, a renda familiar média do consumidor de TV
paga é R$ 5.345,00; de banda larga fixa, R$ 4.645,00; e de telefonia fixa, R$ 4.202,00. Nos serviços de telefonia celular pós e
pré-pagos, é levantada a renda individual. No pós, é de R$ 3.625,00 e, no pré, R$ 1.870,00.

51 - Inteligência e Diagnóstico das Relações de Consumo – Comportamento de Reclamação do Consumidor

Anatel / 2018



ainda que não se conheça a proporção de reclamações que transbordam para a
Anatel, é possível que a existência de três canais diferentes e gratuitos para o
consumidor favoreça a procura pelo órgão regulador. Dessa forma, ainda que os
números de reclamações sejam considerados altos em termos absolutos, tal volume
pode resultar, entre outros fatores, da facilidade em contatar a Anatel;



as reclamações sobre banda larga na Anatel podem estar ligadas a ruídos entre o que
diz a publicidade sobre a velocidade da banda larga, o que a regulamentação prevê
sobre entrega de velocidade e o conhecimento e expectativa do consumidor sobre o
que de fato é recebido. Essa hipótese é alimentada pelos seguintes fatores: 1) a banda
larga fixa ser o único serviço em que funcionamento (lentidão/falta de conexão) é o
maior motivo de reclamações, e não cobrança; 2) a nota para “a operadora cumpre o
que promete e divulga em sua publicidade” estar entre as cinco menores no serviço de
banda larga na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2016; 3) a publicidade
sobre banda larga no Reino Unido ter que se tornar mais precisa73 a partir de 2018,
conforme mudanças anunciadas pela Advertising Standards Autority (ASA); e 4) a
Ofcom ter fortalecido74, em 2018, o Código de Práticas que os fornecedores seguem ao
informar os clientes sobre a velocidade da banda larga fixa.

73

ASA. Major change to broadband speed claims in adds, disponível em https://www.asa.org.uk/news/major-changeto-broadband-speed-claims-in-ads.html e ADRENALINE. Anúncios de banda larga no Reino Unido deverão ser mais precisos,
indica nova regra, disponível em https://adrenaline.uol.com.br/2017/11/23/53115/anuncios-de-banda-larga-no-reinounido-deverao-ser-mais-precisos-indica-nova-regra/ e ASA. Acesso em 11 abr. 2018.
74

Ofcom to strengthen voluntary broadband speeds codes of practice - http://www.culleninternational.com/product/documents/FLTEGB20180003 e Statement: Better Broadband Speeds Information - Voluntary
Codes of Practice - https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/broadband-speeds-codespractice?utm_source=updates&utm_medium=email&utm_campaign=broadband-speeds
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reclamações direcionadas às empresas de telecomunicações, bem como as que chegam à
Anatel e a organizações de defesa do consumidor, são resultado de decisões e avaliações realizadas
pelo consumidor, a partir da consideração de uma série de variáveis. Do ponto de vista do regulador,
interessa conhecer ao máximo os aspectos que afetam esse resultado. Butelli (2007, p. 11) já observa
que esse é um campo em que o CRC “mostra toda sua complexidade e seus aspectos multifacetados”
(tradução nossa75).
A compreensão desses fatores na área de telecomunicações se torna ainda mais desafiadora,
considerando que estudos de CRC nesse setor ainda são poucos, tanto em pesquisas conceituais ou
teóricas, quanto nas realizadas com dados de campo. Ainda assim, foi possível levantar informações
relevantes sobre o tema, inclusive relativas aos serviços de telecomunicações, e que podem
contribuir sobremaneira para o aprimoramento das atividades regulatórias da Agência –
especialmente no que diz respeito às questões consumeristas.
Neste sentido, ressalta-se inicialmente que os textos consultados para este Panorama
apresentam dados e análise sobre a reclamação em si tendo maior foco nas empresas. Isso posto,
destaca-se ainda que, segundo a literatura estudada:

75



Não há um fator único ou preponderante que afete a decisão de reclamar, pois a
escolha do consumidor faz parte de um contexto que abrange aspectos internos ou
externos a ele, tais como: personalidade, crenças religiosas, valores culturais, atitude
diante de um problema, a quem atribui a culpa pelo problema, sua percepção de
justiça, configuração do mercado e tipo/gravidade do problema. A abrangência do
tema leva a crer que ainda há diversos outros aspectos relevantes por serem
identificados;



Os consumidores, na maioria dos casos, quando enfrentam algum problema ou falha
no produto ou prestação de serviço, buscam em primeiro lugar a empresa para tentar
resolver o problema76. Segundo pesquisa da Atento, citada no Capítulo 2, são em
média cinco tentativas de resolver o problema antes de reclamar para terceiros. Este
comportamento também pode ser verificado nas demais pesquisas analisadas. Na
Espanha esse percentual é de 95%. No Chile é de 55% a 93%, pode variar conforme o
serviço. No Reino Unido é 63% a 77%, também de acordo com o serviço;



A possibilidade e a facilidade de se recorrer a terceiros favorecem o registro de
reclamações e contribuem para a elevação dos níveis de procura por essas entidades,
nos casos de solução insatisfatória, ou mesmo de não solução por parte da empresa;
isso é verificado no Brasil, onde há diversas entidades de consumer advocacy – tais
como Procons, Consumidor.gov.br, Reclame Aqui, Idec e Proteste, além do próprio
judiciário e, no caso de telecom, a Anatel –, e também onde os indícios apontam para
uma deficiência na capacidade de resolução dos problemas por parte das prestadoras,
a julgar pelos resultados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (2015/2016).



Embora falhas sejam inevitáveis nas atividades desenvolvidas pelas organizações, é
desejável facilitar e mesmo incentivar que seus consumidores reclamem em seus
canais de atendimento, a fim de permitir que elas possam, por meio desse feedback,

Texto original: “…shows all its complexity and its multifaceted aspects”.

76

Como apontado no Capítulo 2, item 2.1.3, as entidades governamentais que lidam com telecomunicações orientam o
consumidor a procurar a prestadora ao identificar um problema. Apesar disso, no Brasil, por exemplo, é possível buscar
resolução por vias governamentais ainda que o consumidor não tenha demandado a prestadora. É o caso de reclamações
abertas na plataforma Consumidor.gov.br.
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identificar pontos de melhoria em seus processos e, consequentemente, melhorar a
qualidade do serviço prestado como um todo;


Por outro lado, fica evidente a necessidade de que as empresas melhorem sua
capacidade de resolução dos problemas apresentados pelos consumidores, o que
pode contribuir para melhoria nas notas de satisfação geral – a esse respeito,
verificou-se que os consumidores que atribuem notas altas para a satisfação geral
reclamam em proporção menor que os demais consumidores e, de modo inverso,
parte relevante dos consumidores que reclamam atribuem notas elevadas de
satisfação – particularmente nos casos em que a empresa apresenta uma solução
satisfatória para a falha ocorrida;



Nas pesquisas e estudos que tratam de mais de um serviço de telecom, verifica-se que
o serviço de banda larga sempre aparece entre os mais altos percentuais de
consumidores com motivos para reclamar e de reclamações efetivadas – tendo como
foco principal, problemas associados a qualidade; no Brasil, dados de reclamações
registradas na Anatel apontam o serviço como o segundo mais reclamado, em 2017,
em relação à quantidade de consumidores. Na Pesquisa de Satisfação e Qualidade
Percebida o serviço possui o menor índice de satisfação geral – o que é um indicativo
de que os números brasileiros podem ser equivalentes aos das pesquisas
internacionais, inclusive em relação ao problema central apontado nas pesquisas aqui
analisadas: qualidade.



A diferença relativa nos percentuais de reclamações e de motivos para reclamar em
cada um dos serviços de telecomunicações é indicativo tanto de que há fatores
específicos a cada serviço, quanto de que o consumidor seria sensível a motivadores
diferentes; assim, compreender o comportamento de reclamações por serviço pode
requerer uma abordagem que considere as características que lhes são inerentes.



A pesquisa feita na Espanha aponta que problemas como os relacionados a cobrança –
que apresentam evidências claras sobre as quais consumidor e fornecedor concordam
– encorajariam reclamações; por outro lado, problemas que possibilitam julgamentos
diferentes entre ambas as partes e demandam esforço significativo do consumidor
para provar que o problema ocorreu – tais como os relacionados a cobertura na
telefonia celular –, teriam o efeito contrário; essa dedução está alinhada aos dados
apresentados na própria pesquisa, que indicam que os problemas de cobrança não
são os mais volumosos na origem, embora sejam os que o consumidor está mais
disposto a buscar solução. Ainda de acordo com o estudo espanhol, uma das
interpretações possíveis para a menor probabilidade de o consumidor reclamar sobre
cobertura é por pensar que sua reclamação não resultará em melhora do serviço.
Apesar de este ser um achado da pesquisa feita na Espanha, as principais reclamações
no Chile se referem a sinal/interferência/cortes e, no Reino Unido,
conta/preço/pagamento são o principal problema relatado apenas na TV paga. No
Brasil, cobrança ocupa o topo da lista das reclamações, e, nesse aspecto, pode indicar
alguma similaridade com o contexto espanhol.

As informações acima relacionadas, aliadas ao fato de as notas conferidas pelo consumidor aos
itens atendimento e capacidade de resolução se manterem pelo terceiro ano seguido entre os itens
mais mal avaliados na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, indicam ser necessário que a
Anatel prossiga com ações regulatórias que favoreçam a melhora da relação entre consumidores e
prestadoras no tratamento de reclamações.
Ao mesmo tempo, a redução por si só do volume de reclamações na Anatel não parece ser o
foco principal das atividades regulatórias, mas sim o aumento dos níveis de resolubilidade dos
problemas apresentados pelos consumidores na própria prestadora. Como mostrou o recorte sobre
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consumidores de banda larga que tiveram problemas de funcionamento, solucionar o problema
eleva a nota de Satisfação Geral na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida. Essa compreensão
pode auxiliar no direcionamento de ações para cumprir o objetivo “Promover a satisfação dos
consumidores” que integra a perspectiva de Resultados do Plano Estratégico 2015-2024 da Anatel.
Sugere-se ainda a realização de análises complementares e de pesquisas de campo que tragam
dados sobre o Brasil e esclareçam como o consumidor chegou à Anatel; o motivo de determinados
problemas não gerarem queixas; em que ocasiões o regulador não foi acionado e porque; se fatores
como idade, renda e até ou mesmo crenças do consumidor, limitam ou incentivam sua disposição
para reclamar; e sua percepção sobre a eficiência de acionar a Anatel para a melhoria do cenário de
telecom do país. Para tanto, podem ser realizados estudos qualitativos com o uso de grupos focais;
estudos longitudinais (que acompanham um mesmo grupo ao longo do tempo); análises associadas
ao nível de competição do mercado; levantamentos que indiquem com mais assertividade razões,
relacionadas e não relacionadas ao tipo de problema, que levem o consumidor a decidir reclamar ou
calar.
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