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OBJETO 

1. Avaliação do Tema 6 da Agenda Regulatória Arsae-MG 2021 – Qualidade do atendimento 

prestado pelos canais de atendimento dos prestadores de serviços. 

Processo SEI: 2440.01.0001085/2021-37 

 

OBJETIVO 

2. O objetivo desta nota técnica é dar prosseguimento ao tratamento do tema 6 da Agenda 

Regulatória da Arsae-MG, oferecendo fundamentação para a criação, manutenção ou 

alteração de resoluções normativas, conforme pertinência que será avaliada neste 

documento.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

3. No ano de 2020, foi observado um aumento expressivo do número de manifestações 

acolhidas pela Ouvidoria da Arsae-MG, referentes a problemas com o atendimento aos 

usuários. De acordo com o Relatório Anual da Ouvidoria 2020, 17% dos atendimentos 

realizados na Ouvidoria da Arsae-MG, naquele ano, foram referentes a atendimentos 

insatisfatórios por parte dos prestadores de serviços. Nessa especificação, foram 

consideradas manifestações de usuários que tentaram entrar em contato com os prestadores 

de serviços, mas não conseguiram ser atendidos. Na ocasião, conjecturou-se que o aumento 

das reclamações referentes a atendimentos insatisfatórios estaria relacionado à pandemia 

de Covid-19.  

4. Devido à Covid-19, Copasa e Copanor restringiram o acesso às suas agências, que passaram 

a atender apenas usuários previamente agendados e apenas para a prestação de um rol 

diminuto de serviços. Adicionalmente, também foram reduzidos os postos de atendimento 

telefônico disponíveis, como forma de reduzir a exposição dos profissionais. Como 

consequência, essas medidas estimularam os usuários a se comunicarem através do Fale 

Conosco e da Agência Virtual.  

5. De acordo com o Relatório da Ouvidoria da Arsae-MG - 3º trimestre de 2020, o acúmulo de 

manifestações e a dificuldade em registrar reclamações ou solicitações geraram atrasos na 

realização dos atendimentos, além de descontentamento dos usuários não atendidos. Devido 
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ao expressivo número de atendimentos da Ouvidoria da Arsae-MG, de usuários que estavam 

exauridos nas tratativas junto aos canais de relacionamento da Copasa, foi realizada uma 

reunião, no dia 14 de agosto de 2020, com os responsáveis pelo atendimento aos usuários. 

Na ocasião, foi apresentada uma série de ações em andamento para sanar as dificuldades e 

aprimorar os serviços. Consequentemente, a Arsae-MG incluiu em sua Agenda Regulatória 

de 2021 um tema para que a questão da qualidade dos atendimentos fosse tratada, conforme 

a seguir: 

TEMA 6 DA AGENDA REGULATÓRIA ARSAE-MG 2021 

Qualidade do atendimento prestado pelos canais de atendimento dos prestadores de serviços. 

O QUE É? 

Avaliar a qualidade dos serviços prestados, aos usuários, pelos canais de atendimento dos 
prestadores, por meio da definição de indicadores de desempenho. 

O QUE DEBATER? 

1. Aplicação de sanções aos prestadores pelo atendimento inadequado aos usuários. 

2. Seleção de indicadores de desempenho e estabelecimento de metas para aferir a qualidade do 
atendimento prestado. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Avaliação das resoluções da Arsae-MG já publicadas sobre o tema, de forma a verificar a 
necessidade de adequações. 

2. Aumento da satisfação dos usuários com o atendimento recebido pelos prestadores de serviços. 

3. Melhoria dos procedimentos relativos ao atendimento de solicitações, com objetivo de 
solucionar os problemas com eficácia. 

FATOS 

6. Inicialmente, faz-se necessário destacar que o foco desta análise reside especificamente em 

questões referentes ao recebimento de demandas nos canais de atendimento 

disponibilizados pelos prestadores aos clientes. Sendo assim, as questões referentes aos 

desdobramentos das solicitações recebidas pelos prestadores, tais como ações e 

cumprimento aos prazos estabelecidos para execução dos serviços (ex. prazos para vistoria, 

execução de ligações, correção de vazamentos, entre outros serviços) não são objeto da 

presente avaliação. Desse modo, o caso em tela aborda questões relacionadas a deficiências 

observadas nos canais de atendimento aos usuários. 

7. Para tratamento do tema, a GRO realizou um levantamento das atividades referentes ao 

monitoramento da qualidade do atendimento já realizadas na Arsae-MG.  
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7.1 Em 2013, a Arsae-MG definiu parâmetros de eficiência para o atendimento telefônico da 

Copasa e Copanor e estabeleceu indicadores de desempenho relacionados ao nível de 

serviço, à ocorrência de chamadas ocupadas, ao abandono de chamadas e à satisfação dos 

usuários em relação ao atendimento. Como consequência, a Arsae-MG passou a fiscalizar 

periodicamente a eficiência do atendimento telefônico, conforme Nota Técnica CRFEF/GREF 

nº 02/2013. Essa Nota definiu, também, os mecanismos de ajuste do custo regulatório a 

serem considerados nos reajustes tarifários, em função de um bom ou mau desempenho 

dos prestadores nesse atendimento. Os indicadores em questão passaram a ser fiscalizados 

e utilizados na construção de um fator de desempenho (FD), concedendo prêmios para 

resultados acima da meta e perdas para resultados insatisfatórios. Esse mecanismo foi 

adotado a partir do reajuste tarifário realizado no ano subsequente à publicação na Nota 

Técnica CRFEF/GREF nº 02/2013.  

7.2  O relatório de fiscalização GFE Nº 025/2021, emitido pela Gerência de Fiscalização 

Econômica da Arsae-MG, referente ao período de janeiro a dezembro de 2020, apresenta a 

consolidação da fiscalização do atendimento telefônico realizado no referido ano. De forma 

geral, todos os indicadores utilizados retrataram os reflexos negativos da pandemia de 

COVID-19 no desempenho do atendimento telefônico oferecido pela Copasa, especialmente 

nos 2o e 3o quadrimestres de 2020. Em função disso, o fator de desempenho, calculado para 

o ajuste desse componente do custo regulatório, foi impactado, gerando consequente 

reflexo no valor final da tarifa. 

8. Além da avaliação do atendimento telefônico por meio da mencionada fiscalização, a Arsae-

MG, visando ampliar o conhecimento das formas de atendimento oferecidas atualmente, 

realizou com a Copasa uma reunião no dia 1 de outubro de 2021, cujo relato é apresentado 

a seguir:  

RELATO DA REUNIÃO 

A reunião foi agendada através do Ofício 35487644, contendo a pauta dos assuntos a serem 
tratados na reunião, sobre novas formas de atendimento ao cliente, pela Copasa, bem como as 
ações que estão em desenvolvimento, para que, assim, as resoluções da Arsae-MG sejam 
adaptadas à nova realidade, se necessário, incorporando novos indicadores e monitoramento via 
internet e chat. 

Os representantes da Copasa presentes na reunião realizaram uma apresentação sobre os canais 
de relacionamento com os usuários que recentemente incorporaram duas novas modalidades:o 
webchat (via site da Copasa) e o whatsapp. Desse modo, atualmente, os atendimentos estão sendo 
divididos entre as seguintes modalidades: presencial (com agendamento prévio); call center; 
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agência virtual (via site da Copasa); aplicativo; webchat (via site da Copasa), implementado em 
junho de 2021;  redes sociais (via whatsapp), implementado em agosto de 2021.  

As duas modalidades recentemente implementadas possuem atendimento humano e 
automatizado. Destaca-se também a implantação de serviço de mensageria, por SMS, que envia 
aos usuários aviso de vencimento da fatura com 1 dia de antecedência e 5 dias após o seu 
vencimento.  

O agendamento prévio para atendimento presencial pode ser feito via agência virtual no site da 
Copasa ou via Call Center. Para registro de reclamações, existem ainda os canais externos: 
mg.gov.br, reclame aqui e consumidor.gov. Como canais recursais, existem as Ouvidorias da 
Copasa e da Arsae-MG e o Procon.  Os canais de relacionamento com a COPANOR são similares.  

Durante a pandemia, a Copasa adotou medidas para proteção dos funcionários e clientes. As ações 
que impactaram no atendimento foram:  

1. Abril/20 - Fechamento das agências presenciais em todo o Estado; 

2. Maio/20 - Implantação do novo CRM (Customer Relationship Management - software para 
gerenciamento de múltiplas plataformas de relacionamento com clientes), para atendimento da 
regulação do protocolo único de atendimento; 

3. Julho/20 - Aditivo no contrato, para que a AeC (empresa terceirizada que presta o serviço de Call 
Center para a Copasa) pudesse utilizar posições de atendimento em Home Office; 

4. Outubro/20 - Aditivo contratual com a AeC de 25%, com aumento de 21 posições de atendimento 
de 12 horas;  

5. Novembro/20 - Ampliação dos troncos na telefonia de 240 para 330 canais, visando abarcar 
todas as chamadas entrantes no Call Center;  

6- Novembro/20 - O trabalho de automatização dos atendimentos foi iniciado em novembro de 
2020. Há uma lista de serviços (listados na apresentação) que podem ser solicitados de forma 
automatizada, via webchat e whatsapp sem que haja a necessidade de um atendente para 
viabilizar o serviço. As entregas dos serviços de atendimento automatizado contratadas foram:  

- primeira entrega - março/2021 (verificação de falta de água); 

- segunda entrega - abril /2021 (verificação de status de protocolos já solicitados); 

 - terceira entrega - junho/2021 (informação ao cliente dos valores do débito e envio da segunda 
via da conta pelo e-mail); 

- em desenvolvimento (verificação de vazamentos de água nos padrões e refluxo de esgoto nos 
imóveis).  

7. Janeiro/21 – 2a ampliação dos troncos na telefonia, de 330 para 480. 

Segundo a Copasa, os serviços mais solicitados pelo cliente, por meio da agência virtual no 1º 
semestre de 2021, foram: Emissão da segunda via da fatura; Parcelamento de débitos; Registro de 
leitura de cliente; Ativar entrega de contas por e-mail; Contas pagas. 

No atendimento presencial, tem sido realizada uma extratificação, para análise interna, separando 
solicitações e reclamações, obtendo, em  média, no primeiro semestre de 2021, 44.698 solicitações 
e 10.618 reclamações, divididas pelos serviços mais demandados.  

Os serviços mais solicitados pelo cliente por meio do call center, no 1º semestre de 2021, 
foram: Falta de água; Vazamento de água; Religação de água; Vazamento de esgoto; Verificação 
de recomposição de vias. 

A partir de março/2021, foi realizada a automatização do recebimento de reclamações por falta 
d'água, e, em maio /2021, a priorização desse atendimento, o que diminuiu o tempo médio de 
espera dos clientes nessas situações. Essa mesma priorização foi feita também para o serviço de 
vazamento, mesmo não sendo ainda um atendimento automatizado, obtendo o mesmo resultado 
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positivo na redução do tempo médio de espera. Esses atendimentos (falta d'água e correção de 
vazamentos) são tratados como emergenciais.  

Os serviços mais solicitados pelos clientes por meio do aplicativo, no 1º semestre de 2021, foram: 
Emissão de segunda via de fatura, Histórico de consumo; Associação do identificador com o CPF do 
cliente; Certidão negativa de débito. 

Em março de 2021 foi assinado o contrato com uma empresa para implantação da estratégia 
do omnichannel, que é a integração dos canais de relacionamento com o cliente, de forma a 
aprimorar o atendimento oferecido. Em abril de 2021, o projeto foi apresentado para a Copasa e 
em maio de 2021 foram realizados os testes e observados os primeiros resultados. Em sequência, 
foram iniciados os treinamentos e a operação via chat. Toda plataforma digital já está integrada 
ao CRM, com todos os atendentes já utilizando a ferramenta. Os representantes da Copasa 
relataram que nos quase três meses de funcionamento do omnichannel, pôde-se observar a 
migração constante dos clientes dos canais de atendimento presencial para o virtual. Com o 
aumento da procura pelos canais digitais, serão ampliados os treinamentos e é previsto, inclusive, 
a tratativa de um novo contrato para expansão do serviço, previsto para início de 2022.  

Existe um ainda um painel de gerenciamento (dashboard), para supervisão dos canais de chat e 
whatsapp, que auxilia no acompanhamento diário, possibilitando identificar, em tempo 
real, quantos clientes estão em atendimento ou aguardando em espera.  

Os indicadores que estão sendo utilizados pela Copasa para monitoramento da implantação dos 
novos canais e estratégias de atendimento são:  

-TMA (tempo médio de atendimento): está, em média, com 27 minutos no atendimento 
humanizado. Existem atendimentos que demandam maior duração, como, por exemplo, de análise 
de conta, religação e alteração de titularidade, pois faz-se necessária a argumentação com o 
cliente. A Copasa relatou ainda que existe a possibilidade de aprimorar outras modalidades de 
atendimento e simplificar processos, para obter agilidade nessa plataforma. 

- TME (tempo médio de espera): está, em média, com 1h e 30 minutos. Segundo a Copasa, é um 
tempo considerado alto. Assim, a Copasa busca reduzir o TME, por meio de treinamento dos 
atendentes para os serviços mais complexos, que refletem diretamente no aumento deste índice. 
Paralelamente, a Copasa avalia ainda a possibilidade de contratação de mão de obra específica 
para atendimentos de demandas mais complexas recebidas nos canais digitais. 

Para estabelecer uma meta para os indicadores mencionados, a Copasa sugeriu a realização de um 
benchmarking em outras empresas do setor. A ideia inicial proposta pela Copasa é de que o TME 
seja reduzido para 30 minutos. Quanto ao TMA, foi mencionada a possibilidade de que seja 
avaliado conforme a complexidade do tipo de atendimento, considerando, inclusive, atendimento 
presencial.  

Foram também discutidos aspectos e possíveis melhorias em relação aos dados enviados 
periodicamente pela Copasa à Arsae-MG, contidos na planilha denominada OP12, que contém 
informações referentes aos atendimentos, conforme normatizado pela Resolução Arsae-MG nº 
114/2018, que estabelece condições para o envio de informações dos prestadores à Agência.  

Foi mencionada, ainda, a possibilidade de realizar cruzamento dos dados de atendimentos de 
primeira instância (canais do prestador), segunda instância (ouvidoria do prestador) e terceira 
instância (ouvidoria da Arsae-MG), de modo a identificar quais são as situações críticas que causam 
insatisfação e levam os clientes a acionarem as instâncias seguintes. 

 

9. As seguintes ações e encaminhamentos foram definidos na referida reunião: 
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9.1 Tendo em vista a recente implementação dos novos canais de atendimento aos usuários 

e novas tecnologias, foi proposta a realização de nova reunião em janeiro de 2022, quando 

será avaliada a evolução dos indicadores.   

9.2 Para avaliação específica sobre o atendimento presencial, que também sofreu alterações 

nos anos de 2020 e 2021, conforme descrito no item 4, foi proposta a realização de uma 

reunião no primeiro trimestre de 2022.  

9.3 Tendo em vista a implementação de novas formas de atendimento pelos prestadores de 

serviço, faz-se necessária a reavaliação das resoluções Arsae-MG vigentes que disciplinam o 

tema.  

ANÁLISE  

10. No que concerne ao atendimento telefônico, considera-se que a atuação da Arsae-MG, 

quanto à fiscalização dos indicadores e seus desdobramentos, incluindo impacto tarifário, 

tem sido suficientes.  

11. Em relação aos canais de comunicação de webchat, whatsapp, agência virtual e aplicativo, 

considerando o curto período pelo qual foram disponibilizados, já foi proposta a realização 

de uma nova reunião com a Copasa, quando será avaliada a evolução dos indicadores.  

12. Tendo em vista a alteração das condições para o atendimento presencial, que passou a ser 

realizado mediante agendamento prévio, novos parâmetros de monitoramento e 

indicadores de desempenho poderão ser estabelecidos para acompanhamento desse 

formato. A discussão desse encaminhamento está prevista para ocorrer em 2022.  

13. Considerando a mudança dos paradigmas referentes ao atendimento aos usuários 

decorrentes do cenário mundial atual e das novas tecnologias implantadas por Copasa e 

Copanor, faz-se necessário que a ótica da regulação acompanhe essas evoluções. Desse 

modo, considera-se que seria precipitado realizar adequações no estoque regulatório da 

Arsae-MG em pleno momento de transição. Seria prudente observar o comportamento dos 

indicadores propostos preliminarmente pela Copasa para então, após uma devida 

caracterização do problema regulatório, se houver, propor soluções regulatórias diversas. 

Adicionalmente, as manifestações a serem recebidas pela Ouvidoria da Arsae-MG nos 

próximos meses, quando analisadas qualitativamente, poderão apontar os rumos para 

atuação da agência.  
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14. No que concerne à aplicação de sanções aos prestadores de serviços referentes à 

inadequação do atendimento aos usuários, faz-se necessário apontar as seguintes 

ponderações:  

14.1 A aplicação de sanções aos prestadores tem sido realizada pela Arsae-MG em uma 

escala macroscópica, considerando situações recorrentes que impactam um número 

significativo de usuários.  

14.2 Sem menosprezar, evidentemente, a necessidade individual do atendimento de cada 

usuário que recorre às ouvidorias (do prestador e da Arsae-MG), a instauração de processo 

sancionatório para casos isolados seria infrutífera e inviável do ponto de vista da regulação.  

14.3 Considerando o que foi posto nos itens 14.1 e 14.2, caso seja identificada a necessidade 

de aplicação de sanção aos prestadores quando constatadas inadequações do atendimento 

aos usuários em escala macroscópica, essa possibilidade deverá ser incluída no rol de não-

conformidades da Resolução Arsae-MG nº 133/2019.  

RECOMENDAÇÕES 

15. Diante do exposto, sugere-se incluir o tema da Qualidade do Atendimento aos Usuários na 

Agenda Regulatória 2022, prevendo as seguintes possibilidades: 

15.1 Atualização da Resolução Arsae-MG nº 94/2017, que estabelece as características dos 

serviços de atendimento ao público a serem providos pelos prestadores de serviços, 

considerando os novos canais e tecnologias de atendimento. 

15.2 Atualização da Resolução Arsae-MG nº 151/2021, que estabelece as regras do 

atendimento das ouvidorias dos prestadores de serviços.  

15.3 Fusão do conteúdo normativo das Resoluções Arsae-MG nº 94/2017 e 151/2021 como 

forma de obter simplificação normativa.  

15.4 Avaliação da necessidade de ampliar o rol de não conformidades disposto na Resolução 

Arsae-MG nº 133/2019, incluindo não conformidades relacionadas a problemas com o 

atendimento aos usuários. 

16. Dito isso, até o momento, não foi identificada a necessidade de criação de uma nova 

resolução para o tema em pauta e não cabe normatização enquanto não houver um 

problema regulatório bem caracterizado. 
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EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Amanda Campos Nascimento 

Gerente de Regulação Operacional 

Masp: 752.978-7  

 

Izabela Márcia Coelho de Abreu  

Analista Fiscal e de Regulação 

Masp: 1.371.712-9 

 

Leila Margareth Möller 

Analista Fiscal e de Regulação  

Masp: 1.488.832-5 

 

Thais Souza Medeiros 

Analista Fiscal e de Regulação 

Masp: 1.489.153-5 
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