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Relatório da Pesquisa de Satisfação e Qualidade 

JULHO 2016 

Baseado nas respostas fornecidas pelos usuários finais de seu provedor em pesquisa 

realizada no mês de junho, o relatório a seguir tem por objetivo permitir uma visão mais 

abrangente a respeito de alguns aspectos relacionados ao serviço e atendimento prestados, 

servindo assim como um medidor de satisfação de seus clientes e ponto de partida para 

realização de futuras melhorias nos quesitos citados, visto que prestar um atendimento de 

excelência e dentro da legalidade é um dos principais fatores responsáveis pela fidelização do 

usuário final.   

O gráfico abaixo demonstra como os usuários da INFOSCOTT INFORMATICA 

LTDA ME visualizam a atendimento prestado de maneira geral, uma vez que este fator é 

imprescindível para a Satisfação e Qualidade. 

Gráfico 01: Avaliação do atendimento prestado pela empresa 

  

A partir do gráfico acima verifica-se que 16% dos usuários avaliou o atendimento 

no mês de JULHO como excelente, 67% como bom, 17% avaliou com regular, 0% 

avaliou como ruim e 0% como péssimo.  
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Um fator importante que se configura é como o usuário visualiza o atendimento 

prestado por uma empresa na avaliação do atendimento recebido, pois é a partir de então que se 

identifica a opinião dos usuários a respeito dos serviços prestados.  

O processo de avaliação pode mostrar-se como uma dimensão norteadora para a 

transformação de modelos de prestação de serviço de telecomunicação que envolve os anseios 

dos assinantes e com um excelente atendimento os clientes se tornam fiéis a empresa. 

 

Gráfico 02: Avaliação do tempo gasto na espera pelo atendimento da empresa  

 

Ao serem indagados quanto ao tempo gasto na espera pelo atendimento, 93% considerou 

normal, 7% considerou demorado e 0% avaliou como exagerado.  

O tempo despendido na espera por um serviço demonstra a disponibilidade de recursos 

humanos e a qualidade do serviço prestado, o que influencia diretamente na opinião da 

população a respeito do atendimento recebido.  

A empresa deve sempre respeitar o prazo de atendimento estipulado em contrato, 

evitando assim insatisfação do usuário e possíveis reclamações. 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

0% 

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ATENDIMENTO JULHO 

NORMAL

DEMORADO

EXAGERADO



 

SCM Engenharia de Telecomunicações Ltda. 
Contato: (61) 3046-2406 

E-mail: scmconsultoriamensal@gmail.com 

Gráfico 03: Resolução dos problemas dos clientes após serem atendidos 

 

Com relação à resolubilidade dos problemas após atendimento, percebe-se que 

87% dos assinantes teve seus problemas solucionados, 13% teve seus problemas 

parcialmente resolvidos e 0% respondeu que não foi resolvido.  

Segundo a Resolução 574 da Anatel um dos itens que configuram a qualidade no 

serviço é a rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes bem como a 

resolução das queixas dentro de um período de tempo hábil, estipulado pela empresa em 

contato. 
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Gráfico 04: Percentual que usuários que indicariam a INFOSCOTT 

INFORMATICA LTDA ME– ME para amigos  

 

Ao serem questionados se indicariam a empresa INFOSCOTT INFORMATICA 

LTDA ME para amigos, 90% dos entrevistados informou que sim, indicariam e já fazem 

isso, 3% respondeu que com certeza indicaria e 7% respondeu que não.  

Justificaram a não indicação pelos seguintes motivos: 

 Cliente não indicaria porque a internet cai toda hora (Nome: José Fernando dos 

S.Vilela, Telefone: 2685-0575)  

 Cliente não indicaria porque ficou 2 dias sem internet (Nome: Mônica Pereira de 

Araujo, Telefone: 9805-34517). 

 

          Vale salientar que o modo como o cliente se sente em relação ao serviço prestado, de 

acordo com o que consta no gráfico 01, afeta diretamente no marketing “boca a boca” que o 

usuário final faz da empresa, seja positivo ou negativo. 

Averiguar possíveis reclamações é sinal de interesse da empresa em melhorar o seu 

serviço e o atendimento ao cliente e quando isso se torna visível a ele acaba gerando indicações 

positivas posteriormente. 
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Gráfico 05: Nível de satisfação com o trabalho da empresa e com a superação 

das expectativas dos usuários. 

 

Ao avaliarem a satisfação com o serviço prestado pela autorizada INFOSCOTT 

INFORMATICA LTDA ME, 0% dos clientes se mostrou totalmente satisfeito, 77% 

demonstrou satisfação, 13% classificou como normal, 10% se mostrou insatisfeito e 0% 

relatou total insatisfação. 

Analisar a satisfação do serviço se faz imprescindível, uma vez que demonstra como os 

assinantes visualizam a disponibilidade de recursos oferecidos pela Autorizada, bem como: 

disponibilidade do serviço nos índices contratados, divulgação de informações aos seus 

assinantes, de forma inequívoca, ampla e com antecedência razoável, fornecimento das 

informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade do serviço, de planta, bem 

como os econômico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade na prestação 

do serviço. 
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Gráfico 06: Avaliação do atendimento recebido durante a visita técnica 

 

A respeito da avaliação do atendimento recebido durante a visita técnica 0% 

avaliou como excelente, 90% como bom, 7% como regular, 3% avaliou como ruim e 0% 

como péssimo.  

O relacionamento interpessoal demonstrado em um atendimento traz consigo 

características que podem refletir positivamente na análise da satisfação do usuário. Além de 

resultar em nova procura pelo cliente, o respeito, a preocupação, a amizade, a cordialidade e a 

acolhida consolidadas em simples ações do cotidiano são positivamente assimiladas.  
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Gráfico 07: Grau de avaliação dos usuários em relação à conexão com a 

internet 

 

Com relação ao grau de avaliação dos usuários em relação à conexão com a 

internet, ou seja, o produto 3% dos assinantes considerou excelente, 70% como bom, 10% 

como regular, 17% como ruim e 0% como péssimo. 

Os usuários têm o direito ao acesso ao serviço, mediante contratação junto a Autorizada, 

assim o cliente deverá ser instruído sobre condições de prestação do serviço, em suas várias 

aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços, pois assim eles poderão 

reclamar somente se o serviço estiver em desacordo com o serviço contratado.  

 Segundo a Anatel as Autorizadas não podem recusar o atendimento a pessoas cujas 

dependências estejam localizadas na área de prestação do serviço, nem impor condições 

discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontrar em área geográfica ainda não 

atendida pela rede.  

Assim sendo a Autorizada é obrigada a solucionar e atender os assinantes se necessário 

enviando um técnico para solucionar os problemas dos clientes. 

 

O gráfico seguinte demonstra se há questionamentos prévios efetuados pela empresa 

INFOSCOTT INFORMATICA LTDA ME antes de enviar um técnico ao cliente.   
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Gráfico 08: Avaliação dos usuários ao solicitar a resolução de um problema na 

rede. Há questionamentos antes de enviar um técnico? 

 

Com relação à avaliação dos usuários ao ligar para solucionar um problema na 

rede e se a empresa faz questionamentos antes de enviar um técnico, 37% respondeu que 

sim, faz questionamentos e 63% disse que não faz questionamentos.  

É possível tornar disponíveis ao assinante informações sobre as características e 

especificações técnicas dos terminais, necessárias à conexão dos mesmos à sua rede, sendo- lhe 

vedada a recusa a conectar equipamentos sem justificativa técnica comprovada. Diante do 

exposto percebe-se que é indispensável questionar antes, uma vez que tais problemas podem 

ser decorrentes de configurações das máquinas dos clientes, além do cabo não conectado 

corretamente. Fazer um atendimento de nível 01 com questionamentos básicos ao cliente 

poderá solucionar de imediato o problema descrito pelo usuário ou já identificar do que se trata 

e assim evitar custos desnecessários para a empresa e o cliente. 
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Gráfico 09: Avaliação dos clientes que consideram importante ao enviar 

um técnico com identificação 

 

Percebe-se que 0% dos usuários acha importante enviar um técnico com crachá, 

4% acha importante o uso de uniformes, 93% considera importante o uso de uniformes + 

crachá e 3% relata que não tem importância a identificação.  

Estes dados traduzem a certeza e a confiança dos usuários diante da aparência, uma 

vez que sentem que os profissionais têm capacidade e conhecimento teórico e técnico nas 

condutas.  

Percebe-se que todos devem estar envolvidos com os trabalhos desenvolvidos pela 

Autorizada e com os Assinantes, uma vez que o envolvimento dos usuários com serviço de 

telecomunicação torna-se fundamental não só para sua satisfação pessoal, mas também, voltada 

para a satisfação do cliente e a manutenção da Prestadora, em termos de qualidade dos serviços 

oferecidos. 
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Considerações Finais  

 

 Ao serem incentivados a indicarem sugestões para eventuais melhorias ou 

reclamações, os clientes citaram: 

 

 Clientes sugerem expansão do sinal da internet; 

 Velocidade do sinal oscila muito e cai constantemente; (Reclamação recorrente) 

 Cliente sugere atendimento mais rápido principalmente aos finais de semana. 

 

A Pesquisa de Qualidade e Satisfação foi realizada com o intuito de mensurar o nível de 

satisfação de seus assinantes. É imprescindível relatar que para a realização da pesquisa foram 

feitas 196 ligações, sendo estas: 

 

Respondidas: 30    

Ausente: 06  

Não atenderam: 35  

Numero desligado: 106  

Numero inexistente/errado: 16  

Sem interesse em participar: 01  

Cancelou o serviço: 02          

     Brasília, JULHO 2016 

             

     . 


