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1. INTRODUÇÃO

o setor de telecomunicações no Brasil sofreu uma profunda reestruturação,

iniciada em 1998, com a implementação do processo de privatização das

empresas prestadoras de serviços de telefonia pública.

Até 1998. as empresas prestadoras de serviços de telefonia pública eram

empresas controladas pelo setor público (municipal, estadual ou federal) que

tinham permissão para explorar os serviços de telefonia pública em uma

determinada área geográfica. Por operarem os serviços de telefonia pública,

essas empresas são denominadas também de "operadoras de telefonia

pública".

o processo de privatízação consistiu na venda, pelo Governo Federal, dos

direitos sobre as ações das doze operadoras de telefonia pública que seriam

privatizadas. Dessa forma, o Governo Federal repassou aos novos acionistas

controladores, lodos os direitos econômicos e de voto com relação às novas

empresas e, consequentemente, os novos acionistas controladores agora

controlam as novas companhias.

Dentre os vários serviços de telecomunicações oferecidos ao público em geral,

podemos destacar os dois mais relevantes, por terem sido objeto do processo

de privatização: o Serviço de Telefonia Fixa Comutada, conhecido como

Telefonia Fixa e o Serviço Móvel Celular, conhecido como Telefonia Celular.

A modalidade de serviço de Telefonia Fixa ocorre através da voz ou outros

sinais de transmissão e é destinada a permitir comunicação entre pontos fixos

determinados, usando processos de telefonia. Ela é destinada ao uso público

em geral e inclui serviços locais, longa distância nacional e internacional.

A modalidade de serviço de Telefonia Celular é um serviço terrestre de

telecomunicação móvel, aberto ao público, que utiliza um sistema de rádio

comunicação com técnicas celulares, interconectada à rede pública de
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telecomunicações e acessível aos usuários através de terminais portáteis,

transportáveis ou veiculares.

Em 29 de Julho de 1998 foram privatizadas as empresas que formavam o

sistema nacional de telefonia pública: três regionais operadoras de Telefonia

Fixa. oito operadoras regionais de Telefonia Celular e uma operadora de

chamadas domésticas e internacionais.

Como podemos perceber, portanto, o Governo Brasileiro vem conduzindo uma

profunda reforma do setor de telecomunicações do país, iniciada em 1998, com

a implementação do processo de privatização das operadoras de telefonia

pública.

Os principais fatores motivadores desta reforma foram:

a) A precariedade dos serviços de telecomunicações no Brasil, evidenciada

pela má qualidade dos serviços públicos de telefonia e pela inadequada

distribuição geográfica e social de terminais de acesso aos serviços

públicos de telefonia;

b) Mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores, uma vez

que um mercado mais competitivo passou a exigir serviços de melhor

qualidade e em maior quantidade, em um ritmo muito superior ao que as

empresas estatais de telefonia pública seriam cap.azes de atender a

curto e a médio prazo;

c) Globalização da economia, relacionada à formação de um mercado

competitivo a nível mundial que exige a prestação de serviços de melhor

qualidade e em maior quantidade, equiparados a padrões mundiais, bem

como a criação de condições para o lançamento de novos serviços de

telecomunicações internacionais;

d) Importância das telecomunicações como um agente de integração social

e desenvolvimento, pois em um país como o Brasil, com enorme
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extensão territorial, as telecomunicações desempenham um papel

fundamental na promoção da integração nacional, possibilitando a

comunicação entre todos os seus habitantes. Além disso, as empresas

Brasileiras também precisam comunicar-se com seus funcionários,

fornecedores e clientes, localizados em qualquer lugar do mundo, o que

faz das telecomunicações um requisito básico para o desenvolvimento

econômico do país.

1.1. Objetivos Propostos

Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados quantitativos,

qualitativos e as implicações estratégicas do processo de privatização do setor

de telecomunicações no Brasil, focando a telefonia fixa. Serão abordados os

Planos do Govemo Brasileiro na área de telecomunicações, tecendo

considerações importantes sobre os benefícios sociais, econômicos e

tecnológicos esperados. Serão também apontadas oportunidades de mercado,

considerando o potencial do Mercado de Telecomunicações no Brasil.

o contexto das Telecomunicações Brasileiras será descrito, apresentando-se

os principais pontos do modelo de reorganização que culminaram na

privatização do setor de telecomunicações brasileiro em 1998.

o mercado de telecomunicações Brasileiro pode ser dividido e analisado em

três fases distintas:

a) Antes de 1962 - fase pré-reforma, quando ainda não havia surgido a

preocupação com relação à qualidade dos serviços prestados e à

quantidade de acessos disponibilizados aos serviços de telefonia

pública;

b) Entre 1963 e 1998 - preparação da reforma, período caracterizado por

novas regulamentações para a prestação dos serviços de
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telecomunicação, que permitiram o desenvolvimento do projeto de

privatização do setor de Telecomunicações Brasileiro; e

c) Após 1998 - implementação da reforma, período que deve durar até

2005, quando devem ser atingidos os objetivos de médio prazo da

reforma promovida no setor de Telecomunicações Brasileiro.

o período entre 1963 e 1998 será detalhadamente apresentado neste trabalho

porque os fundamentos da reforma foram originados, discutidos e ajustados

durante o referido período. Além disso, será especificamente facada a

modalidade de prestação de serviço público de Telefonia Fixa, por se tratar do

segmento mais representativo do setor Brasileiro de telecomunicações.

Os result.ados iniciais do processo de privatização serão então apresentados,

analisados e discutidos através da aplicação de análise estatística, SWOT

ana/ysys, comparação com resultados obtidos por empresas de telefonia fixa

dos Est.ados Unidos, aplicando-se uma variação da metodologia ACSI, e

finalmente será conduzida uma análise estratégica.

1.2. Est.rutura do trabalho

Este trabalho está sendo apresentado em sete partes, sendo que a introdução

ao assunto e a estrutura do trabalho compõem a primeira parte.

A segunda parte é inteiramente dedicada à descrição da metodologia utilizada

e às limitações do estudo, explicando os critérios para escolha do método de

pesquisa e apresentando as definições importantes, utilizadas ao longo de todo
o t.rabalho.

A terceira parte introduz os modelos para o desenvolvimento da estratégia e

competitividade, apresentando os modelos de Porter, Swot Ana/ysis,

Venkatraman, Hamel, Slack e ACSI.
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A quarta parte apresenta o contexto das telecomunicações no Brasil,

descrevendo a situação das telecomunicações no país em 3 fases distintas:

pré-reforma, preparação da reforma e implementação da reforma. Serão

apresentados os fundamentos da proposta de privatização do setor de

telecomunicações no Brasil, os objetivos de médio e longo prazo da reforma e

os aspectos econômicos fundamentais. Ao final da quarta parte será discutido

o papel da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, no processo de

privatização e em seguida, será apresentada uma conclusão sobre o modelo
de privatização.

Na quinta parte encontra-se descrito o Plano Geral de Metas para

Universalização de Serviços, especificamente no que tange a Telefonia Fixa,

assim como o Plano Geral de Metas de Qualidade, também considerando-se a

Telefonia Fixa.

Na sexta parte serão apresentados os resultados preliminares do processo de

privatização do setor de telecomunicações no Brasil, tendo como foco a

Telefonia Fixa, utilizando-se para tanto de fontes secundárias de informações,

contidas nos relatórios oficiais divulgados pela ANATEL. Em seguida, os

resultados serão analisados e será avaliado se as melhores alternativas foram

alcançadas com a utilização do modelo adotado para o processo de

privatização das telecomunicações. Serão feitas três análises: estatística ou

quantitativa; de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou SWOT

ana/ysis, segundo PORTER (1986); e estratégica.

Finalmente, na sétima e última parte, serão apresentados possíveis

direcionamentos para futuras pesquisas e aprofundamento sobre o tema.
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2. METODOLOGIA E LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este trabalho foi organizado em três etapas, sendo elas:

• Pesquisa teórica, abordando o conteúdo bibliográfico relacionado ao

terna apresentado e contendo a revisão da literatura e algumas

contribuições para o estudo das implicações estratégicas do modelo

adotado para o processo de privatização do setor de telecomunicações

no Brasil;

• Análise dos resultados, onde são aplicados os conceitos provenientes

dos modelos apresentados na frente teórica, aos dados práticos obtidos.

A seguir serão feitas inferências e comparações que contribuirão para o

enriquecimento do conhecimento abordado na frente teórica;

• Conclusão, onde se sintetiza o resultado da análise dos dados, com

base no suporte teórico apresentado.

2.1. Metodologia utilizada

A metodologia utilizada nesta pesquisa engloba a revisão bibliográfica da

literatura de administração e de tecnologia da informação que estão

relacionadas com o terna foco deste trabalho. Foram revistos diversos modelos

de estratégia, considerando--se sua aplicabilidade em termos tecnológicos e
organiz.acionais.

A seguir, revisou-se a literatura mais recente sobre o setor de

telecomunicações no Brasil, faz.endo--se uma revisão crítica sobre o modelo

estratégico adotado para o processo de privatização do setor de

telecomunicações no Brasil e os objetivos de médio e longo prazo da reforma.
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Por fim, foram elaboradas inferências sobre os impactos sociais, econômicos e

tecnológicos da privatízação do setor de Telecomunicações Brasileiro, tendo

como base os resultados obtidos pelas empresas resultantes da privatização, o

que permitiu a elaboração de um quadro competitivo futuro da indústria de

telecomunicações.

2.1.1. Critérios para escolha do método de pesquisa

Os métodos de pesquisa podem ser classificados em quantitativos e

qualitativos, de acordo com YIN (1994). A distinção entre os dois métodos pode

ser descrita da s.eguinte forma, segundo MYERS (1999):

• Os métodos quantitativos foram originalmente desenvolvidos no campo das

ciências naturais para o estudo de fenômenos naturais. Exemplos de

métodos quantitativos comumente aceitos nas ciências sociais incluem

survey methods'. experimentos de laboratório, métodos formais como os

econométricos e os métodos numéricos, como a modelagem matemática.

• Os métodos qualitativos foram desenvolvidos na área de ciências sociais

para permitir o estudo de fenômenos sociais e culturais. Entre os exemplos

de métodos qualitativos destacam-se: a pesquisa de ação, os estudos de

caso e a etnografia.

Embora a maioria dos pesquisadores empregue apenas um dos métodos

quantitativos e qualitativos em suas pesquisas, MYERS (1999) sugere a

utilização dos métodos combinados em um trabalho, em uma técnica

conhecida como triangulação.

Os métodos qualitativos utilizam urna ou mais técnicas para coletar dados

empíricos. Entre estas técnicas incluem-se entrevistas, observação dos

participantes, trabalhos de campo e pesquisa em arquivos e outras fontes

, NEWSTED; HUFF; MUNRO "About Surveys Inslrumenls: An inlroduclion." (1998). Apud:
YASBEK Jr., 2000
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escritas, tais como documentos publicados e não publicados, relatórios oficiais

de empresas, memorandos, cartas, e-mails , artigos de revistas e jornais, dentre
outros.

Para se estudar motivações e ações, a alternativa mais recomendada é a

utilização do método do histórico de caso ou estudo de caso, uma vez que os

mesmos ajudam a responder "como" e "porquê" as mudanças estão ocorrendo.

De acordo com YIN (1994), os métodos de histórico de caso ou estudo de caso

são utilizados quando não se tem controle sobre os eventos comportamentais.

Tanto o método do histórico de caso quanto o estudo de caso utilizam as

mesmas técnicas, sendo que o estudo de caso faz uso também da observação

direta e entrevistas. Outra diferença importante é que o histórico de caso trata

do passado, enquanto o estudo de caso examina eventos contemporâneos.

O estudo de caso permite a observação e a análise com grande detalhamento,

sendo o método adequado, segundo YIN (1994, p. 13), para o estudo de

mudanças, seja em política, formato ou método.

2.1.2. Método de pesquisa utilizado neste trabalho

O método de pesquisa adotado neste trabalho é eminentemente qualitativo.

Aplicou-se a técnica de coleta de dados empíricos, baseada em revistas,

jornais, relatórios, artigos científicos, periódicos, etc..., levando-se em

consideração a sua relevância e atualidade em relação ao assunto. A análise

dedutiva foi derivada das teorias e modelos de estratégia revistos, que em

conjunto com as evidências empíricas coletadas e os dados obtidos de

relatórios oficiais divulgados pela ANATEL, permitiram a projeção de possíveis

cenários competitivos do setor de telecomunicações no Brasil.
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2.2. Limitações do trabalho

Este estudo foi baseado em dados obtidos de relatórios oficiais divulgados pela

ANATEL, que compreenderam os resultados atingidos pelas empresas

privadas de telefonia fixa, resultantes da reforma do setor de telecomunicações

Brasileiro, com relação às metas descritas no Plano Geral de Metas para

Universalização de Serviços de Telefonia Fixa e no Plano Geral de Metas de

Qualidade para Telefonia Fixa.

A principal limitação deste trabalho é a dificuldade em se comprovar por outros

meios a confiabilidade dos dados divulgados pelas empresas privadas de

telefonia fixa, uma vez que trata-se de informação coletada internamente. Os

relatórios oficiais divulgados pela ANATEL são considerados fontes

secundárias de dados, uma vez que as fontes primárias dos dados são as

próprias operadoras do sistema nacional de telefonia pública. As operadoras

são obrigadas a coletar os dados e informá-los à ANATEL. Poderia haver,

nesse caso, manipulação das informações. É importante lembrar, entretanto,

que a ANATEL procura minimizar a possibilidade de inconsistência nos dados

exercendo sua função como agência fiscalizadora e com poder de realizar

auditoria dos resultados.

O processo de privatização do setor de telecomunicações ocorreu em outros

países do mundo e é, portanto, tema abordado em diversas publicações

literárias recentes. Entretanto, cada país adotou um modelo próprio, e o autor

desconhece a existência de um modelo de privatização que possa ser utilizado

como base de comparação com o modelo adotado no Brasil.

2.2. Definições importantes

Algumas definições importantes que serão utilizadas durante o decorrer do

trabalho foram selecionadas e são apresentadas a seguir, para facilitar o

entendimento do texto.
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Telecomunicações: definida através do Decreto 97057/88 como sendo

comunicação realizada por processo eletromagnético, ou seja, qualquer

transmissão, emissão ou recepção de símbolos, sinais, texto, imagens e sons

ou inteligência de qualquer natureza através de fios, de rádio, de meios ópticos

ou de qualquer outro sistema eletromagnético.

Modalidade de Serviço de Telefonia Fixa: ocorre através da voz ou outros

sinais de transmissão e é destinada a permitir comunicação entre pontos fixos

determinados, usando processos de telefonia. Ela é destinada ao uso público

em geral e inclui serviços locais, longa distância nacional e internacional.

Modalidade de Serviço de Telefonia Celular: é um serviço terrestre de

telecomunicação móvel, aberto ao público, que utiliza um sistema de rádio

comunicação com técnicas celulares, interconectada á rede pública de

telecomunicações e acessível aos usuários através de terminais portáteis,

transportáveis ou veiculares.

Terminal telefônico: equipamento telefônico, localizado próximo ao usuário e

que apresenta ao mesmo as informações recebidas da rede numa forma

compatível com os requisitos do usuário e também realiza as funções

complementares do usuário para a rede, como por exemplo, fazer e receber
ligações.

Serviços Universais ou Universalízação de Serviços: significam o direito de

qualquer individuo ou organização de ter acesso a serviços de telefonia fixa

comutada destinados ao uso público em geral, independentemente de sua

localização ou condição sócio-econômica
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3. CONCEITUAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os diferentes modelos de estratégia

que serão utilizados neste trabalho para analisar os resultados do processo de

privatização do setor de Telefonia Fixa no Brasil.

Modelos são utilizados para facilitar o encadeamento lógico dos diversos

assuntos na criação de um novo conceito de negócio, ou mais especificamente,

no desenvolvimento da estratégia de negócio.

Os modelos estratégicos de negócio podem ser utilizados para diagnosticar e

planejar ações em um horizonte de tempo que pode ser de curto, médio ou

longo prazo. A escolha de um modelo adequado para diagnosticar e planejar

ações é fundamental para se obter sucesso.

Cada modelo estratégico de negócio permite analisar a situação por um prisma

diferente e a aplicação de vários modelos permitirá a determinação de uma

base de estudo sólida e abrangente para a análise das implicações

econômicas, sociais e tecnológicas da privatização do setor de telefonia pública
no Brasil.

3.1. Modelos para o desenvolvimento da estratégia e competitividade

Segundo HAMEL (2000), estratégia pode ser definida como a capacidade de

criar novas idéias revolucionárias através da percepção de padrões de

comportamento que permitem o desenvolvimento de inovações radicais, ou

seja, a antecipação do futuro.

O conceito de competHividade foi apresentado pelo Prof. Luiz Carlos Di Serio,

em suas notas de aula no curso do MBA da Fundação Getúlio Vargas, como

sendo a capacidade de uma entidade de formular e implementar estratégias

concorrenciais, que lhe permite ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma
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posição sustentável no mercado. Competitividade é, portanto, a habilidade da

organização de aumentar sua participação no mercado por um longo período
de tempo.

Para estudar as implicações estratégicas e de competitividade, foram

selecionados, dentre vários modelos possíveis, os modelos que o autor

considera mais relevantes para a análise que é objeto deste trabalho: Porter,

Swot Analysis, Venkatraman, Hamel, Slack e American Customer Satisfaction
Index (ACSI).

3.1.1. Modelos de Porter

PORTER (1986) apresenta 2 modelos de interesse para se efetuar a análise

est.ratégica e competitiva de organizações.

o primeiro modelo de PORTER (1986) identifica 3 estratégias competitivas

fundament.ais e descreve as habilidades e recursos necessários, bem como os

elementos organizacionais e de risco associados a cada uma das estratégias.

As estratégias competitivas genéricas são: diferenciação, liderança no custo

total e enfoque. Todas elas procuram buscar vantagem competitiva, fazendo

uso das forças existentes na organização, ou então, criando as competências
necessárias.

A estratégia de diferenciação consiste na busca de um posicionamento da

organização, considerando o âmbito de toda a indústria e procurando

apresentar aos dientes a imagem de unicidade nos produtos ou serviços

oferecidos pela organização.

A estratégia de liderança no custo total também considera o âmbito de toda a

indústria, mas busca um posicionamento de baixo custo, para permitir a

competicão por preços.
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A estratégia de enfoque busca a unicidade observada pelo cliente em

combinação com a posição de baixo custo, focando um segmento de mercado
em particular.

As 3 tabelas a seguir detalham as idéias de PORTER (1986) com relação aos

principais elementos de cada uma das estratégias descritas:

Estratégia Habilidades e Elementos Riscos
Competitiva Recursos Organizacionais Associados

Necessários
Liderança no custo Investimento Controle rígido de Mudançastotal sustentado e acesso custos tecnológicas que

a capital anulam aprendizados
Relatórios periódicos ou investimentos

Domínio de e detalhados realizados
processos de
engenharia Estrutura Baixo custo de

organizacional e aprendizagem de
Supervisão intensiva responsabilidades novos entrantes ou
do trabalho definidas seguidores através

da imitação ou em
Produtos projetados Incentivos baseados sua habilidade de
para fadlidade de em atingimento de investir em
manutenção metas quantitativas tecnologias novas

bem definidas
Baixo sistema de Possibilidade de não
distribuição vislumbrar mudanças

necessárias nos
produtos ou serviços
devido à atenção
facada em custos

Elevação de custos
que podem prejudicar
a habilidade da
organização de
manter diferenças de
preço que permitam
manter sua
competitividade..

Tabela 1. Estratégias cornpetítívas - LIderança no custo total. Fonte: PORTER (1986)
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Estratégia Habilidades e Elementos Riscos
Competitiva Recursos Organizacionais Associados

Necessários
Diferenciaç.ão Habilidades de Forte coordenação A diferença de custos

Mar1<eting entre as funções de com os competidores
pesquisa, de baixo-custo

Engenharia de desenvolvimento e podem tornar-se
produto marketing muito grandes a

ponto de não permitir
Capacidade de Medidas subjetivas e a lealdade à marca,
pesquisa básica incentivos ao invés exigindo, por vezes,

de medidas sacrifícios às
Reputação em quantitativas características dos
qualidade ou produtos ou serviços
liderança tecnológica Benefícios para atrair para conter custos

mão de obra
Tradição no qualíficada, cientistas À medída que os
segmento de sua e pessoas criativas clientes tornam-se
indústria mais sofisticados,

podem ter menos
Forte cooperação por necessidade de
parte dos canais de diferenciação
distribuição

À medida que a
indústria amadurece
a imitação dos
concorrentes diminui
a percepção de
diferenciação..

Tabela 2. Estratéqías competitivas - Diferenciação Fonte: PORTER (1986)

Estratégia Habilidades e Elementos Riscos
Competitiva Recursos Organizacionais Associados

Necessários
Enfoque Combinação das Combinação das O diferencial de

políticas descritas políticas descritas custos entre as
acima, mas acima, mas empresas que atuam
direcionadas a um direcionadas a um em todos os
alvo estratégico em alvo estratégico em segmentos de
particular particular mercado e as

empresas facadas
pode aumentar a
ponto de eliminar a
vantagem em custo
nos nichos de
mercado e reduzir a
diferenciação obtida
pelo enfoque

Competidores podem
encontrar nichos
dentro do foco
estratégico da
organização facada
que eliminam sua
vantagem competitiva..

Tabela 3. Estratéqias competitivas - Enfoque. Fonte: PORTER (1986)
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A figura abaixo sintetiza o modelo de Michael Porter das estratégias

competitivas:

PORTER - ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS

ALVO Unicidade observada Posição de baixo custo

ESTRATÉGICO pelo cliente

No âmbito de

DI~ERENCIAÇÃOtoda a indústria
LIDERANÇA NO CUSTO

TOTAL

Apenas um

particular ENFOQUE

segmento
. . , .

Figura 1. Estratégias competitivas genencas. Fonte: PORTER (1986).

O segundo modelo de PORTER (1985), conhecido como Modelo das 5 forças

de Porter, permite a análise de pressões competitivas através da determinação

das forças que dirigem a concorrência na indústria.

O modelo de 5 forças desenvolvido por Michael Porter guia a análise de

ambientes organizacionais e da atratividade da indústria. Este modelo inclui o

risco de novos competidores, também chamados de novos entrantes, entrarem

na indústria, a ameaça de potenciais produtos ou serviços substitutivos, o

poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e o

grau de rivalidade entre os competidores existentes.

De acordo com HAX e MAJLUF (1996, p.27), a observação do ambiente em

que a indústria se encontra permite identificar oportunidades e ameaças

externas, avaliar o grau de atratividade da indústria e identificar fatores que

contribuem para essa atratividade. Através de suas escolhas estratégicas, a

organização pode alterar o impacto dessas forças em seu benefício.

A figura a seguir é uma representação gráfica do Modelo de 5 Forças de

PORTER (1985, p.5).
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Rivalidade entre
competidores na

indústria

Poder de
barganha dos

clientes

NOVOS ENTRANTES

! Ameaça dos
Novos Entrantes

Poder de
barganha dos
fomecedores CONCORRENTES

L-.-F_O_R_N_E_C_EDO__ RE_S---J~ ~
~ ~,---_C_L_IE_N_T_E_S_-l

1 Ameaça de produtos
ou serviços
substitutivos

SUBSTITUTIVOS

Figura 2. Forças que dirigem a concorrência na indústria. Fonte: PORTER (1986)

3.1.2. Modelo SWOT

A análise SWOT, ou SWOT ana/ysis, identifica os fatores que podem afetar os

resultados almejados pela organização. O modelo SWOT é baseado na

identificação das forças e fraquezas internas da organização e das ameaças e

oportunidades externas à organização, e a consequente identificação das

competências que distinguem a companhia e os fatores chaves de sucesso.

Estas informações, em conjunto com as considerações de valor da companhia,

levam à criação, avaliação e escolha da estratégia.

A palavra SWOT é formada pelas iniciais das palavras em inglês Strenghts

(forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats
(ameaças).
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Segundo HAX e MAJLUF (1996, p.27), o objetivo da análise SWOT é

possibilitar a recomendação de estratégias que assegurem o melhor

alinhamento possível entre o ambiente externo e a situação interna da
empresa.

A análise SWOT é geralmente apresentada na seguinte forma:

Forças Oportunidades
Descrição das forças Descrição das oportunidades

Fraquezas Ameaças
Descrição das fraquezas Descrição das ameaças

Figura 3. Formato genénco da SWOT Anelvsís. Fonte: PORTER (1986)

3.1.3. Modelo de Venkatraman

O modelo de VENKATRAMAN (1994) procura analisar como a Tecnologia da

Informação pode ser utilizada para promover transformações estratégicas nos

negócios das organizações. O grau de transformação nos negócios é função

da amplitude dos beneficios potenciais da introdução das diversas tecnologias
de informação.

Segundo VENKATRAMAN (1994), uma empresa pode se encontrar no nível
evolucionário ou no nível revolucionário.

Nos níveis evolucionários a empresa foca seus esforços para realizar

movimentos de baixo grau de transformação e pouca amplitude, por serem
mais fáceis de se realizar.

Nos níveis revolucionários a empresa busca se reinventar, revendo seu

negócio atual e futuro em busca de novas oportunidades de lucro.
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Estes dois níveis estão divididos, por sua vez, em degraus de transformação de

negócios, como ilustrado na figura 4. Ao todo são cinco os degraus que podem

ser atingidos:

1) Exploração localizada: trata-se do nível mais básico de impacto nos

negócios, e é caracterizado pela implantação dos primeiros sistemas

automatizados em áreas isoladas, como por exemplo, folha de

pagamento.

2) Integração interna de processos: neste nível os vários processos

internos, como por exemplo, financeiro, produção, vendas, entre outros,

começam a ser integrados dentro de uma mesma base de tecnologia da

informação.

3) Reengenharia de processos: uma vez atingida a maior integração dos

processos internos do degrau anterior, a empresa encontra-se em

condições de vislumbrar maneiras mais eficientes e eficazes de conduzir

seus negócios. O foco se desloca de organizações moldadas em áreas

funcionais e passa para processos que geram valor ao consumidor. A

partir deste ponto, a evolução gradativa dos dois degraus anteriores dá

lugar à revolução no modo de condução dos negódos.

4) Reengenharia da rede de negócios: neste degrau as empresas passam

a se voltar para a possibilidade de integração externa, como por

exemplo, através da implantação de redes proprietárias de EDI

(Electronic Data Interchange, ou troca eletrônica de dados) que permite

a troca de informações com clientes e fornecedores.

5) Redefinição do escopo dos negócios: a empresa encontra-se em

condições de vislumbrar novas oportunidades de negócio, que podem

ser bastante diferentes daqueles conduzidos pela companhia. Em

muitos casos, estes novos negócios podem ser potencialmente mais

lucrativos do que o negócio atual da empresa.
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A figura seguinte mostra a representação gráfica do modelo de Venkatraman.

Alto ~

VI I Redefinição do escopo dos negócios lo.(3
-o

NíveisOI

r Reengenharia da rede de negócios I
Cl>
c: revolucionários
VIo
c:
o

I I"8-
Reengenharia de processoscn

Ee I Integração Interna (processos) 1VI
c:

Níveiscn•...- evolucionáriosCl>
u

I Exploração localizada I::Jcn•...
C>

•..
JI"

Baixo Amplitude de benefícios potenciais Alto

Figura 4. Níveis evolucionários e revolucionários de VENKATRAMAN (1994). Fonte: DI SERIO,
material de aula do mestrado da FGV I EAESP

3.1.4. Modelo de Hamel

De acordo com HAMEL (2000), um modelo de negócios é simplesmente um

conceito de negócios que foi colocado em prática. A inovação dos conceitos

de negócio é a capacidade de imaginar conceitos de negócio radicalmente

diferentes ou então novas maneiras de diferenciar dramaticamente os

conceitos de negócios existentes. A inovação dos conceitos de negócio seria,

portanto, essencial para a criação de novas riquezas.

HAMEL (2000) argumenta ainda que a inovação do conceito de negócio não é

uma maneira de se posicionar contra os competidores, mas sim de contorná-

los. Ele defende a idéia de que não basta à empresa simplesmente evoluir, há

necessidade de se revolucionar.

Os quatro componentes de seu conceito de negócio são: interface com o

cliente, estratégia central, recursos estratégicos e rede de relacionamentos.
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Estes quatro componentes estão interligados por 3 fatores-ponte: os benefícios

gerados ao cliente, a configuração e os limites da empresa.

o primeiro dos componentes é a estratégia central, ou seja, a forma pela qual a

empresa decidiu competir. Os elementos da estratégia central incluem a

missão do neqócio, o escopo do produto/mercado e as bases de diferenciação.

A missão do negócio captura os objetivos principais da estratégia, ou em outras

palavras, o que o modelo de neqócio foi projetado a cumprir ou entregar.

O escopo do produto/mercado captura a essência de "onde" a empresa

compete, ou seja, quais clientes, em que regiões geográficas e em que

segmentos de produto.

As bases de diferenciação capturam a essência de "como" a empresa compete

e, em particular, como ela compete diferentemente de seus concorrentes.

O segundo componente são os recursos estratégicos, que formam a base de

recursos que criam vantagem competitiva, por serem específicos da empresa.

Os recursos estratégicos incluem: competências centrais, ativos estratégicos e

processos centrais.

As competências centrais representam aquilo que a empresa sabe fazer,

incluindo-se as habilidades e capacidades específicas da empresa. São os

conhecimentos que a empresa tem que são valiosos para os clientes e

transferíveis a novas oportunidades.

Ativos estratégicos são os recursos que a empresa possui, como por exemplo,

marcas, patentes. infraestrutura e informação de clientes.

Processos centrais são as atividades realizadas pelas pessoas que compõem a

empresa, como por exemplo a utilização de metodologias e rotinas para a

transformação de entradas em saídas.
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o terceiro componente é a interface com o cliente, composta de 4 elementos:

execução e suporte; informação e percepção; dinâmica de relacionamentos; e
estrutura de preços.

Execução e suporte estão relacionados à maneira como a empresa

efetivamente alcança seus consumidores, como por exemplo, os canais de

contato com o cliente que a empresa utiliza, o tipo de suporte que ela oferece a

seus clientes e o nível de serviço que ela fornece.

Informação e percepção são todos os conhecimentos que são coletados dos

consumidores e utilizados em seu interesse. São as informações que permitem

capturar as necessidades e desejos do consumidor.

Dinâmica de relacionamentos é o elemento do modelo de negócios que

descreve a natureza da interação entre o produtor e o consumidor. Como

exemplos de tipos de interação podemos citar: face a face ou indireta, contínua

ou esporádica e facilitada ou dificultada.

A estrutura de preços está relacionada ás opções de pagamento oferecidas

aos clientes. Para exemplificar, podemos cobrar os clientes por um produto ou

serviço, diretamente ou por meio de um terceiro, pode-se vender componentes

em pacotes ou separadamente, cobrar uma taxa única ou diferenciar por tempo
e distância.

o quarto componente é a rede de relacionamentos, ou seja, a rede de valores

que rodeia a empresa e que complementa e amplifica os recursos próprios da

empresa. É formada por fornecedores, parceiros e coalizões.

No modelo de Gary Hamel, os fornecedores teriam acesso a um

relacionamento mais aprofundado com o produtor, os parceiros supririam

complementos críticos para o produto ou solução final e as coalizões

permitiriam a união de forças entre empresas que dividiriam os riscos e as
recompensas da revolução industrial.



o primeiro fator-ponte, benefício gerado ao cliente, é uma definição obtida do

cliente com relação às suas necessidades e desejos básicos que estão sendo

satisfatoriamente atendidos. Os benefícios percebidos pelo cliente são o elo de

ligação entre a estratégia central e as necessidades do cliente.

O segundo fator-ponte, configuração, refere-se à maneira única com que as

competências, os ativos e os processos são combinados e inter-relacionados

para suportar uma estratégia específica.

O terceiro fator-ponte, os limites da empresa, refere-se às decisões que foram

feitas sobre o que a empresa efetivamente deve realizar internamente e o que

ela deve contratar de sua rede de relacionamentos.

A próxima figura ilustra o modelo estratégico de Gary Hamel.

Benefícios aos clientes Configuração limites da Empresa

Estratégia Central Rede de
relacionamentos

Fornecedores
Parceiros
Coalizões

Interface com o
cliente
Suporte

Relacionamento
Preços

Missão
Produto I Mercado

Diferenciação

Figura 5. Modelo estratégico de Gary Hamel. Fonte: HAMEL (2000).

3.1.5. Modelo de Slack

SLACK (1997) utiliza o modelo do cone de areia, onde a vantagem competitiva

vai sendo conquistada gradualmente, uma após a outra, sendo empilhada até

atingir o topo do cone, onde está a liderança em custo.

De acordo com o modelo do cone de areia, uma empresa precisa garantir em

primeiro lugar, o atendimento de certos padrões de qualidade, para em seguida
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conquistar a confiabilidade nos seus processos e produtos. A terceira camada

seria o aumento da velocidade de todo o processo. A quarta camada é a

obtenção de flexibilidade, em que a empresa mantém as competências e

capacidades alcançadas e ainda introduz a flexibilidade nos processos e

produtos.

Ao cumprir todos esses quesitos, a empresa está pronta para conquistar a

vantagem competitiva de possuir produtos ou serviços com qualidade,

confiabilidade, velocidade e flexibilidade a custos baixos.

A figura 6 detalha o modelo proposto por Slack.
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Custo

Flexibilidade

Velocidade

Confiabilidade

Qualidade

Qualidade + confiabilidade

Qualidade + confiabilidade + velocidade

Qualidade + confiabilidade + velocidade + flexibilidade

Qualidade + confiabilidade + velocidade + flexibilidade + custo

Figura 6. Modelo de Slack. Fonte: DI SERIO, material de aula do mestrado da FGV/EAESP

3.1.6. Modelo ACSI

o American Customer Satisfaction Index (ACSI), estabelecido em 1994, é um

índice de satisfação do consumidor que mede de maneira uniforme e

independente a experiência de consumo doméstica. O ACSI é um poderoso

indicador econômico, traçando as tendências de satisfação do consumidor e
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fornecendo benchmarking valioso da economia do consumidor para empresas,

associações industriais e agências governamentais.

o ACSI é produzido através de uma parceria entre a University of Michigan

Business School, a American Society for Quality (ASQ - Sociedade Americana

de Qualidade) e o CFI Group, uma firma de consultoria internacional. A

"ForeSee Results" patrocina as medidas de e-commerce e a "Market

Strategies, Inc." é a maior companhia patrocinadora do ACSI. Além disso, o

ACSI é parcialmente custeado por assinantes corporativos que recebem dados

de benchmarking de indústrias e informações específicas sobre retomo

financeiro devido a melhorias na satisfação dos consumidores.

o ACSI foi desenvolvido pelo National Quality Research Center da University of

Michigan Business School. A equipe de pesquisa do ACSI é liderada por Claes

Fornell, professor de administração de negócios da escola Donald C. Cook e

diretor do National Quality Research Center (NQRC). Sua equipe inclui ainda

os professores Eugene W. Anderson, Fred Feinberg e Carolyn Yoon, além dos

cientistas pesquisadores Barbara Everitt Bryant e Jaesung Cha.

o relatório ACSI apresenta uma pontuação em uma escala de O a 100 a nível

nacional. Ele mede 7 setores econômicos, 35 indústrias (incluindo e-

commerce), 190 companhias e agências Federais e locais. Além das

pontuações de satisfação a nível das empresas, o ACSI produz pontuações

para as causas e consequências da satisfação do consumidor e suas inter-
relações.

o ACSI é baseado em modelagem econométrica de dados obtidos através de

entrevistas telefônicas com consumidores - os usuários reais dos produtos e

serviços que representam uma parte substancial do Produto Interno Bruto
(PIB).

As companhias, indústrias e setores medidos são amplamente representativos

da economia americana, servindo os consumidores domésticos americanos.

Companhias baseadas fora dos Estados Unidos com fatia majoritária de
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mercado em diversas indústrias são também incluídas no ACSI. Companhias

menores são agrupadas na categoria "Todos outros".

Os dados são coletados a nível de consumidor individual, sendo que as

pontuações dos consumidores de cada companhia são agregados em seguida

para produzir os resultados a nível das companhias (company-Ievel results). A

pontuação para uma indústria em particular consiste da média da pontuação de

suas companhias, ponderada pelas receitas de cada companhia. A pontuação

setorial consiste das pontuações das indústrias do setor, ponderada pelas

receitas das indústrias consideradas. Da mesma forma, o ACSI nacional

compreende as pontuações setoriais ponderadas pela contribuição de cada
setor ao PIB.

Através de amostragem telefônica obtida por discagem randômica digital (DRD

ou RDD do inglês random-digital-diaD, mais de 70 mil consumidores são

identificados e entrevistados anualmente. Desde a base de estudos de 1994,

uma amostra de mais de 450 mil respondentes já foi obtida.

Os resultados do ACSI fornecem ao mesmo tempo um indicador econômico da

qualidade de dados econômicos fornecidos por empresas e também

informação para aplicações de negócio. O ACSI serve como uma ferramenta

de estratégia de neqócios para obter vantagem competitiva e criar valor para os

acionistas através de investimentos em qualidade e satisfação do consumidor.

É um preditor de padrões de consumo e de ganhos corporativos.

O modelo ACSI é formado por uma série de equações que ligam as

expectativas do consumidor com a qualidade percebida eao valor percebido

para satisfação do consumidor. Por outro lado, a satisfação é ligada a

consequências, definidas como reclamações de consumidores e lealdade do

consumidor - medidas por tolerância a variações de preço e retenção de

consumidores. Para a maioria das companhias, consumidores repetitivos são
os maiores responsáveis por seus lucros.



Portanto, retenção de consumidores é a chave para performance financeira.

Através da combinação da retenção de consumidores com certos dados

financeiros, assinantes corporativos do ACSI podem calcular o Valor Presente

Líquido de sua base de clientes como um ativo em função do tempo.

A figura a seguir é uma representação gráfica do modelo ACSI.

Reclamações
do

Consumidor

Qualidade
Percebida

Valor
Percebido

Satisfação
do

Consumidor
(ACSI)

Expectativas
do

Consumidor

Lealdade do
Consumidor

Figura 7. Modelo ACSI. Fonte: University of Michigan website

Expectativas do consumidor: combinam as experiências dos consumidores

com um produto ou serviço e as informações obtidas através da mídia,

publicidade, pessoal de vendas e propaganda boca a boca de outros

consumidores. As expectativas dos consumidores influenciam a avaliação de

qualidade e dão um indicativo de como será a performance do produto ou

serviço (através da perspectiva de intenção de compra).

Qualidade percebida: é medida através de três questões - qualidade geral,

confiabilidade e a extensão em que um produto ou serviço atingiram as

necessidades do consumidor. Entre todas as companhias e indústrias medidas

no ACSI, a qualidade percebida prova ser o fator de maior impacto sobre a

satisfação do consumidor.

36
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Valor percebido: é medido através de duas questões - 1) preço de acordo com

determinada qualidade e 2) qualidade de acordo com determinado preço. No

modelo ACSI o valor percebido influencia a pontuação ACSI diretamente e é

afetado por expectativas com relação à qualidade e também pela qualidade

percebida. Embora o valor percebido seja de grande importância para a

(primeira) decisão de compra, ela geralmente tem, de alguma forma, menos

impacto sobre a satisfação e a repetição de compras.

Reclamações do consumidor: esta atividade é medida como o percentual de

respondentes que reportam um problema com os produtos ou serviços das

companhias medidas dentro de um período determinado de tempo. A

satisfação tem uma relação inversamente proporcional às reclamações do

consumidor.

Lealdade do consumidor ou retenção do consumidor: é medida através de

questões como probabilidade de aquisição de produtos ou serviços de uma

companhia a vários patamares de preço. A satisfação do consumidor tem um

efeito positivo sobre a retenção mas a magnitude desse efeito varia muito de

acordo com as companhias e indústrias analisadas.

A tabela abaixo apresenta uma relação de assinantes corporativos do ACSI.

Patrocinador Corporativo Majoritário JEA
Market Strategies, Inc Lowe's Home Improvement Warehouse

Papa John's Intemational
Companhias Assinantes do ACSI PECO
AAFES Pizza Hut (Tricon Global)
American Electric Power PNM Electric & Gas
Austin Energy PPL Corporation
Baltimore Gas & Electric PSE&G
Blue Cross Blue Shield of MA Ralston Purina
Commonwealth Edison TXU
Comcast Cable Communications of PA, Inc. US Department of Labor
Dominion Virginia Power US Postal Service
Domino's Verizon
DTE Xcel
Farmers Insurance
Tabela 4. Relação de Assinantes Corporativos do ACSI. Fonte: University of Mlchlgan website
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4. CONTEXTO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

o telefone foi inventado em 2 de Junho de 1875 por Alexander Graham Bell,

um imigrante escocês residente nos Estados Unidos. A invenção foi patenteada

em Connecticut, Estados Unidos, no dia 7 de março de 1876, apenas algumas

horas antes de Elisha Gray de Chicago, que havia registrado patente de um

aparelho de telefonia elétrico, segundo o artigo "A História do Telefone no

Brasil", publicado pelo MUSEU DO TELEFONE.

Em 10 de Março de 1876 foi feita a transmissão elétrica da primeira mensagem

completa através do telefone. Ainda de acordo com o artigo "A História do

Telefone no Brasil", Graham Bell se encontrava no último andar de uma

hospedaria em Boston, nos Estados Unidos, enquanto Watson trabalhava no

térreo. O telefone tilintara e Watson, ao atender, ouviu, espantado: "Senhor

Watson, venha cá. Preciso falar-lhe". Iniciava-se então uma revolução no

campo das telecomunicações que iria mudar radicalmente o mundo daí por

diante.

Ainda em 1876, o telefone foi demonstrado na Exposição Centenária de

Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas, de acordo com o MUSEU DO TELEFONE,

o aparelho não fez o menor sucesso. Por mais de seis semanas, Graham Bell

ficou com seu invento sobre uma mesa, sem que ninguém lhe desse atenção.

Quando a comissão de juízes da exposição se aproximou, um deles apanhou o

receptor do telefone, olhou-o com pouco caso e tornou a colocá-lo no lugar.

Nem sequer colocou o aparelho no ouvido.

Mas a novidade não passou despercebida de todos. Ao visitar a exposição no

dia 25 de Junho, o imperador do Brasil, D. Pedro li, ficou muito entusiasmado

com o invento. Tempos atrás, ele tinha ficado impressionado com uma aula do

jovem professor para surdos-mudos. Bell aproveitou a oportunidade e não

deixou por menos. Estendeu um fio de um canto a outro da sala, dirigiu-se ao

transmissor e pôs D. Pedro 11 em grande expectativa.
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Ser ou não ser, eis a questão - falou Bell, sendo ouvido claramente pelo
imperador.

Meu Deus, isso fala! - exclamou, assombrado, D. Pedro 11.

Daí para frente, o reconhecimento veio rápido. Em 1877 o telefone chegou ao

Brasil, com a instalação de aparelhos telefônicos no Palácio Imperial de São

Cristovão, na Quinta da Boa Vista, hoje o Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

Dois anos mais tarde, em 15 de Novembro de 1879, era feita a primeira

concessão para estabelecimento de uma rede telefônica no Brasil. No ano

seguinte, em 1880, estava formada a primeira companhia telefônica nacional, a

Telephone Company of Brazil. A partir de então iniciou-se a grande expansão

do setor de telecomunicações no Brasil.

4.1. Situação das telecomunicações no Brasil antes de 1996

Até 1960, os serviços de telecomunicações no Brasil eram de competência dos

governos Federal, Estadual e Municipal. Nessa época existiam

aproximadamente 1.200 companhias telefônicas independentes no país,

operando sem qualquer tipo de coordenação entre elas, oferecendo serviços

não integrados, o que representava um enorme obstáculo para a boa

performance do setor.

Os serviços de telefonia eram concentrados nas regiões Sudeste e Central do

Brasil, representando mais de 60% do total de terminais telefônicos que eram

explorados pela CTB - Companhia Telefônica Brasileira. Os serviços de

telefonia de longa distância eram precários, baseados em poucos links de

baixa capacidade, conectando as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo,

Campinas, Belo Horizonte e Brasília, além de alguns circuitos de rádio

operando em baixa frequência. Naquele tempo, as comunicações telefônicas e

telegráficas internacionais eram incipientes e exploradas por algumas

empresas estrangeiras.
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A precariedade do setor de telecomunicações Brasileiro chamou a atenção do

governo Federal e do Congresso Nacional que editou um novo Código de

Telecomunicações Brasileiro, em Agosto de 1962. Esta lei representou o

primeiro grande marco na história das telecomunicações brasileiras e continha

os seguintes pontos principais:

• Criação do Sistema Nacional de Telecomunicações, para assegurar que

todos os serviços de telecomunicações sejam oferecidos de uma forma

integrada;

• Serviços telegráficos, comunicação por rádio e telefonia interestadual

foram inseridos na esfera de jurisdição da União;

• Instituição do CONTE L - Conselho Nacional de Telecomunicações,

instituindo também o DENTEL Departamento Nacional de

Telecomunicações como uma secretaria executiva.

• Ao CONTEL foi atribuído o poder de aprovar especificações de redes de

telefonia, assim como estabelecer critérios para definição de tarifas

telefônicas em todo o território nacional;

• Criação de uma companhia pública para explorar os troncos de

telecomunicações do Sistema Nacional de Telecomunicações. (Esta

companhia viria a ser conhecida como EMBRATEL); e

• Instituição do FNT - Fundo Nacional de Telecomunicações, constituído

basicamente de recursos da aplicação de uma tarifa de 30% sobre os

serviços de telecomunicações, destinados a financiar as atividades da
EMBRATEL.

Os instrumentos criados por este novo código, lentamente começaram a

mostrar seus efeitos. O CONTEL exercia sua missão de prover orientação

política e fixar diretivas para o setor de telecomunicações.

A EMBRA TEL foi formada em Setembro de 1965 com os recursos do FNT e

lançou a missão ambiciosa de interligar todas as capitais e cidades importantes

do país. Entre 1969 e 1973 a EMBRATEL assumiu a exploração de serviços
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internacionais à medida que o período de concessão das companhias

estrangeiras explorando estes serviços expirava.

Em Fevereiro de 1967, foi criado o Ministério das Comunicações. O CONTEL,

o DENTE L e a EMBRATEL ficaram então subordinadas a este novo Ministério.

As mudanças promovidas pelo Código de Telecomunicações melhoraram os

serviços interestaduais e internacionais, mas os serviços locais continuavam

insatisfatórios. Tendo em vista esta situação, em 1972 foi criada uma nova

companhia, denominada TELEBRÁS.

A TELEBRÁS tinha como objetivo adquirir todas as companhias que ofereciam

serviços de telefonia no Brasil e consolidar suas operações em cada estado.

Àquela época existiam mais de 900 operadores independentes no país,

contabilizando mais de 2 milhões de terminais. Em 1974, a TELEBRÁS foi

designada "entidade geral de telecomunicações" para a exploração de serviços

públicos de telecomunicações em todo o território brasileiro.

4.2. Situação das telecomunicações em 1996

Os serviços públicos de telecomunicações no Brasil eram explorados pelo

sistema TELE BRÁS - composto de uma companhia "holding" - TELEBRÁS; a

operadora de longa distância (nacional e internacional) e que também

explorava serviços de comunicação de dados e telex (EMBRATEL); 27

companhias locais e 4 companhias independentes (CRT, controlada pelo

governo do estado do Rio Grande do Sul; SERCOMTEL, controlada pela

prefeitura municipal de Londrina; CETERP, controlada pelo governo municipal

de Ribeirão Preto; e Cia. de Telecomunicações do Brasil Central, uma empresa
privada).

O sistema TELEBRÁS compreendia aproximadamente 90% da planta de

telecomunicações no país e atuava em uma área geográfica em que mais de

90% da população brasileira residia. A União Federal controlava a TELEBRÃS
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com um pouco mais de 50% das ações ordinárias. o que representava apenas
21 % do capital total.

Entre 1976 e 1996, enquanto a população brasileira aumentou em 50% e o

Produto Interno Bruto (PIB) apresentou um incremento de quase 80%. a planta

de terminais telefônicos instalada pela TELEBRÁS aumentou mais de 400%.

Esta rede provia serviços em mais de 20 mil localidades no território nacional.

No mesmo período de 20 anos (1976 - 1996) o tráfego telefônico aumentou em

uma proporção ainda maior - mais de 900% para os serviços locais e mais de

1.700% para ligações de longa distância. o que mostra que a demanda por

serviços crescia mais que a capacidade instalada.

o tráfego telefônico mede apenas a demada por serviços gerada pela parcela

da população e companhias que já têm acesso ao sistema. O tráfego não

mede a demanda por novas linhas, ou em outras palavras. ela não nos dá uma

indicação do número de pessoas e organizações que necessitam de acesso a

serviços telefônicos. A ANATEL estimava que existiam em 1996 algo entre 18 e

25 milhões de usuários potenciais, mas que apenas 14.5 milhões eram

efetivamente atendidos.

Por outro lado, mais de 80% dos terminais residenciais estavam concentrados

nas classes sociais A e B, o que mostra que as classes menos favorecidas não

contavam com serviço individualizado. Além disso. estas pessoas não tinham

tampouco acesso a serviços coletivos adequados. pois os telefones públicos

eram insuficientes e mal distribuídos geograficamente.

As maiores empresas, como por exemplo. as instituições financeiras e

companhias multinacionais, construíram redes privadas de comunicação.

usando a infraestrutura do sistema TELE BRÁS para atender suas próprias

necessidades de serviço. As pequenas e médias empresas. por outro lado.

estavam na mesma situação de usuários residenciais em relação ao acesso a
serviços telefônicos.
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AdicionaJmente, quase todos os terminais existentes estavam localizados em

áreas urbanas. Estimava-se que menos de 2% das propriedades rurais tinham

acesso a serviços telefônicos. Esta situação era o resultado da incapacidade

das companhias públicas de prover manutenção e investimentos necessários

para equilibrar a taxa de crescimento da rede com o aumento da demanda, e

portanto, causando o efeito de demanda reprimida.

Outra razão para explicar a falta de investimentos era a estrutura de tarifas

telefônicas que não era diretamente associada com os custos para prover os

serviços correspondentes. Nesta situação, as companhias não dispunham de

incentivos apropriados para investir na expansão e na melhoria da qualidade
dos serviços.

Havia um mecanismo de subsídio cruzado em que os serviços mais lucrativos

e as regiões mais desenvolvidas contribuiriam para o desenvolvimento de

outras regiões, mas este mecanismo não funcionava na realidade porque sua

aplicação era limitada a ligações telefônicas de longa distãncia para local.

Uma razão adicionaJera o fato de que como empresas públicas, as operadoras

eram forçadas a participar de um processo formal de concessão para

contratação de serviços e compra de ativos, o que acarretava aumento dos

custos e do tempo necessário para implementação. Até mesmo o

gerenciamento de recursos humanos era muito burocrática porque haviam

limitações salariais e deveriam ser seguidos processos públicos de seleção de
pessoal.

E finalmente, as companhias estavam acomodadas devido a seu poder de

monopólio e consequente ausência de competição. Não havia necessidade de

conquistar e manter consumidores ou de melhorar a eficiência e a qualidade
dos serviços.
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4.3. Programa governamental de telecomunicações

Estava claro, neste ponto, que mudanças eram inevitáveis. A tecnologia da

informação era vista como fundamental para o desenvolvimento da economia e

da sociedade Brasileira. O setor de telecomunicações era considerado muito

atrativo e lucrativo para investimentos privados em um nível internacional.

Havia a necessidade de definir-se um modelo institucional para desregular o

setor de telecomunicações.

Em agosto de 1995, uma emenda constitucional foi aprovada, tornando o

modelo de telecomunicações Brasileiro mais flexível devido à eliminação da

exclusividade de concessão de exploração de serviços públicos apenas às

companhias controladas pejo governo. Companhias privadas poderiam agora

candidatar-se a permissões para operar serviços públicos, o que

consequentemente viria a introduzir competição nesse setor pela primeira vez

na história do pais.

Foram considerados 3 elementos no modelo:

a) Globalização econômica, relacionada à formação de um mercado

competitivo a nível mundial que exige a prestação de serviços de melhor

qualidade e em maior quantidade, equiparados a padrões mundiais, bem

como a criação de condições para o lançamento de novos serviços de

telecomunicações internacionais;

b} Evolução tecnológica, para permitir que o setor de telecomunicações

Brasileiro se tomasse capaz de modernizar-se, acompanhando o ritmo das

mudanças tecnológicas; e

c) Rápidas mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores,

uma vez que um mercado mais competitivo passou a exigir serviços de

melhor qualidade e em maior quantidade.

o modelo pretendia estabelecer condições para a evolução das tecnologias de

informação colocando os interesses dos consumidores em primeiro lugar. Os

usuários devem ter a possibilidade de escolher os serviços de uma variedade

de provedores e receber serviços de alta qualidade a preços acessíveis.

,
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As metas para a expansão dos sistemas de telecomunicações foram

consolidadas em um documento preparado em Setembro de 1995 pelo PASTE

- Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e

do Sistema Postal. O documento detalha projetos de investimento no setor

para o período de 1995 a 1999 e faz projeções para sua extensão até 2003,

financiados com recursos provenientes do setor privado, totalizando R$ 91

bilhões no período considerado. As perspectivas para ampliação e

modernização do setor de telecomunicações brasileiros são apresentadas

detalhadamente no capítulo 8, ANEXOS, página 111.

Para o segmento telefônico, por exemplo, o documento do PASTE propõe que

no período de 1999 a 2003 alguns objetivos operacionais sejam atingidos:

I 1999 •••• _ o· 2003
Segmentos de Telefonia Fiu Telefonia Telefonia Fixa Telefonia

Mercado Móvel Móvel
Total 26 12 40 23

Famílias 159(43%) 8,0 (21%) 22,2 (55%) 14,5 (35%)

Urbanas

Famílias 1 8 (200/0) 0,9 (100/0) 3,2 (40%) 1,2 (15%)

Rurais

Firmas e outras 8,3 (400/0) 3,1(15%) 14,6 (50%) 7,3 (25%)

entidades

Tabela 5. Objetrvos operacsonais para o segmento telefônico (em numero de terminais por 100

habitantes). Fonte: PASTE

Se estes objetivos forem atingidos, o Brasil terá 26 terminais instalados para

cada grupo de 100 habitantes em 1999 e 40 em 2003. Para telefonia celular

serão 12 terminais em serviço para cada grupo de 100 habitantes em 1999 e

23 telefones celulares para cada 100 habitantes em 2003.

Considerando-se os 13,3 milhões de terminais telefônicos instalados até o tinal

de 1994, estes objetivos representam urna taxa de crescimento anual de 14,3%
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no perlodo de 1994 a 1999 e de 11,4% no período de 2000 a 2003. Assim

como para a telefonia celular os objetivos propostos representam uma taxa

média de crescimento anual de 82% entre 1994 e 1999 e de 17,6% entre 2000

e 2003 (comparando-se com os 600 mil usuários existentes em 1994).

4.4. Fundamentos da proposta de privatização do setor de
telecomunicações no Brasil

Serão apresentados, a seguir, o projeto de implementação, os objetivos da

reforma do setor de teJecomunicações no Brasil, os fundamentos da

regulamentação, os aspectos econômicos fundamentais da reforma e os

objetivos de médio e longo prazo.

4.4.1. Implementação

A reestruturação do setor de telecomunicações é baseada em três premissas

principais: adequação da estrutura do setor de telecomunicações ao novo

cenário Brasileiro, preservar o direito dos usuários a serviços de

telecomunicações e preservar os interesses públicos.

As três premissas encootram-se detalhadas a seguir:

1) O objetivo da reforma é adequar a estrutura do setor de telecomunicações

ao novo cenário Brasileiro, melhorando a competitividade da economia

Brasileira e fomentando o desenvolvimento social do país, estabelecendo

condições para redução de diferenças entre regiões geográficas e entre
classes sociais.

2) O novo modelo deve preservar o direito dos usuários a serviços de

telecomunicações, assegurando: acesso universal a serviços básicos de

telecomunicações; expansão da oferta de serviços em termos de quantidade,
I

diversidade, qualidade e cobertura territorial; possibilidade de competição justa
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entre provedores de serviço; e preços razoáveis para serviços de
telecomunicações.

Além disso, o modelo deve estimular a participação de investimentos de capital

privado (nacional e internacional) em atividades relacionadas com o setor de

telecomunicações. Considerar a evolução tecnológica de forma que as

tecnologias adotadas não se tomem obsoletas, mas sim que tirem vantagens

de novas possibilidades.

E por fim, o modelo deve assegurar o uso eficiente do espectro magnético de

rádio, assim como qualquer outro recurso natural limitado que poderia ser

usado em serviços de telecomunicações.

3) A transição para o novo modelo deve preservar os interesses públicos.

4.4.2. Objetivos da reforma

o processo de privatização do setor de telecomunicações Brasileiro ficou

conhecido também como reforma. Seus princípios essenciais são: introduzir

competição nas operações dos serviços de telecomunicações e prover acesso

universal aos serviços básicos.

o governo deve reforçar seu papel como um órgão regulatório e eliminar seu

papel como empreendedor. O estado deve supervisionar o setor de forma a

assegurar que os princípios essenciais da reforma serão atingidos e para

proteger os consumidores de práticas anti-competitivas.

A oferta de serviços deve ser ampliada e melhorada, promovendo a

diversidade em serviços oferecidos à sociedade; aumentar de forma

significativa a disponibilidade de serviços de telecomunicações no país; atingir

padrões de qualidade compatíveis com necessidades de mercado.
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A figura 8 representa graficamente os objetivos fundamentais da reforma.

Fundamentos da regulamentação~llll q Aspectos econômicos fundamentais

Estrutura ideal para o setor

Regulamentação específica para competidores

Implementação

Figura 8. Objetivos fundamentais da reforma. Fonte: ANATEL

Também são objetivos da reforma:

1) Criar um ambiente competitivo, fomentando oportunidades atraentes

para investimentos e desenvolvimento industrial e tecnológico.

2) Harmonizar as metas de desenvolvimento do setor de telecomunicações

com as metas de desenvolvimento social do país.

3) Maximizar o valor das empresas públicas de telecomunicações sem

prejudicar os objetivos previamente apresentados.

4.4.3. Fundamentos da regulamentação

A regulamentação prevê a existência de um organismo regulador

independente, o estabelecimento de regras básicas para assegurar um

ambiente de competição justa e mecanismos de financiamento para as
obrigações de acesso universal.
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A transição de um cenário monopolístico para o cenário pretendido no setor de

telecomunicações assume a existência de um organismo regulatório para

defender os direitos dos consumidores e estimular investimentos do setor
privado.

Alguns economistas podem argumentar que a competição é o melhor regulador

de mercado, mas é fato que nos países que já reestruturaram suas

telecomunicações, algum tipo de organismo regulatório foi implementado. Em

alguns paises uma agência governamental executava o papel de órgão

regulador; em outros países esse papel era desempenhado por uma agência

semi-autônoma; e em outros ainda a agência reguladora era completamente

independente.

A questão fundamental resume-se a definir atribuições e autoridade específica

a esta agência regulat6ria porque ela será um elemento chave na

determinação da confiança dos investidores na estabilidade das regras

estabelecidas para o mercado.

Foi definido que esta agência regulatória deve:

• Ter independência administrativa para assegurar competência técnica e

eficiência administrativa em um ambiente competitivo e de alta

tecnologia.

• Ter autonomia para assegurar que outras agências governamentais ou

grupos de interesse não a influenciarão. Esta autonomia será reforçada

pela disponibilidade de recursos financeiros próprios como por exemplo

taxas coletadas de operadores e usuários.

• Ser responsável por suas operações quantitativamente e

financeiramente.

• Estabelecer regras formais e controles internos para delimitar a

autoridade individual de maneira a dificultar comportamentos

oportunistas e inibir ações indesejadas de operadores e grupos de

interesse. AJguns exemplos dessas regras e controles internos são:
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decisão por comitê, uso de grupos consultivos e mecanismos de

consulta pública para os assuntos mais relevantes.

A figura a seguir ilustra as regras para um mercado de telecomunicações

competitivo e justo.

> Obrigatória para todos operadoresInterconexão

> Proibidos, exceto quando explícitosSubsídios cruzados

> Disponível e alocada de forma justaNumeração

> Mesmo sistema de discagem a todosAcesso à rede

> Obrigatória a oferta de acessos à redeServiços não atrelados
de forma não atrelada

> Apenas para o competidor dominanteRegulamentação tarifária

> Acessível a um preço justo (sempreI Direito de passagem
que fisicamente possível)

> Agência regulatória - resoluçõesI Resolução de conflitos
justas e eficientes

Figura 9. Regras claras para um mercado competitivo e justo. Fonte: ANATEL

É importante reconhecer que haverá um grande número de usuários

economicamente atrativos, mas haverá também muitos usuários não-atrativos.

Na primeira situação, as tarifas cobrirão os custos operacionais e os

operadores irão colher resultados financeiros positivos. Espera-se que a

competição será um mecanismo adequado para assegurar que os usuários

economicamente atrativos terão acesso aos serviços de telecomunicações.

Para a segunda situação (usuários financeiramente não atrativos), o conceito
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de obrigação universal de serviços será aplicado. Estas situações

provavelmente ocorrerão quando os custos associados com a construção

forem elevados (regiões remotas localizados no interior do país. Ex: tribos

indlgenas no meio da selva amazônica, zonas rurais, áreas de densidade

demográfica extremamente baixas). Nestes casos, algum tipo de subsídio será

requerido e alternativas financeiras deverão ser desenvolvidas.

Alguns exemplos de metas de acesso universal para o período de 1996 a 2001
incluem:

• Aumento da densidade de telefones públicos dos atuais (em 1996) 2,6 I

1.000 habitantes para 6 I 1,000 habitantes. Isso significaria dobrar a

base instalada de telefones em 5 anos.

• Prover serviços para todas as localidades com mais de 100 habitantes

com pelo menos uma linha pública de telefone capaz de efetuar e
receber Hgaç6es.

• Melhorar a distribuição geográfica de telefones públicos em regiões

urbanas com alta densidade populacional de forma que um telefone

público possa ser encontrado em uma distância inferior a 300 metros.

• No futuro, metas adicionais serão estabelecidas, por exemplo: acesso à

Internet para todas as escolas públicas e bibliotecas, assim como

centros médicos.

A primeira estimativa revelava que o financiamento das metas adicionais irão

requerer aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos, considerando um

periodo de depreciação de 15 anos em um retorno adequado sobre os
investimentos.

É fundamental que o mecanismo de financiamento não crie vantagens ou

desvantagens para o operador, mas sim que o ônus seja igualmente distribuído
entre todos.
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Há 5 alternativas de financiamento:

1) Subsídios governamentais diretos: neste caso existiriam recursos do

orçamento fiscal do governo para financiar o serviço universal na área

de telecomunicações. Questões políticas podem surgir que poderiam

dificultar a justificativa dos investimentos em serviços de

telecomunicações em detrimento de outros investimentos com maior
impacto social.

2) Subsídios implícitos resultantes da venda das empresas de telefonia

pública: neste caso, a obrigação de prover serviços seria descontada do

preço de venda da empresa pública em benefício do comprador. Isto

seria dificil de ser implementado e certamente criaria problemas com

acionistas minoritários.

3) Subsídios cruzados internos: nesta alternativa a obrigação de prover

serviços universais poderia financiar o déficit correspondente através de

uma maior rentabilidade obtida dos clientes economicamente mais

atraentes. Poderia tornar-se uma alternativa insustentável em um

mercado altamente competitivo.

4) Subsídios cruzados externos (entre empresas): neste caso, empresas

não designadas a prover serviços universais participariam no

financiamento pagando às companhias designadas uma taxa de

interconexão maior que os custos efetivos da interconexão. Este

mecanismo poderia eventualmente funcionar, em situações muito

especificas e por períodos pré-determinados. Entretanto, sua adoção

poderia estimular um efeito de bypass para as companhias obrigadas a

prover serviços universais e portanto, levar a distorções imprevisíveis no

mercado.

5) Criação de um fundo específico: nesta alternativa, todos os operadores

devem participar do financiamento das obrigações do serviço universal

através de uma contribuição proporcional a suas respectivas receitas. A
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agência regulatória seria responsável pela administração deste fundo,

definindo montantes de· contribuição e adequadamente definir a

companhia compelida a prover serviço universal em cada situação

específica. A ANATEL considerou esta alternativa como a mais

recomendada porque é politicamente a mais simples.

4.4.4. Aspectos econômicos fundamentais

Atrair capital privado pressupõe a existência de demanda por serviços e preços

que cubram os custos e ofereçam retorno adequado sobre os investimentos.

A demanda por serviços de telecomunicações no Brasil é grande e aumenta

continuamente. A demanda total por comunicação convencional telefônica é

estimada na faixa de 18 a 25 milhões de acessos. Como existem

aproximadamente 14 milhões de linhas, a demanda reprimida situa-se na faixa

de 4 a 11 milhões de terminais. A demanda total projetada para 2003 é algo

entre 26 e 35 milhões de linhas.

A receita média gerada por terminais em serviço em 1996 era 43% atribuída a

serviços locais e 57% a serviços de longa distância, enquanto os custos eram

distribuídos da seguinte forma: 83% para serviços locais e 19% para serviços

de longa distância. Este desequilíbrio é uma consequência da política de

subsídios cruzados adotada no Brasil (e também em outros países) durante a

situação de monopólio.

o argumento principal para a política de subsídios cruzados era que através da

transferência de receitas dos serviços de longa distância, teóricamente usadas

pelas firmas e o segmento de alta renda da população, ela poderia prover

subsídios para o segmento de baixa renda da sociedade, usuários dos serviços

locais.
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A falha nesse argumento é que no Brasil o segmento de baixa renda da

sociedade não tem acesso aos serviços telefônicos e, portanto, os subsídios
beneficiam apenas o segmento de alta renda.

Pelo fato de cobrar firmas com maiores custos para os serviços que são menos

utilizados - chamadas de longa distância e internacional - estes subsídios

cruzados representavam, de fato, uma penalidade para o segmento de baixa

renda, porque a diferença de custo era certamente transferida para o preço dos

produtos mais consumidos (serviços locais). Além disso, em um ambiente

competitivo seria insustentável manter uma política de subsídios cruzados.
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Fig. 10. Estimativa de demanda de acesso convencional telefônico. Fonte: ANATEL

Portanto, o rebalanceamento das tarifas de serviços de telecomunicações,

através do aumento dos serviços locais (assinatura e utilização) e a redução

dos serviços de longa distância é uma medida prioritária, a ser adotada antes
do estabelecimento de um mercado competitivo.
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Outro fator reside no fato de que o rebalanceamento de tarifas permitirá que

receitas para outro tipo de serviço cubra os custos respectivos e proporcionem

uma adequada margem de retorno que atrairá investimentos privados.

4.4.5. Objetivos de médio e longo prazo

A proposta de privatização do setor de telecomunicações no Brasil surgiu para

atender aos interesses do país em termos de desenvolvimento social,

econômico e tecnológico. Para tanto, foram estabelecidos objetivos de médio e

de longo prazo, que atendessem às demandas estabelecidas pelo governo

Brasileiro para o setor de telecomunicações.

Para a definição dos objetivos de médio e longo prazo do processo de

privatização, existem 4 questões básicas a serem respondidas:

1) É interessante que haja apenas operadores com cobertura nacional (o

país inteiro), ou é melhor ter operadores com cobertura regional?

2) Quantos competidores devem ser permitidos no mercado? Deve ser

implementada uma limitação?

3) Devemos diferenciar companhias provendo serviços locais daquelas

provendo serviços de longa distância? Elas devem competir umas contra

as outras?

4) Novos operadores devem submeter-se às mesmas condições dos

velhos operadores em termos de obrigações de serviço e limitações

geográficas?

Para responder à primeira questão, poderíamos argumentar que o

estabelecimento de companhias de cobertura nacional poderia implicar que

desde o início teríamos empresas financeiramente fortalecidas, capazes de



56

competir internacionalmente muito mais rapidamente do que se fossem
iniciadas menores.

Além disso, com cobertura nacional, estas companhias poderiam prover

subsidios cruzados internos e idealmente compensar as desvantagens das

áreas menos desenvolvidas com as vantagens das áreas dinâmicas. Mas os

problemas do subsídio cruzado já foram discutidos e a conclusão foi que eles

seriam incompatíveis com um ambiente competitivo.

Alternativamente, a criação de um pequeno número de companhias com

cobertura regional (3 a 5) poderia aumentar as perspectivas de resultados

alinhados com os objetivos da reforma.

Primeiro porque, dada a extensão geográfica e a população do Brasil, estas

companhias poderiam ter um tamanho considerável, comparável a seus pares
Latino Americanos.

Em segundo lugar, porque permitiria às companhias focar investimentos em

cada região e portanto cobrir o país todo em um período menor de tempo.

Em terceiro lugar porque a existência de mais companhias poderia implicar um

ambiente mais competitivo.

E finalmente, poderia proporcionar a criação de mecanismos apropriados de

incentivo para os investimentos necessários de infraestrutura para

cumprimento das obrigações de serviços universais que consistiriam

simplesmente na remoção das restrições (restrições geográficas e limitações

de oferta de serviços) após o atingimento das metas previamente definidas
para o operador.

Desta maneira, fica claro que um cenário com operadores regionais é preferível

a um cenário com apenas operadores de cobertura nacional.
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Com relação à segunda questão: deve prevalecer uma estrutura duopolística

ou seria melhor abrir o mercado a todas as companhias interessadas?

As vantagens de uma estrutura duopolística são:

• Seria possível estabelecer critérios básicos em que a autorização seria

concedida baseada no nível de investimento e extensão da cobertura

proposta pelos competidores.

• A competição limitada provavelmente inibiria uma guerra de preços,

reduzindo portanto o risco de investimento.

• Seria mais fácil para a agência regulatória controlar um número reduzido

de companhias e organizar-se adequadamente para adquirir as

habilidades administrataivas necessárias.

A desvantagem de uma estrutura duopolística reside no fato de que o

investimento em infra-estruturas paralelas e a competição por preços reduzirão

o valor do negócio para ambas as empresas. Por esta razão, o comportamento

previsto seria o do estabeledmento de uma situação monopolística em regiões

específicas e competição apenas nas regiões fronteiriças.

A imposição de algumas obrigações para os velhos operadores e a não

imposição para os novos operadores não caracteriza uma situação injusta

porque na realidade os velhos operadores, conhecidos como incumbents,

experimentarão um período de monopólio de negócios, enquanto os novos

operadores implementam sua infraestrutura para poderem competir.

Os cenários que não limitam a quantidade de operadores parecem ser

preferíveis e portanto. cenários duopolísticos não seriam recomendados.

Com relação à terceira questão, poderia ser dito que do ponto de vista

tecnológico, seria difícil e desnecessário distinguir entre serviços locais e de

longa distância, e por isso seria desejável permitir algum grau de competição

entre provedores de serviço local e de longa distância.
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E, finalmente, para a quarta questão, seria razoável assumir que para

assegurar uma competição justa, todos 0$ operadores devem sujeitar-se às

mesmas obrigações. Não obstante, considerando-se que os velhos operadores

apresentam um ponto de partida em situação de vantagem (infraestrutura

instalada, milhões de dientes, fluxo de caixa para financiar investimentos,

imagem da marca), é necessário impor algumas obrigações diferenciadas às

companhias incumbenls para proporcionar condições de instalação e

desenvolvimento aos novos operadores.

o cenário ideal, portanto, seria a divisão do sistema TELEBRÁS em 3 ou 5

companhias regionais mais a EMBRATEL. As companhias regionais

explorariam os serviços locais, interurbanos e inter e intra-estaduais dentro de

suas respectivas áreas de concessão; a EMBRATEL exploraria os serviços

intra e interestaduais e também internacionais no país inteiro.

Haveria, portanto, competição entre a EMBRATEL e as companhias regionais.

Esta competição não ocorreria inicialmente com os serviços locais (restrita às

companhias regionais e às novas entrantes) e nem com as ligações de longa

distância inter-regiões e internacional (restritas à EMBRATEL e a novos

operadores). Os novos operadores, em um número limitado, seriam

autorizados a servir qualquer serviço em qualquer parte do país à medida que

novas companhias entrantes nessas regiões forem sendo privatizadas. Elas

poderiam obter autorizações gradativamente de região em região, até cobrir

todo o território nacional, quando então não enfrentariam nenhuma restrição

operacional, geográfica ou de serviços.

As companhias incumbent devem cumprir as seguintes obrigações:

• Continuidade de serviço: operadores não podem interromper a oferta de

serviços, a não ser em casos justificados;

• Extensão de serviço: operadores devem continuar a expandir sua

infraestrutura para oferecer serviços, em um período razoável de tempo,
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para qualquer usuário que requeira e esteja disposto a pagar tarifas

comerciais que cubram os custos operacionais e de capital;

• Serviços universais: operadores devem cumprir as metas inicias de

fornecimento de serviços universais, da forma como definidas pela
agência regulatória;

• Qualidade: a agência regulatória estabelecerá metas específicas de

qualidade, assim como uma metodologia de auditoria, de forma a

incrementar o nível do setor a padrões internacionais de qualidade em

um horizonte de tempo razoável;

• Tarifas: operadores serão sujeitos a regulamentos para prevenir

aumentos abusivos de preços para os consumidores. Um sistema de
preços será implementado; e

• Contabilidade separada: operadores manterão contabilidades

independentes para os serviços que estejam sujeitos a competição de

tal forma que seja possível controlar subsídios cruzados e práticas de
dumping.

A figura a seguir ilustra o cenário ideal de competição, de acordo com a
ANATEL.

Local

Internacional
Fig. 11. Cenário ideal de competição segundo a ANATEL. Fonte: ANATEL
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Para os novos entrantes, será responsabilidade da agência regulatória garantir

que apenas companhias confiáveis e comprometidas entrem no mercado para

que a visão de longo prazo para o futuro cenário de telecomunicações seja
atingida.

Portanto, as regras específicas para os novos entrantes deverá ser:

• Análise de capacidade: os candidatos a novos entrantes devem

demonstrar expertise técnico e habilidades de marketing que serão

necessários para o oferecimento de serviços confiáveis. Também

deverão demonstrar capacidade financeira para suportar os estágios

iniciais de investimento com baixo retorno;

• Apresentação de um Plano de Negócios: antes de receber autorização

para operar, os novos entrantes devem apresentar um Plano de
Negócios viável;

• Financiamento dos serviços universais: todos os novos entrantes

contribuirão para o financiamento das obrigações dos serviços

universais. Em um estágio inicial não será exigido que eles ofereçam

esses serviços, mas esta situação poderá mudar no futuro; e

• Tarifas e qualidade: não haverá uma regra específica para novos

entrantes, mas como haverá uma regra específica para as incumbents,

as regras estabelecidas para elas funcionará como um parâmetro

também para as novas entrantes.

4.5. ANATEL

A ANATEL é a agência reguladora responsável por serviços de

telecomunicações no Brasil. Ela é administrativamente independente,

financeiramente autônoma e não subordinada a .qualquer agência
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governamental. As decisões da ANATEL só podem ser contestadas

judicialmente e seus administradores possuem um mandato fixo e gozam de
estabilidade profissional.

Um conselho formado por representantes do Executivo, do Congresso,

provedores de serviço, usuários, e a sociedade supervisiona a ANATEL. Além

disso, todos os regulamentos preparados pela ANATEL são submetidos a
consulta pública.

A missão da ANA TEL é promover o desenvolvimento das telecomunicações no

pais, estimulando a criação de uma infraestrutura de telecomunicações

moderna e eficiente que será capaz de oferecer à sociedade serviços

adequados, diversificados e a preços razoáveis, em todo o território nacional.

Suas principais atribuições são:

• Implementação da política nacional de telecomunicações;

• Propor o estabelecimento ou eliminação de uma modalidade de serviço
no sistema público;

• Propor um Plano Geral de Concessões;

• Propor um Plano Geral para metas de serviços universais;

• Administrar o espectro de rádio frequência e o uso de órbitas;

• Administrar conflitos de interesse entre provedores de serviço de
telecomunicações;

• Agir em defesa e proteção dos direitos dos consumidores;

• Agir no controle, prevenção e repressão de infrações econômicas

relacionadas a serviços de telecomunicações;

• Estabelecer restrições, limites e condições para que grupos

empreendedores obtenham permissões e autorizações, de forma a

garantir competição e evitar concentração econômica no mercado; e

• Estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço do
sistema público.
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Existem vários serviços de telecomunicações que são regulados pela ANATEL:

• Serviço de Telefonia Fixa Comutada: esta modalidade de serviço ocorre

através da voz ou outros sinais de transmissão e é destinada a permitir

comunicação entre pontos fixos determinados, usando processos de

telefonia. Ela é destinada ao uso público em geral e inclui serviços
locais, longa distância nacional e internacional.

• Serviço Móvel Celular: é um serviço terrestre de telecomunicação móvel,

aberto ao público que utiliza um sistema de rádio comunicação com

técnicas celulares, interconectada à rede pública de telecomunicações e

acessível aos usuários através de terminais portáteis, transportáveis ou
veiculares.

• Serviço de Rádio Amador: é um serviço de comunicação via rádio,

operado por individuos autorizados, interessados em técnicas de rádio

sem fins lucrativos. Outras utilizações são proibidas. Para a instalação

de uma estação de rádio amador, seu titular deve primeiro tornar-se um

operador certificado. Este serviço é uma comunicação compartilhada

entre estações fixas e/ou móveis, operadas por indivíduos utilizando a
faixa de frequências que vai de 26.96 MHz a 27.61 MHz.

• Serviços especiais: esta modalidade de serviços foi criada em 1962 para

atender necessidades de comunicação específicas, não abertas ao
público.

• Serviço MóveJ via Satélite Global: é um serviço móvel que utiliza

sistemas de comunicação via satélite para cobrir áreas em praticamente

todas as parte do globo para oferecer uma variedade de aplicações de
telecomunicação.

• Serviço Privado Limitado: é uma modalidade de serviço limitado, de
interesse restrito, destinado ao uso próprio do executor.
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• Serviços de uso público restrito: serviços de telecomunicações

destinados ao uso por navios, aviões e veículos de passageiros em

regiões não atendidas por serviços de telecomunicações públicas.

• Serviços especiais de rádio chamada: trata-se de um serviço de

telecomunicações destinado a transmitir, por qualquer forma de

telecomunicações, informações uni-direcionais originadas em uma

estação base e endereçada a receptores móveis, usando frequências na

faixa de 929 MHz a 931 MHz. São modalidades de serviço limitado

especializado destinado a atender necesssidades de comunicação de

terceiros, caracterizadas pela execução de uma atividade específica.

• Serviços de circuito especializado: não abertos ao público, distribuem

pontos. de aplicação (serviços de comunicação por voz, dados e

imagem), destinados ao estabelecimento de uma rede de

telecomunicações para companhias executando atividades específicas.

• TV a cabo: canais de distribuição de vídeo e/ou áudio para assinantes

através de meios fisicos de transporte.

• MMDS: uso de frequências de microondas para transmissão de sinais

para pontos determinados dentro da área de concessão.

• Serviço de distribuição de assinaturas de Televisão e Áudio via satélite:

distribuição de sinais de áudio e de televisão através de satélites para

assinantes localizados na área de concessão.

• Serviço especial de televisão por assinatura: distribuição de sons e

imagens para assinantes, através de sinais codificados e uso do
espectro de canais de rádio.



64

• Rádio difusão: transmissões de sons e imagens para o público geral

(canais abertos de televisão e estações de rádio).

• Serviços de rede de transporte: destinados ao transporte de voz, vídeo e

sinais telegráficos entre pontos fixos. Inclui:

Serviço de recepção de áudio e TV;

Serviço de linha dedicada (analógica, digital, internacional e
telegráfica);

Serviço de rede comutada de pacotes;

Serviço de rede comutada de circuitos;

Comunicação por texto - TELEX.

• Serviços de valor adicionado: uso de códigos específicos de acesso (ex.:
números 0800).

• Outros serviços especiais: serviços avançados de mensagens, serviços

de comunicação pessoal, serviços especializados de rádio-táxi, serviços

privados de rádio-taxi, serviços científicos e experimentais, etc.

4.6. Conclusão

Este capítulo apresentou o contexto das telecomunicações no Brasil,

descrevendo a situação das telecomunicações no país até 1996 e

apresentando o programa governamental que resultou na proposta de

privatização do setor de telecomunicações no Brasil.

A seguir discutiu-se a forma como poderia se dar a implementação do processo

de privatização, apresentou-se os objetivos da reforma e os fundamentos da
regulamentação.



65

Depois foram discutidos os aspectos econômicos fundamentais e apresentados
os objetivos de médio e longo prazo.

E, finalmente, descreveu-se o papel da ANATEL como agência reguladora do
setor de telecomunicações no Brasil.

Como foi visto, a proposta de privatízação do setor de telecomunicações

brasileiro foi objeto de amplo estudo de causas e possíveis consequências que

afetarão a economia, a tecnologia e o equilíbrio social do país. A privatização

tornara-se inadiável e por isso, com muita seriedade, o Governo Brasileiro
tomou os cuidados necessários para garantir o seu sucesso.
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5. PRIVATlZAÇÃO DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

Este capitulo descreverá como vem sendo conduzido o processo de

privatização do setor de telecomunicações no Brasil, iniciado em Maio de 1998
e que deve estender-se até o final de 2005.

Será apresentado o P1anoGeral de Metas para Universalização de Serviços de

Telefonia Fixa, assim como o Plano Geral de Metas de Qualidade.

É importante ressaltar que a ANATEL estabeleceu que as operadoras de

serviços de telefonia fixa que anteciparem suas metas de Universalização de

serviços, assim como suas metas de Qualidade de serviços, previstas para

serem cumpridas até 2003, poderão solicitar à ANATEL uma licença para

passar a operar serviços de telecomunicações em todas as regiões do país,

incluindo-se ligações internacionais.

Isso funciona como um incentivo para que as operadoras de telefonia fixa

antecipem suas metas, de forma a tornarem-se aptas a competir

internacionalmente.

5.1. Detalhamento do processo de privatização

Em 22 de Maio de 1998, em preparação ao processo de privatização do

sistema TELE BRAs, ocorreu uma reestruturação do sistema TELEBRÁS em

12 companhias denominadas "New Holdings".

Virtualmente todos os ativos e passivos da TELEBRÁS foram alocados a estas

companhias New Holdings, que juntamente com suas respectivas subsidiárias,

agora compreendem (a) três regionais operadoras de linhas fixas, (b) oito

operadoras regionais de celulares e (c) uma operadora de chamadas

domésticas e internacionais.
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Antes da quebra do sistema TELEBRÁS, a EMBRATEL oferecia todos os

serviços de telefonia interestadual e as outras subsidiárias da TELEBRÁS

ofereciam os serviços de linha fixa e celular em seus respectivos territórios que,

sujeita a algumas exceções específicas, correspondiam aos estados
Brasileiros.

Em seguida à quebra do sistema TELEBRÁS, cada um dos oito operadores de

telefonia celular oferecia serviços telefônicos na Banda A em uma das oito

regiões em que o Brasil havia sido dividido para propósito do serviço celular e

cada um dos três operadores de telefonia fixa ofereciam serviços de telefonia

fixa local e longa distância intra-regional em uma das três regiões em que o

Brasil havia sido dividido para propósito do serviço de telefonia fixa.

Em 29 de Julho de 1998, o Governo Federal vendeu a 12 compradores (os

novos acionistas controladores) seus direitos de recebimento das ações das

doze companhias New Holding. O valor total a ser pago ao Governo Federal

pelas companhias é de R$ 22,1 bilhão.

Dessa forma, o Governo Federal repassou aos novos acionistas controladores

todos os direitos econômicos e de voto com relação às New Holdings e,

consequentemente, os novos acionistas controladores agora controlam as

novas companhias.

Após a distribuição das ações das companhias New Holdings, a TELEBRÁS

seria retirada da lista da bolsa de valores norte americana New York Stock

Exchange (NYSE) e seria liquidada.

Em 20 de Agosto de 1998 o Ministério das Comunicações Brasileiro

determinou a dissolução da TELEBRÁS e sua liquidação. O Ministro anunciou

que a TELEBRÁS deveria preparar, nos próximos 12 meses, um plano de

liquidação a ser submetido a uma reunião de acionistas convocada para

aprovar a dissolução da TELEBRÁS e sua subsquente liquidação.
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As companhias privadas resultantes estão listadas abaixo:

Serviço Móvel Celular:

Área 1, Área 2 - Telesp Celular Participações S/A

Área 3 - Tele Sudeste Celular Participações S/A

Área 4 - Telemig Celular Participações S/A

Área 5 - Tele Celular Sul Participações S/A

Área 7 - Tele Centro Oeste Participações S/A

Área 8 - Tele Norte Celular Participações S/A

Área 9 - Tele Leste Celular Participações S/A

Área 10 - Tele Nordeste Celular Participações S/A

Serviço de Telefonia Fixa Comutada:

Região I - Tele Norte Leste Participações S/A

Região 11 - TeJe Centro Sul Participações S/A

Região 111 - Telesp Participações S/A

Região IV - Embratel Participações S/A

5.2. Plano Geral de Metas para Universalização de Serviços de Telefonia
Fixa

Em 15 de maio de 1998, o presidente da república aprovou o Plano Geral de

Metas de Serviços Universais para a Telefonia Fixa comutada. Serviços

universais significam o direito de qualquer indivíduo ou organização de ter

acesso a serviços de telefonia fixa comutada destinados ao uso público em

geral, independentemente de sua localização ou condição sócio-econômica.

Algumas definições importantes:

Serviço de telefonia fixa comutada: serviços de telecomunicação por

meios de transmissão de voz e outros sinais, destinados a possibilitar a

comunicação entre pontos fixos determinados, usando processos de
telefonia.
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Telefone público: é um serviço de telecomunicações que permite que

individuas acessem o serviço de telefonia fixa comutada através de

meios de acesso de uso coletivo, independentemente de assinatura
junto a um operador.

Localidade: é definida como qualquer aglomeração de residentes

permanentes, caracterizadas por uma série de edificações, formando

uma área construída contígua com ruas, podendo ser citados como

exemplos uma capital federal, uma capital de um estado, uma cidade,
uma vila e uma aglomeração rural.

As metas para operadoras de Telefonia Fixa foram divididas em duas

categorias: metas para acessos individuais e metas para acessos coletivos.

Acessos individuais são aqueles destinados a uso privado, por usuários

assinantes de serviços telefônicos residenciais ou comerciais. Os acessos
coletivos são aqueles destinados ao uso público.

5.2.1. Metas para acessos individuais

A lei n° 2.592 de 15 de Maio de 1998 estabelece as metas para os operadores
dos serviços de telefonia fixa comutada.

Os principais pontos deste documento encontram-se sumarizados e
apresentados a seguir.

Operadores de Serviços de Telefonia Fixa Comutada devem:

1) Oferecer, até o final dos anos de 1999, 2000 e 2001, as quantidades de

acesso instalado definidos na tabela constante do capítulo 8, ANEXOS, página
109.
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2) Implantar Serviços de Telefonia Fixa comutada, com acessos individuais, de

acordo com as seguintes condições:
-,

• Em todas as localidades com mais de 1.000 habitantes, até 31 de

dezembro de 2001.

• Em todas as localidades com mais de 600 habitantes, até 31 de

dezembro de 2003.

• Em todas as localidads com mais de 300 habitantes, até 31 de

dezembro de 2005.

3) Atender solicitações de acesso individual em localidades com Serviços de

Telefonia Fixa Comutada dentro dos seguintes prazos máximos:

• Em até 4 semanas, após 31 de dezembro de 2001.

• Em até 3 semanas, após 31 de dezembro de 2002.

• Em até 2 semanas, após 31 de dezembro de 2003.

• Em até 1 semana, após 31 de dezembro de 2004.

Os operadores devem ainda priorizar as solicitações de acesso individual

originados por escolas e centros de saúde; habilitar o uso de números de

discagem gratuita para serviços de emergência; e disponibilizar acessos

individuais para escolas e centros de saúde de forma a possibilitar a instalação

de redes de computadores.

5.2.2. Metas para acessos coletivos

Em localidades com Serviços de Telefonia Fixa Comutada e acesso individual,

os operadores devem:

1) Ativar, até 1999, 2000 e 2001, por Unidade da Federação, a quantidade de

telefones públicos detalhada na tabela constante do capítulo 8, ANEXOS,
página 110.
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2) Ativar, por Unidade da Federação, telefones públicos em quantidade que

respeite as seguintes condições:

a) Após 31 de Dezembro de 2003 a densidade de telefones de uso público

- TUP deve ser igualou maior do que 7,5 TUP / 1.000 habitantes e a

relação percentual de TUPs dividida pelo número total de acessos

instalados deve ser igualou maior do que 2.5%;

b) Após 31 de Dezembro de 2005 a TUP deve ser igualou maior do que

8,0 TUP /1.000 habitantes e a relação percentual de TUPs dividida pelo

número total de acessos instalados deve ser igualou maior do que 3%.

A ativação de TUPs deve ocorrer de tal maneira que em cada localidade haja

pelo menos 3 TUPs / 1.000 habitantes, uniformemente distribuídos

geograficamente no território.

Em localidades com acessos individuais aos Serviços 'de Telefonia Fixa

Comutada, o operador deve assegurar acesso a TUPs nas distâncias máximas

descritas a seguir, consideradas de qualquer ponto dentro dos limites da

localidade:

• Após 31 de Dezembro de 1999, 800 metros.

• Após 31 de Dezembro de 2001,500 metros.

• Após 31 de Dezembro de 2003,300 metros.

Após 31 de Dezembro de 1999, pelo menos 50% do total de TUPs em serviço,

em cada localidade, devem ser instalados em locais acessíveis ao público 24

horas por dia e deverão ser capazes de originar e receber ligações locais e

nacionais de longa distância, e ainda, 50% desses TUPs deverão ser capazes

de originar e recever ligações internacionais de longa distância.

o operador de Serviços de Telefonia Fixa Comutada da modalidade de serviço

local deve ativar TUPs em escolas e centros de saúde, nas localidades onde o
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serviço estiver disponivel, observando os critérios estabelecidos na
regulamentação.

Requisições para instalação de novas linhas devem ser atendidas nos

seguintes prazos limites:

• Após 31 de Dezembro em 1999, em 8 semanas.

• Após 31 de Dezembro de 2000, em 4 semanas.

• Após 31 de Dezembro de 2001, em 2 semanas.

• Após 31 de Dezembro de 2003, em 1 semana.

Cada localidade não coberta pelos Serviços de Telefonia Fixa Comutada

deverá ser atendida com pelo menos um telefone de uso público - TUP,

instalado em um local acessível 24 horas por dia, capaz de originar e receber

ligações nacionais e internacionais de longa distância, de acordo com o

seguinte cronograma:

• Até 31 de Dezembro de 1999, todas as localidades com mais de 1.000

habitantes.

• Até 31 de Dezembro de 2001, todas as localidades com mais de 600
habitantes.

• Até 31 de Dezembro de 2003, todas as localidades com mais de 300

habitantes.

• Até 31 de Dezembro de 2005, todas as localidades com mais de 100
habitantes.

5.3. Plano geral de Metas de Qualidade para Telefonia Fixa

A Resolução n° 30 de 29 de Junho de 1998 estabelece metas de qualidade

para os operadores dos Serviços de Telefonia Fixa Comutada. Os principais

pontos deste documento estão sumarizados e apresentados a seguir.
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Definições importantes:

• Usuário: trata-se de qualquer pessoa que utiliza os Serviços de

Telefonia Fixa Comutada, independentemente de qualquer vínculo com

provedores de serviço.

• Periodos de Grande Demanda (PGD):

Período matutino: de 9:00 a 11:00.

Período vespertino: de 14:00 a 16:00.

Período noturno: de 20:00 a 22:00.

5.3.1. Metas de qualidade dos serviços

Os usuários devem receber sinais audíveis, facilmente identificáveis e em

conformidade com padrões nacionais, enquanto espera que uma chamada seja

completada, de tal forma que os usuários possam saber o que está ocorrendo

no processo da chamada.

A obtenção de tom de discagem, em cada Período de Grande Demanda (PGD)

deve ser limitado a 3 segundos, em 98% dos casos.

Tentativas de originar uma chamada local e nacional de longa distância, em

cada PGD. deve resultar em comunicação com o assinante chamado em:

a) 60% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999;

b) 65% dos casos, após 31 de Dezembro de 2001;

c) 70% dos casos, após 31 de Dezembro de 2003.

Tentativas de originar ligações locais e nacionais de longa distância, em cada

PGD, que não resulte em comunicação com o assinante chamado, por motivo

de incapacidade da rede não deve exceder:

a) 6% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999;

b) 5% dos casos, após 31 de Dezembro de 2001;

c) 4% dos casos, após 31 de Dezembro de 2003.
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As chamadas devem ser efetuadas com uma boa qualidade de transmissão,

sem ruídos ou interferências e baixa taxa de perda de conexão, de acordo com

os termos da regulamentação.

5.3.2. Metas para cumprimento de solicitações de reparo

o número de solicitações de reparo por grupo de 100 acessos em serviço por
mês, não deve exceder:

• 3,0 solicitações, após 31 de Dezembro de 1999.

• 2,5 solicitações, após 31 de Dezembro de 2001.

• 2,0 solicitações, após 31 de Dezembro de 2003.

• 1,5 solicitações, após 31 de Dezembro de 2005.

Os provedores de serviço devem ter sistemas de supervisionamento operando

para detectar defeitos de forma preventiva.

Solicitações de reparo de usuários residenciais devem ser atendidas em menos

de 24 horas, contadas a partir do momento em que a solicitação foi efetuada
em:

• 95% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999.

• 96% dos casos. após 31 de Dezembro de 2001.

• 97% dos casos. após 31 de Dezembro de 2003.

• 98% dos casos, após 31 de Dezembro de 2005.

Não devem haver casos em que as solicitações de reparo levem mais de 48

horas para serem atendidas, contadas a partir do momento em que a
solicitação foi efetuada.

Usuários não residenciais devem ter suas solicitações de reparo atendidas em

menos de 8 horas, contadas a partir do momento em que a solicitação foi
efetuada em:

• 95% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999.
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• 96% dos casos. após 31 de Dezembro de 2001.

• 97% dos casos. após 31 de Dezembro de 2003.

• 98% dos casos. após 31 de Dezembro de 2005.

Não devem haver casos em que solicitações de reparo levem mais de 24 horas

para serem atendidas. contadas a partir do momento em que a solicitação foi
efetuada.

Requisições de reparo de serviços de utilidade pública como Corpo de

Bombeiros. Polícia e Centros de Saúde devem ser atendidas em menos de 2

horas. contadas a partir do momento em que a solicitação foi efetuada. em

98% dos casos. após 31 de Dezembro de 1999. Não deve haver casos em que

a solicitação de reparo leve mais de 6 horas para ser atendida. contadas a
partir do momento em que a solicitação foi efetuada.
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5.3.3. Metas para cumprimento de solicitações de mudança de endereço

Solicitações de mudança de endereço de usuários residenciais, em localidades

.com os Serviços de Telefonia Fixa Comutada, modalidade local, devem ser

atendidas em menos de 3 dias úteis, contados a partir do momento em que a
solicitação foi efetuada em:

• 95% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999.

• 96% dos casos, após 31 de Dezembro de 2001.

• 97% dos casos, após 31 de Dezembro de 2003.

• 98% dos casos, após 31 de Dezembro de 2005.

Não deve haver casos em que as solicitações de mudança levem mais de 10

dias úteis para serem atendidas, contados a partir do momento em que a
solicitação foi efetuada.

Solicitações de mudança de endereço de usuários não-residenciais, em

localidades com os Serviços de Telefonia Fixa Comutada, modalidade local,

devem ser atendidas em menos de 24 horas, contadas a partir do momento em

que a solicitação foi efetuada em:

• 95% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999.

• 96% dos casos, após 31 de Dezembro de 2001.

• 97% dos casos, após 31 de Dezembro de 2003.

• 98% dos casos, após 31 de Dezembro de 2005.

Não devem haver casos em que as solicitações de mudança de endereço

levem mais de 72 horas para serem atendidas, contadas a partir do momento

em que a solicitação foi efetuada.

Solicitações de mudança de endereço de serviços de utilidade pública devem

ser atendidas em menos de 6 horas, contadas a partir do momento em que a

solicitação foi efetuada, em 98% dos casos, após 31 de Dezembro de 1999.

Não deve haver casos em que a solicitação de mudança de endereço leve
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mais de 12 horas para ser atendida, contadas a partir do momento em que a
solicitação foi efetuada.

5.3.4. Metas de modernização da rede

As metas de modernização da rede expressam padrões técnicos de

disponibilidade e variedade de serviços para atender às necessidades dos

usuários, sem comprometer os níveis de qualidade dos serviços oferecidos.

Os percentuais de digitalização das redes locais expressam a modernidade da

rede instalada e devem ser implementados pelos operadores da seguinte
maneira:

• 75% da planta digitalizada, após 31 de Dezembro de 1999.

• 85% da planta digitalizada, após 31 de Dezembro de 2001.

• 95% da planta digitalizada, após 31 de Dezembro de 2003.

• 99% da planta digitalizada, após 31 de Dezembro de 2005.

5.3.5. Outras metas de qualidade

A resolução número 30 de 29 de Junho de 1998 estabelece 5 metas adicionais
de qualidade:

• Serviços efetuados por telefone (ex.: chamadas assistidas por operador)
• Telefones de uso público - TUPs

• Fornecimento de informação de código de acesso de usuários

• Metas de qualidade para a fatura telefônica
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5.4. Conclusão

Este capítulo foi dedicado à apresentação do processo de privatização do setor

de telecomunicações no Brasil. Foram sumarizados os principais pontos dos

dois Planos Gerais de Metas desenvolvidos para as operadoras de telefonia

fixa: o Plano Geral de Metas para Universalização de Serviços de Telefonia

Fixa e o Plano Geral de Metas de Qualidade para Telefonia Fixa.

Cabe lembrar que para as empresas novas, também conhecidas como novos

entrantes ou operadoras-espelho, a ANATEL negocia, caso a caso, o

estabelecimento de um compromisso de abrangência que é determinado em
termos de quantidade de acessos fixos instalados.
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6. ANÁLISE E CONCLUSÕES FINAIS

Neste capítulo serão apresentados os resultados do processo de privatização

do setor de telefonia fixa no Brasil e a seguir, fazendo uso dos modelos

descritos no capítulo 3, serão conduzidas análises numéricas e estratégicas
dos resultados.

Passados pouco mais de 3 anos desde seu início, a grande pergunta que se

faz é: o processo de privatização do setor de telefonia fixa no Brasil atingiu

seus objetivos? A resposta a essa pergunta será perseguida na análise que se

segue.

6.1. Resultados do processo de privatização do setor de telefonia fixa no
Brasil

o processo de privatização do setor de telefonia fixa no Brasil iniciou-se em

Julho de 1998, com o leilão de privatização das ações da TELEBRÁS. A partir

desta data, as operadoras privadas resultantes do processo de privatização,

passaram a organizar-se para atender às metas de universalização de acesso

e de qualidade impostas pela ANATEL.

Os resultados das empresas de telefonia fixa são divulgados mensalmente pela

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. Será objeto de análise

deste trabalho, os resultados referentes ao período de Janeiro a Dezembro de

2001, que foram coletados a partir dos relatórios oficiais divulgados pela
ANATEL.

O referido período foi escolhido por se tratar do mais recente período completo

de 12 meses de informações disponibilizadas pela ANATEL, o que permitirá o

acompanhamento da evolução das operadoras com relação ao cumprimento

das metas estabelecidas.
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Os relatórios oficiais divulgados pela ANATEL são considerados fontes

secundárias de dados, uma vez que as fontes primárias dos dados são as

próprias operadoras do sistema nacional de telefonia pública. As operadoras

são obrigadas a coletar os dados e informá-los à ANATEL, que exerce sua

função como agência fiscalizadora e com poder de realizar auditoria dos

resultados.

As concessões ou licenças para exploração de serviços de telefonia fixa são de

caráter geográfico, ou seja, a extensão territorial em que cada operadora terá o

direito de atuar é delimitada e bem definida.

O território nacional foi dividido em 4 regiões, da seguinte forma:

• Região I abrangendo 16 estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas

Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do

Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima e Amazonas.

• Região 11 abrangendo 9 estados e o Distrito Federal - Brasília: Acre,

Rondônia, Tocantins, Goiás, Distrito Federal - Brasília, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

• Região 111 abrangendo o estado de São Paulo.

• Região IV abrangendo todos os estados, para os serviços de telefonia

inter-estaduais e internacionais, explorados pela EMBRATEL e pela

INTELlG.

As regiões foram divididas em 35 setores que correspondem às empresas

incumbents. Para cada região foi autorizada a entrada em operação de uma

concorrente, ou seja, uma nova entrante.

A tabela 6 apresenta todos os setores, as operadoras às quais foram

concedidas as licenças para exploração do serviço de telefonia fixa comutada e
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a respectiva página do ANEXO em que estão detalhados os resultados de

atendimento das metas de qualidade impostas pela ANATEL. A tabela 7

apresenta as empresas concorrentes, ou novas entrantes, e a página do

ANEXO em que estão detalhados seus resultados de metas de qualidade.

Setor Operadora Página em que se
encontram os resultados

REGIAOI
01 TELERJ 112
02 TELEMIG 115
03 CTBC Telecom MG) 118
04 TELEST 121
05 TELEBAHIA 124
06 TELERGIPE 127
07 TELASA 130
08 TELPE oi 133
09 TELPA 136
10 TELERN 139
11 TELECEARA 142
12 TELEPISA 145
13 TELMA 148
14 TELEPARA 151
15 TELEAMAPA 154
16 TELAMAZON 157
17 TELAIMA 160

REGIAO 11
18 TELESC 163
19 TELEPAR 166
20 SERCOMTEL 169
21 TELEMS 172
22 CTBC Telecom I/MSl 175
23 TELEMAT 178
24 TELEGOIAS 181
25 CTBC Telecom GOl 184
26 TELEBRASILlA 187
27 TELERON 190
28 TELEACRE 193
29 CRT 196
30 CTMR 199

REGIAO 111
31 TELESP 202
32 CETERP 205
33 CTBC TeIecorn ~(SP) 208
34 CTBCampo 211

REGIAOIV
35 EMBRATEL II 214-Tabela 6. Setores de concessao de licenças para operadoras de telefonra fixa. Fonte: ANATEL
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Região Operadora Página em que se
encontram os resultados

Autorizadas
I VESPER$A 216
11 GVT II 219
111 VESPER$P 222
IV INTELlG II 225

Tabela 7. Operadoras novas entrantes e respectivas regiões de atuação. Fonte: ANATEL

A tabela 8 apresenta as principais operadoras incumbenfs e as respectivas

páginas do ANEXO em que se encontram os resultados de atendimento às

metas de qualidade.

Operadora incumbent Página em que se encontram os
resultados

Tele Norte Leste Participações S.A.
227(Telemar) - atua na região I

Tele Centro Sul Participações S.A. 230(Brasil Telecom) - atua na região 11
Telesp Participações S.A. 233(Telefónica) - atua na região 111
Tabela 8. Principais operadoras mcumbents e resultados de metas de qualidade.

A tabela 9 apresenta as páginas do ANEXO em que se encontram os

resultados consolidados por região e para todo o Brasil, com relação às metas

de qualidade.

Consolidados Página em que se encontram os
resultados

Região I 236
Região 11 239
Região 111 242
BRASIL 2001 248
Tabela 9. Resultados consolidados de metas de qualidade.

Cabe ressaltar que o consolidado referente à região IV é o mesmo que o do

setor 35 (EMBRATEL). Além disso, é importante explicar as pequenas

diferenças que existem entre os resultados das 3 principais operadoras

incumbenfs Telemar, Brasil Telecom e Telefónica, com os resultados das

regiões I, 11e 111.Essa diferença ocorre pois a Telemar atua em toda a região I,

com exceção do setor 03; a Brasil Telecom atua em toda a região 11,com

exceção dos setores 22, 25, 29 e 30; e a Telefónica atua na região 111,com



83

exceção dos setores 32, 33 e 34. Os setores acima mencionados são

explorados por outras operadoras de telefonia fixa.

Apenas as operadoras incumbents estão sujeitas às metas definidas pelo

Plano Geral de Metas para a Universalização de serviços de telefonia fixa. A

tabela 10 apresenta as principais operadoras incumbents e as respectivas

páginas do ANEXO em que se encontram os resultados de atendimento às

metas de universalização.

Operadora incumbent Página em que se encontram os
resultados

Tele Norte Leste Participações S.A. 251(TELEMAR) - atua na região I
Tele Centro Sul Participações S.A. 252(Brasil Telecom) - atua na região 11
Telesp Participações S.A. 253(Telefónica) - atua na região 111
Tabela 10. Principais operadoras mcumbents e resultados de metas de universalização.

Na página 257 do ANEXO encontram-se os resultados consolidados de metas

de universalização para o Brasil.

E, finalmente, a tabela 11 apresenta as empresas concorrentes e as

respectivas páginas do ANEXO em que se encontram os resultados do

compromisso de abrangência.

Novas Entrantes Página em que se encontram os
resultados

Vésper S.A. - Região I 254
Global Village Telecom - Região 11 255
Vésper SP - Região 111 256
Tabela 11. Novas entrantes e resultados de compromissos de abranqência.

6.2. Análise estatística

A análise estatística será conduzida da seguinte forma: primeiramente serão

analisados os resultados de cumprimento de metas de qualidade e em seguida

os resultados de cumprimento de metas de universalização.
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Os resultados de metas de qualidade serão divididos por setores, em seguida

por empresas concorrentes, depois serão analisados os resultados das

principais operadoras incumbents e, finalmente, os resultados consolidados.

Com relação às metas de universalização serão analisados os resultados das 3

principais operadoras incumbents, os resultados dos compromissos de

abrangência e o resultado consolidado Brasil.

Os resultados de qualidade são analisados em quatro etapas: análise por

setores, por empresas concorrentes, principais operadoras incumbents e

resultados consolidados.

Na primeira etapa são analisados os resultados de qualidade dos 35 setores

em que foi dividido o território nacional para prestação dos serviços de telefonia
fixa.

O Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) prevê 35 indicadores de

qualidade de serviço. Embora as metas estabelecidas pela ANATEL sejam

referentes ao mês de Dezembro de 2001, os resultados são medidos

mensalmente para acompanhamento da evolução das operadoras.

Uma operadora que não tenha cumprido as metas entre os meses de Janeiro a

Novembro de 2001, pode ter sido capaz de cumpri-Ias em Dezembro de 2001.

Entretanto, a quantidade de indicadores não atingidos representa um bom

instrumento de comparação de desempenho de qualidade entre as operadoras.

Na tabela 12 encontram-se computadas as quantidades de vezes em que as

metas para algum dos 35 indicadores não foram atingidas durante 2001, para

cada um dos 34 setores; a quantidade de metas não cumpridas em Dezembro

de 2001; e uma coluna de comentários, preenchida nos casos pertinentes.



85

Setor Qtde.de Qtde.de Comentários
ocorrências metas não

de não cumpridas
atingimento Dez/2001
de metas em

2001
01 - TELERJ 114 4 Problemas concentrados

em solicitações de reparo02- TELEMIG 22 1
03 - CTBC TELECOM MG 20 1
04 - TELEST 17 O
05 - TELEBAHIA 35 O
06 - TELESERGIPE 32 O
07 - TELASA 20 O
08 - TELPE 48 1
09- TELPA 71 2
10 - TELERN 20 O
11 - TELECEARÁ 78 4 Problemas concentrados

em taxa de chamadas LDN2
12 - TELEPISA 27 O
13- TELMA 62 3 Problemas concentrados

em taxa de chamadas LDN14 - TELEPARA 128 4 Problemas concentrados
em taxa de chamadas LDN15 - TELEAMAPA 75 2

16 - TELAMAZON 67 1
17 - TELAIMA 73 1
18 - TELESC 10 O
19 - TELEPAR 16 O
20 - SERCOMTEL 14 O
21- TELEMS 33 2
22 - CTBC TELECOM MS 22 O
23- TELEMAT 21 O
24 - TELEGOIAS 22 O
25 - CTBC TELECOM GO 25 1
26 - TELEBRASfLlA 40 1
27 - TELERON 37 O
28 - TELEACRE 40 O
29 - CRT 22 O
30-CTMR 28 1
31 - TELESP 60 O
32 - CETERP 17 O
33 - CTBC TELECOM SP 13 O
34 - CTBCampo 5 O
Tabela 12. Resultados de Metas de Qualidade por setores.

A quantidade média de vezes em que as metas não foram atingidas durante

2001 foi 39 com desvio padrão de 29.

2 Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas _ valor consolidado-
(meta de 60%) - Noturno
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A operadora com maior número de ocorrências de indicador não atingido teve

128 ocorrências, enquanto a operadora com menor número de ocorrências
teve apenas 4.

Dos 35 indicadores de qualidade avaliados em Dezembro de 2001, a

operadora com pior desempenho teve 4 metas não atingidas, sendo que 17

operadoras foram capazes de cumprir todas as metas.

A ANATEL estabeleceu uma meta específica de desempenho para cada um

dos 35 indicadores de qualidade, a ser cumprida até o dia 31 de Dezembro de

2001. As operadoras tiveram, portanto, até 31 de Dezembro de 2001 para

atingirem as metas e não serem objeto de ação reguladora por parte da
ANATEL.

A ocorrência de resultados de indicadores de qualidade com índice abaixo da

meta estipulada para 31 de Dezembro de 2001, nos meses compreendidos

entre Janeiro e Novembro de 2001, já era esperada e, portanto, considerada

normal. Cabe lembrar que para efeito de cumprimento de meta, são

considerados os números obtidos em Dezembro de 2001.

Entretanto, é de se esperar que operadoras que apresentaram menor número

de ocorrências de resultados abaixo das metas no decorrer do ano, tiveram

nesse período um desempenho de qualidade melhor que as operadoras com

maior número de ocorrências. Sendo assim, é válido destacar-se os setores

com melhor e pior desempenho no período de Janeiro a Dezembro de 2001 e

inferir-se as possíveis causas desse desempenho.

Os 3 setores com pior desempenho de qualidade durante o ano de 2001,

considerando-se a quantidade total de vezes em que as metas para algum dos

35 indicadores não foram atingidas durante 2001, foram:

1) Setor 14 - TELEPARÁ, com 128 ocorrências;

2) Setor 01 - TELERJ, com 114 ocorrências; e

3) Setor 11 - TELECEARÁ, com 78 ocorrências.
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Os 3 setores com melhor desempenho de qualidade durante o ano de 2001,

considerando-se a quantidade total de vezes em que as metas para algum dos

35 indicadores não foram atingidas durante 2001, foram:

1) Setor 34 - CTBCampo, com 5 ocorrências;

2) Setor 18 - TELESC, com 10 ocorrências; e

3) Setor 33 - CTBC TELECOM SP, com 13 ocorrências.

O primeiro fator que chama a atenção é o fato de que as três operadoras com

pior desempenho encontram-se na área de abrangência geográfica da Região I

e são controladas pela mesma empresa de telecomunicações, a Telemar.

A Telemar atua em todos os setores da região I, com exceção do setor 03, em

que atua a CTBC Telecom (MG). A Telemar atua, portanto, em 16 estados

Brasileiros, situados nas regiões geográficas do Sudeste, Nordeste e Norte do
Brasil.

Trata-se de uma área geográfica muito extensa, correspondente a 64% da área

total do país, ou seja, 5,4 milhões de quilômetros quadrados. A população dos

estados dentro dessa região é de aproximadamente 90 milhões de pessoas,

representando 54% da população total do Brasil.

Os investimentos necessários para ampliação da infraestrutura de

telecomunicações em 16 estados simultaneamente são muito elevados. De

acordo com o relatório do Plano de Antecipações de Metas - PAM, divulgado

pela Telemar em Março de 2002, foram gastos mais de R$ 14 bilhões em três

anos, para tornar possível a antecipação das metas de universalização e de

qualidade referentes a 2003.

Ainda de acordo com o relatório do PAM, antes da privatização, ou seja, até

Julho de 1998, eram investidos R$ 1,4 bilhões por ano em ampliação de

infraestrutura e melhoria de qualidade. Em 2001, foram investidos R$ 7,7

bilhões, ou seja, um crescimento de 461 % nos investimentos.
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Isso é um indicativo de que foram necessários maciços investimentos durante

2001 para atender aos requisitos impostos pela ANATEL, melhorando a

qualidade dos serviços de suas 16 operadoras e habilitar a empresa a requerer

junto à ANATEL autorização para atuar em todo o território nacional e
internacionalmente.

Os problemas na TELEPARÁ concentraram-se na taxa de chamadas de longa

distância nacional originadas no estado. Uma causa provável seria um sub-

dimensionamento da capacidade de tráfego de longa distância nacional, ou

seja, uma quantidade insuficiente de conexões com outras operadoras do

sistema nacional de telecomunicações para atender à demanda por chamadas

de longa distância originadas no estado.

A TELERJ apresentou problemas com as metas de atendimento às solicitações

de reparo, CQm um índice em Dezembro de 2001 de 4,64 solicitações por 100

acessos do Serviço de Telefonia Fixa Comutada, enquanto a meta

estabelecida pela ANATEL é de 3 solicitações por 100 acessos.

Durante todo o ano de 2001 a TELERJ enfrentou problemas com a taxa de

atendimento às solicitações de reparo, o que demonstra que a qualidade do

serviço prestado foi consistentemente baixa, obrigando usuários a solicitarem
reparos.

As operadoras com 3 piores desempenho apresentaram um número de

ocorrências no ano muito acima da média das operadoras, que foi de 39

ocorrências no ano. Essa disparidade de resultados, evidenciada pelo elevado

desvio-padrão apresentado de 29, demonstra que as operadoras não

encontravam-se em um mesmo patamar de qualidade no início de 2001, ou

seja, as operadoras apresentavam resultados bastante heterogêneos de
qualidade dos serviços.

Entretanto, os resultados atingidos pelas operadoras em Dezembro de 2001

demonstram que as operadoras conseguiram corrigir, no decorrer do ano, os

problemas que enfrentavam de qualidade.
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Cada uma das operadoras é avaliada em 35 indicadores de qualidade. Se

considerarmos os 34 setores analisados, teremos no total, 1.190 indicadores

ou metas de qualidade a serem atingidas. O total de metas não atingidas,

considerando-se os 34 setores foi de 29.

O percentual de cumprimento de metas de qualidade das 34 operadoras foi,
portanto, de 97.56%.

Uma maneira da avaliarmos a efetividade desse índice é comparando-o com o

índice médio das operadoras durante todo o ano de 2001. Pois bem, em 2001

foram computadas 1.334 ocorrências de não cumprimento de metas, para um

total de 14.280 medições. Dessa forma, o percentual médio de cumprimento de

metas de qualidade das 34 operadoras, durante 2001 foi de 90.66%.

O percentual de cumprimento de metas de qualidade ao final de 2001 foi,

portanto, 7.61% superior ao percentual médio do ano.

Vamos agora analisar os resultados de qualidade obtidos pela Embratel e

Intelig. Decidiu-se por analisar seus resultados separadamente, pois essas

operadoras são avaliadas por um subconjunto dos 35 indicadores de qualidade

do serviço, ou seja, por apenas 20 indicadores, pelo fato de prestarem serviços

de longa distância nacional e internacional e não prestarem serviços locais.

A Embratel obteve 57 ocorrências de não cumprimento de metas em 2001 e 2

ocorrências de não cumprimento de metas em Dezembro de 2001.

A Intelig obteve 44 ocorrências de não cumprimento de metas em 2001 e 4

ocorrências de não cumprimento de metas em Dezembro de 2001.

Embora no decorrer do ano a Intelig tenha apresentado um índice melhor do

que o da Embratel, no final do ano a Intelig acabou tendo um desempenho de

qualidade inferior ao de sua concorrente, com 4 ocorrências, contra 2.
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Em termos percentuais, a Embratel ficou com o índice de 90%, enquanto a

Intelig ficou com o índice de 80% de cumprimento das metas de qualidade

estabelecidas para 2001.

o índice de qualidade das operadoras de chamadas de longa distância

nacional e internacional ficou abaixo do índice de 97.56% alcançado pelas
operadoras locais.

Isso é um indicativo de que a ANATEL deve concentrar sua atenção para

corrigir essa situação. A recente guerra de tarifas protagonizada pela

EMBRATEL e a INTELlG é um fato que preocupa neste cenário, uma vez que

uma situação semelhante ocorreu no Chile e acabou tendo como consequência

a quebra das duas empresas que exploravam essa modalidade de serviços.

Na segunda etapa são analisados os resultados de qualidade das operadoras

novas entrantes.

A Vésper S.A. que atua na região I apresentou 67 ocorrências de não

cumprimento de metas durante 2001 e 4 ocorrências em Dezembro de 2001.

A GVT que atua na região li apresentou 49 ocorrências de não cumprimento de

metas durante 2001 e 3 ocorrências em Dezembro de 2001. Entretanto, a GVT

teve seus indicadores avaliados apenas a partir de Agosto de 2001 e, portanto,

o número de ocorrências de não cumprimento de metas durante 2001 não deve

ser comparado com o de outras operadoras.

A Vésper SP que atua na região 111 apresentou 73 ocorrências de não

cumprimento de metas durante 2001 e 6 ocorrências em Dezembro de 2001.

Percebe-se claramente que os indicadores de qualidade apresentados pelas

novas entrantes são inferiores à média apresentada pelos 34 setores das

operadoras incumbents.
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Uma possível explicação é o fato de que tratam-se de empresas novas, criadas

somente após Julho de 1998, e que estão ainda em fase de grande expansão

de sua infraestrutura de atendimento e de ajuste de suas operações, e a

concentração de esforços nessa empreitada pode estar afetando o índice de

qualidade dessas operadoras.

Na terceira etapa são analisados os resultados de qualidade das principais

operadoras incumbenfs.

A Tele Norte Leste S.A. (Telemar) apresentou 73 ocorrências de não

cumprimento de metas durante 2001 e 5 ocorrências em Dezembro de 2001.

A Brasil Telecom apresentou 14 ocorrências de não cumprimento de metas

durante 2001 e nenhuma ocorrência em Dezembro de 2001.

A Telesp Participações S.A. apresentou 55 ocorrências de não cumprimento de

metas durante 2001 e nenhuma ocorrência em Dezembro de 2001.

A Telemar apresentou o pior desempenho de qualidade entre as 3 principais

operadoras incumbents, o que ficou evidenciado pela análise individual das

operadoras. As 3 operadoras com pior desempenho fazem parte do grupo

controlado pela Telemar.

Na quarta etapa são analisados os resultados de qualidade consolidados.

A Região I apresentou 74 ocorrências de não cumprimento de metas durante

2001 e 5 ocorrências em Dezembro de 2001.

A Região 11 apresentou 30 ocorrências de não cumprimento de metas durante

2001 e nenhuma ocorrência em Dezembro de 2001.

A Região 111 apresentou 55 ocorrências de não cumprimento de metas durante

2001 e nenhuma ocorrência em Dezembro de 2001.
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É interessante notar que os resultados consolidados por Regiões são

fortemente influenciados pelo resultado de suas principais operadoras
incumbents.

o resultado consolidado Brasil apresentou 66 ocorrências de não cumprimento

de metas durante 2001 e 3 ocorrências em Dezembro de 2001.

Em termos percentuais, o indice de cumprimento de metas consolidado Brasil

foi de 91,43% em Dezembro de 2001.

o índice médio de cumprimento de metas consolidado Brasil durante 2001 foi
de 84,29%.

o índice de cumprimento de metas consolidado Brasil em Dezembro de 2001

foi, portanto, 8,47% superior ao índice médio do ano.

Comparação com resultados de 2000:

No ANEXO da página 245 encontram-se os resultados de qualidade

consolidados Brasil de Janeiro a Dezembro de 2000. O resultado consolidado

Brasil apresentou 138 ocorrências de não cumprimento de metas durante 2000.

Comparando-se os resultados de 2000 (138 ocorrências) com 2001 (66

ocorrências), podemos verificar que o número total de ocorrências de não

cumprimento de metas em 2001 foi praticamente 50% inferior ao número

verificado em 2000.

Um dos componentes que formam e fixam na mente do consumidor a

percepção de qualidade de um serviço é a sua consistência ao longo do tempo.

Por esse motivo, a análise do número total de ocorrências de não cumprimento

de met.as durante um ano, é uma boa medida do grau de consistência de

qualidade do serviço prestado.
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Quanto menor for o número de ocorrências no decorrer de um ano, maior será

o grau de conformidade com os padrões estabelecidos de qualidade, ou seja,

melhor será a consistência de qualidade do serviço prestado.

É claro que o índice ideal de cumprimento de metas em Dezembro de 2001

seria de 100%, mas é inegável que está havendo melhoria de qualidade dos

serviços de telecomunicações.

o índice de cumprimento de metas consolidado Brasil de 91,43% em

Dezembro de 2001 pode ser considerado um excelente índice, uma vez que as

metas estabelecidas pela ANATEL eram bastante desafiadoras e em

conformidade com padrões internacionais de qualidade.

De acordo com a análise realizada, portanto, a conclusão a que se chega é que

o processo de privatização do setor de telefonia fixa no Brasil está atingindo

seu objetivo de melhorar o índice de qualidade dos serviços prestados e

aproximá-lo de padrões internacionais.

Resultados de cumprimento de metas de Universalização

As 3 principais operadoras incumbenfs, Telemar, Brasil Telecom e Telefónica

cumpriram todas suas metas de universalização de acessos.

A Telemar tem instalados 18 milhões de acessos fixos, ultrapassando sua meta

em 4,5 milhões de acessos fixos, um resultado 33% acima de sua meta de 13,5

milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001. A Telemar tem em

serviço 723 mil telefones de uso público, ultrapassando sua meta em 240 mil

terminais, um resultado 50% acima de sua meta de 483 mil terminais.

A Brasil Telecom tem instalados 10 milhões de acessos fixos, ultrapassando

sua meta em 2 milhões de acessos fixos, um resultado 25% acima de sua meta

de 8 milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001. A Brasil Telecom
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tem em serviço 285 mil telefones de uso público, ultrapassando sua meta em

69 mil terminais, um resultado 32% acima de sua meta de 216 mil terminais.

A Telefonica tem instalados 13 milhões de acessos fixos, ultrapassando sua

meta em 2,3 milhões de acessos fixos, um resultado 22% acima de sua meta

de 10,8 milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001. A Telefonica

tem em serviço 343 mil telefones de uso públicio, ultrapassando sua meta em

74 mil terminais, um resultado 27% acima de sua meta de 267 mil terminais.

As três operadoras novas entrantes cumpriram seus respectivos compromissos

de abrangência.

A Vésper S.A. instalou 3,3 milhões de acessos fixos, cumprindo com pouca

folga sua meta de 3,3 milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001.

A Global Village Telecom instalou 859 mil acessos fixos, ultrapassando sua

meta em 362 mil acessos fixos, um resultado 73% acima de sua meta de 497

mil acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001.

A Vésper SP instalou 1,1 milhões de acessos fixos, cumprindo à risca sua meta

de 1,1 milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001.

o consolidado Brasil do Plano Geral de Metas para a Universalização /

Compromisso de Abrangência demonstra que foram cumpridas as metas.

Estão instalados 47,7 milhões de acessos fixos, um resultado 21% acima da

meta de 39,S milhões de acessos fixos até 31 de Dezembro de 2001.

Além disso, estão em serviço 1,3 milhões de telefones de uso público, um

resultado 40% acima da meta de 981 mil terminais até 31 de Dezembro de

2001.

Os resultados demonstram que em termos de disponibilização de terminais de

acesso fixo e de telefones de uso público em serviço, o processo de
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privatização do setor de telefonia fixa tem atingido seus objetivos de

universalização de serviços.

6.3. SWOT ana/ysis

Os principais pontos do modelo adotado pela ANATEL para o processo de

privatização do setor de telefonia fixa no Brasil foram: preservar o direito dos

usuários a serviços de telecomunicações, assegurando acesso universal a

serviços básicos, qualidade e cobertura territorial; possibilidade de competição

justa entre provedores de serviço; e estímulo a participação de investimentos

de capital privado.

Decidiu-se permitir inicialmente a presença de dois competidores para cada

uma das regiões (região I, li, 111e IV de telefonia fixa), com regras diferenciadas

para novos operadores em termos de obrigações de serviço.

A SWOT ana/ysis foi utilizada para verificar em síntese os pontos fortes, os

pontos fracos, as oportunidades e ameaças do modelo de privatização adotado

para o setor de telefonia fixa no Brasil.

Análise do modelo de privatização do setor de telefonia fixa

Forças

Operadores regionais ao invés de
operadores nacionais implicam em um
ambiente mais competitivo, permitem foco
de investimentos e, portanto, aumentam a
perspectivas de resultados alinhados com
objetivos da reforma

A estrutura duopolística adotada inibe
uma guerra de preços e reduz o risco de
investimento, tornando mais simples o
controle por uma agência reguladora

Possibilidade de atração de capital
privado devido à existência de demanda
por serviços e preços adequados,

Oportunidades

A infraestrutura de telecomunicações
forma a base para outras aplicações de
Tecnologia da Informação, como por
exemplo, serviços de vídeo-conferência,
Internet, transmissão de dados. Em
decorrência da melhoria dos serviços de
telecomunicações, novas empresas de
tecnologia poderão vir a ser implantadas
no país.

O investimento em ampliação da
infraestrutura por parte das operadoras
incumbents e a criação de infraestrutura
pelas novas entrantes possibilita a
entrada de novas tecnologias state-of-the-
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possibilitando retorno
investimentosrealizados

sobre os art de telecomunicaçõese a consequente
introdução de novos serviços aos
usuários

Introdução de competição no setor de
telecomunicações, o que funciona como
um excelente mecanismo regulador de
mercado

Definição de metas de qualidade e de
universalização para as operadoras
servem diretamente os objetivos da
reforma

Fraquezas Ameaças

Com uma estrutura duopollstica pode
haver investimento em infraestruturas
paralelas que reduzirão o valor do
negócio para ambas as empresas no
longo prazo

As obrigações de cumprimento de metas
de universalização por parte das
operadoras incumbents pode não ser
suficiente para contrabalançear a
vantagem competitivas das incumbents
em relaçãoàs novasentrantes.

A estrutura duopolística pode propiciar o
estabelecimento de uma situação
monopollstica em regiões específicas e
competição apenas nas regiões
fronteiriças

Figura12. SWOT Analysls domodelodeprivatizaçáo dosetorde telefonia fixabrasileiro.

6.4. Análise estratégica

o modelo de PORTER (1986) identifica 3 estratégias competitivas

fundamentais: diferenciação, liderança no custo total e enfoque.

Neste momento, a estrutura duopolística do setor de telecomunicações,

propicia a aplicação da estratégica competitiva de liderança no custo total, por

parte das operadoras íncumbents e a aplicação da estratégia competitiva de

enfoque às novas entrantes.

As operadoras íncumbents possuem as habilidades e recursos necessários

para a aplicação da estratégia de liderança no custo total ou então, podem

desenvolvê-los mais facilmente do que as novas entrantes. Como exemplos
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podemos citar acesso a capital, domínio de processos de engenharia e baixo

sistema de distribuição.

As operadoras novas entrantes estão direcionando seus esforços na conquista

de nichos de mercado, com investimentos em marketing, engenharia de

produto e regiões geográficas com maior potencial de rentabilidade, como os

grandes centros urbanos. Um exemplo da aplicação dessa estratégia é o

lançamento do Vésper móvel, um telefone fixo com características de um

telefone móvel celular, por parte da Vésper São Paulo, para conquistar um

segmento específico do mercado de usuários domésticos que demandam esse

tipo de serviço.

Como o mercado de telefonia fixa brasileiro ainda não atingiu uma situação de

competição efetiva, a aplicação de estratégias diferentes nesta situação de

duopótio, não está beneficiando a sociedade como um todo, pois a competição

está de fato ocorrendo apenas nos segmentos particulares servidos pelas

operadoras novas entrantes.

A entrada de novos competidores no mercado é, portanto, desejável.

Entretanto, é preciso considerar a existência de demanda por serviços e a

possibilidade de recuperação dos investimentos por parte das operadoras

existentes. De acordo com a ANATEL. espera-se que até 2005 o mercado

esteja suficientemente consolidado para permitir a abertura de novas licenças

para 3 a 5 operadoras por região.
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o Modelo das 5 forças de PORTER (1985) pode auxiliar na identificação de

oportunidades e ameaças externas à indústria de telecomunicações.

Rivalidade entre
competidores na

indústria

Poder de
barganha dos

clientes

NOVOS ENTRANTES

Poder de
barganha dos
fornecedores

I Ameaça dos
Novos Entrantes

,---F_O_R_N_E_C_E_DO_R_ES--.Jr•

CONCORRENTES

~ ~~_C_L_IE_N_T_E_S__ ~

1 Ameaça de produtos
ou serviços
substitutivos

SUBSTITUTIVOS

Figura 13. Modelo das 5 forças de Porter. Fonte: Porter (1985)

Ameaça dos novos entrantes: neste momento ainda não foram definidas as

regras para entrada de novas operadoras no mercado, o que deve ocorrer

apenas à partir de 2005. Por esse motivo, a ameaça de novos entrantes é
considerada muito baixa.

Poder de barganha dos fornecedores: o mercado de fornecedores é altamente

competitivo. o que reduz muito o poder de barganha dos fornecedores. As

operadoras têm à disposição várias alternativas de produtos e serviços, de

diferentes tecnologias para avaliar a implantação. O poder de barganha dos

fornecedores é considerado baixo.

Poder de barganha dos clientes: em um mercado competitivo, o poder de

barganha dos clientes seria alto, entretanto, na estrutura duopolística atual, ele

é limitado. As operadoras novas entrantes ainda não têm a mesma



99

abrangênda geográfica das operadoras incumbents e, portanto, ainda há uma

situação monopolística em muitas regiões do país. Para algumas categorias de

serviços, como por exemplo, chamadas interurbanas e longa distância nacional

e internacional, está ocorrendo competição por preços, uma vez que os

usuários são muito sensíveis a preços e os custos de troca de uma operadora

por outra são desprezíveis. O poder de barganha dos clientes, considerando

todo o mercado, é considerado médio-baixo, mas com potencial para evoluir

para médio-alto, à medida que o grau de competição entre as operadoras

aumente.

Concorrentes: a rivalidade entre competidores na indústria está ocorrendo

apenas em determinados nichos de mercado e restrita às regiões geográficas

em que as novas entrantes operam. Nessas regiões verifica-se a adoção de

uma estratégia de defesa por parte das operadoras incumbents e de uma

estratégia de ataque por parte das operadoras novas entrantes. As incumbents

tentam proteger os usuários adquiridos e conquistar novos usuários, enquanto

as operadoras novas entrantes tentam conquistar tanto os antigos como os

novos usuários. O risco de concorrência é considerado médio-baixo, com

potencial para evoluir para médio-alto.

Ameaça de produtos ou serviços substitutivos: existem vários serviços

substitutivos, como por exemplo, os telefones celulares, conexões por rádio,

telefone via satélite. Entretanto, os serviços substitutivos são, de maneira geral,

mais caros. A medida que a diferença de preços entre os serviços de telefonia

fixa e os serviços alternativos for diminuindo, pode se configurar uma ameaça

mais séria, entretanto, o risco de serviços substitutivos hoje é médio-baixo.

De acordo com o modelo proposto por VENKATRAMAN (1994), podemos

situar a maior parte das operadoras de telefonia fixa no terceiro nível:

reengenharia de processos. Trata-se já de um nível revolucionário.

Algumas empresas do setor já se encontram no quarto nível: reengenharia da

rede de negódos. AJguns exemplos: Telefonica e Telemar.



100

A grande possibilidade que se vislumbra, de acordo com o. modelo de

VENKATRAMAN (1994) é a preparação das operadoras para transformarem

seus negócios e conquistarem o quinto nível: redefinição do escopo dos

negócios. A Telefonica e a Telemar, por exemplo, estão adquirindo empresas

que prestam serviços de transmissão digital de dados, serviços de

hospedagem de conteúdos da Internet, etc.

A oportunidade de transformar a empresa de telefonia fixa em uma empresa de

soluções completas de comunicações é claramente um caminho que está

sendo estudado por essas empresas. É bem possível que os novos negócios

sejam potencialmente mais lucrativos do que o negócio atual da empresa.

o modelo adotado de privatização do setor de telefonia fixa não estabeleceu os

modelos de negócio que as operadoras devem seguir. Elas são livres para

escolher os seus modelos de negócio e, portanto, podem seguir o modelo

descrito por HAMEL (2000).

A Telefonica é um exemplo de companhia que adota um modelo similar ao de

HAMEL (2000). Ela preocupa-se em oferecer uma boa interface com o cliente,

através de inúmeros canais de contato com o mesmo para oferecer suporte e

relacionamento, como telefones gratuitos (0800) e website na Internet.

A Telefonica possui uma estratégia central bem definida de oferecer os

melhores serviços de telefonia fixa, com ampla gama de novos serviços, como

por exemplo, secretária eletrônica virtual ou caixa postal para telefones,

identificação de chamadas e tarifas diferenciadas para números mais

utilizados.

A empresa conta reconhecidamente com recursos estratégicos superiores aos

de seus concorrentes, como os melhores profissionais, formação e

preservação de competências centrais e investimentos em novos ativos e na

melhoria de processos, assim como uma ampla rede de relacionamentos com

parceiros, fornecedores e coalizões, como por exemplo seus acordos com
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instituições financeiras e participação acionária na empresa Terra, provedora

de acesso à Internet.

É provável que outras operadoras, como por exemplo a Telemar e a Brasil

Telecom, estejam adotando modelos de negócio semelhantes.

De acordo com o modelo de SLACK (1977), a maioria das operadoras de

telefonia fixa encontra-se ainda na base do cone de areia, buscando ainda

qualidade e confiabilidade. Entretanto, as melhores operadoras, como por

exemplo a Telefonica e a TELESC, por exemplo, já encontram-se na quarta

camada, oferecendo serviços com qualidade, confiabilidade, velocidade e

flexibilidade.

o modelo de privatização adotado incentiva as operadoras a atingirem o topo

do cone de areia. As metas de qualidade estabelecem o alicerce para que o

cone de areia seja estabelecido.

É de se esperar que num horizonte de tempo de 2 a 3 anos, as operadoras de

telefonia atinjam o topo do cone de areia.

-o modelo ACSI pode ser adaptado para a análise dos resultados do processo

de privatização do setor de telefonia fixa brasileiro. Informações coletadas por

órgãos de defesa do consumidor, como por exemplo o PROCON, ou entidades

independentes que realizam pesquisa de opinião, serviriam de base para coleta

de informações relacionadas aos fatores componentes do ACSI, entretanto,

foram feitas considerações para adaptação do modelo, utilizando-se os dados

disponíveis.

Expectativas do consumidor (EC): os serviços básicos de telefonia fixa são

amplamente conhecidos dos consumidores. Já existe uma expectativa formada

para os padrões de qualidade esperados pelo consumidor. A expectativa do

consumidor est.á diretamente relacionada à avaliação de consistência de

qualidade. Por isso, o índice médio de cumprimento de metas consolidado
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Brasil em 2001 será utilizado como substituto para o EC. Dessa forma, EC =
84,29.

Qualidade percebida (QP): informações coletadas por órgãos de defesa do

consumidor, como por exemplo o PROCON, ou entidades independentes que

realizam pesquisa de opinião, serviriam de base para coleta de informações

relacionadas à qualidade percebida. Para efeito deste trabalho, entretanto, será

considerada como qualidade percebida o índice de atingimento de metas de

qualidade, estabelecidos pela ANATEL. O índice de atingimento de metas de

qualidade, consolidado Brasil foi de 91,43% em Dezembro de 2001. QP =
91,43

Valor percebido (VP): considerando que as tarifas de telefonia fixa obedecem

ainda a um patamar máximo, estabelecido pela ANATEL, e que a qualidade

dos serviços oferecidos vem melhorando consistentemente ao longo do tempo,

este fator terá apenas um pequeno impacto sobre a satisfação e a repetição de

uso por parte dos usuários. Novamente, será utilizado o índice médio de

atingimento de metas de qualidade, consolidado Brasil em 2001. VP = 84,29

Reclamações do consumidor (RC): embora a utilização de dados de entidades

independentes, como órgãos de defesa do consumidor, seja preferível para

mensurar o índice de redamações do consumidor, será utilizado o índice de

não atingimento de metas de qualidade como um substituto. O índice de não

atingimento de metas de qualidade, consolidado Brasil foi de 8,57% em
Dezembro de 2001. RC = 8,57

Lealdade do consumidor ou retenção do consumidor (LC): seria necessária a

realização de uma pesquisa junto aos consumidores para se mensurar este

índice. Será utilizado o índice médio novamente. LC = 84,29

O ACSI adaptado obedeceria à seguinte equação:

ACSI adaptado = (QP*4 + EC*2 + VP + LC*2 - RC*2)/11
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A qualidade percebida é o fator que mais influencia a formação do índice ACSI,
portanto recebeu peso 4. O valor percebido tem pouco impacto sobre a

satisfação e a repetição de compras, por isso recebeu peso 1. Os demais

fatores são mais importantes que o valor percebido e menos que a qualidade

percebida e por isso receberam peso 2.

ACSI adaptado = [91,43*4+ 84,29*2+ 84,29+ 84,29*2- 8,57*2]/11

IAcsl adaptado = 701

Este resultado é provavelmente uma estimativa otimista do resultado que seria

obtido com a aplicação correta da metodologia ACSI, entretanto, pode ser

comparado com os resultados obtidos por empresas americanas de telefonia.

T1 = primeiro Base T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
trimestre do ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Telecomunicações 75 74 73 72 70

Telecomunicação
Longa distância
Todos os outros NM NM 80 78 76 75 77 74
AT&T Corporation 85 83 83 80 81 79 75 73
Verizon
Communications,
Inc. (GTE) NM NM NM 77 73 74 73 72
Sprint Corporation 79 83 80 76 76 74 70 71
MCI WorldCom 75 75 78 72 74 73 70 70
Telefonia local
BellSouth
Corporation 83 83 83 78 78 76 75 74
Verizon
Communication,
Inc. (Bell
Atlantis/GTE) NM NM NM NM 71 73 71 73
SBC
Communications
(inclui Ameritech) NM NM NM NM 71 71 70 66
Todas as outras 77 76 74 71 72 71 70 64
Qwest
Communications
(US West) 77 76 74 71 68 67 64 61
NM = não medido
Figura 14. Resultados ACSI de empresas americanas de telecomunicações. Fonte: ACSI
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o resultado do ACSI adaptado é surpreendentemente próximo aos índices das

empresas norte-americanas. É importante lembrar que esse índice é um

poderoso indicador econômico, traçando as tendências de satisfação do

consumidor e fornecendo benchmarking valioso da economia do consumidor

para empresas, associações industriais e agências governamentais. Seria

interessante a adoção de um mecanismo semelhante de controle de satisfação

do consumidor por parte dos órgãos de defesa do consumidor, ou pela própria
ANATEL.

6.5. Conclusão

o Governo Brasileiro vem conduzindo uma profunda reforma do setor de

telecomunicações do país, iniciada em 1998, com a implementação do

processo de privatização das operadoras de telefonia.

Um dos principais fatores motivadores da reforma foi a precariedade dos

serviços de telecomunicações no Brasil, evidenciada pela má qualidade dos

serviços públicos de telefonia e pela inadequada distribuição geográfica e

social de terminais de acesso aos serviços públicos de telefonia.

A análise dos resultados das operadoras de telefonia fixa demonstrou que a

qualidade dos serviços públicos melhorou e já está no patamar de padrões

internacionais de qualidade. AJém disso, o cumprimento das metas de

universalização está resolvendo os problemas de distribuição geográfica e

social inadequada dos terminais de acesso aos serviços públicos de telefonia.

A SWOT ana/ysis demonstrou que o modelo adotado para o processo de

privatização apresenta muitos pontos fortes e oportunidades para o mercado e

pontos fracos e ameaças que podem ser contornados com um planejamento

adequado por parte das operadoras e da agência reguladora ANATEL.

A aplicação do modelo de PORTER (1986) permitiu concluir que a entrada de

novos concorrentes no mercado é desejável, mas que este assunto deve ser
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estudado com cautela, uma vez que as atuais empresas ainda não estão

consolidadas no mercado.

A aplicação do modelo das 5 forças de PORTER (1985) permitiu concluir que a

maior ameaça a médio prazo será o poder de barganha dos consumidores. Por

esse mot.ivo, as operadoras deverão estar cada vez mais preocupadas em
cativar seus clientes.

Através da aplicação do modelo de VENKATRAMAN (1994), vislumbra-se a

possibilidade do surgimento de operadoras de telefonia que estarão redefinindo

o escopo de seus negócios. É muito provável que ao ampliar seu leque de

produtos e serviços, as empresas de telefonia acabem adentrando em outros

campos ligados à tecnologia da informação, como por exemplo, a Internet, ou
transporte de dados.

o modelo de HAMEL (2000) é um modelo de negócios que se adapta bem às

operadoras de telefonia fixa e sua adoção deve ser considerada pelas

empresas que pretendem revolucionar o mercado de telecomunicações
brasileiro.

o modelo de SLACK (1977) demonstra que no longo prazo, a competição no

setor de telecomunicações brasileiro se dará em custos, uma vez que o modelo

de privatização adotado possibilrta às empresas atingir o topo do cone de areia.

A aplicação de uma adaptação do modelo ACSI, utilizando os dados

disponíveis, resultou em um índice próximo ao obtido pelas empresas norte-

americanas de telefonia. Por se tratar de um indicador econômico poderoso

das tendências de consumo dos usuários, sua adoção deveria ser considerada
pela ANATEL.

É importante ressaltar que a ANATEL estabeleceu que as operadoras de

serviços de telefonia fixa que anteciparem suas metas de Universalização de

serviços, assim como suas metas de Qualidade de serviços, previstas para

serem cumpridas até 2003, poderão solicitar à ANATEL uma licença para
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passar a operar serviços de telecomunicações em todas as regiões do país,

incluindo-se ligações internacionais.

Isso funciona como um incentivo para que as operadoras de telefonia fixa

antecipem suas metas, de forma a tornarem-se aptas a competir

internacionalmente. E, de fato, as operadoras buscaram esse objetivo em

2001, a Telefonica cumpriu antecipadamente suas metas em Janeiro de 2002

enquanto a Telemar conseguiu antecipar suas metas em Março de 2002.

A análise dos resultados do processo de privatização do setor de telefonia fixa

no Brasil permite concluir que os principais objetivos da reforma foram, ou

estão sendo atingidos, mas que ainda há muitos cuidados a serem tomados

para que o processo continue produzindo bons resultados.
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7. DIRECIONAMENTO PARA FUTURAS PESQUISAS

Este trabalho utilizou os dados disponíveis para elaborar um índice de

qualidade a partir de urna adaptação do modelo ACSI para as empresas de

telefonia fixa no Brasil. A utilização de dados de pesquisa de satisfação

fornecidos por órgãos de defesa do consumidor, ou a elaboração e aplicação

de uma pesquisa, nos moldes do modelo ACSI, poderiam resultar em um

indicador mais confiável do grau de satisfação dos usuários com relação à
qualidade dos serviços de telefonia.

Um estudo mais aprofundado da metodologia ACSI e sua aplicabilidade para o

setor de telecomunicações brasileiro é, portanto, recomendada.

Poderemos utilizar este trabalho como base para futuros estudos sobre os

resultados do processo de privatização do setor de telefonia fixa no Brasil e

evoluir o estudo com aplicação do método de estudo de caso, escolhendo-se,

por exemplo, algumas operadoras de telefonia fixa para uma análise financeira

detalhada ou ainda estender o trabalho para a análise dos resultados do setor
de telefonia celular no Brasil.

Uma pesquisa futura recomendada sobre o tema deste trabalho poderia

abordar a elaboração de um estudo abrangente de preços ou tarifas de

serviços de telefonia praticadas pelas operadoras, confrontando-os com a

qualidade dos serviços fornecidos por cada uma delas.
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8. ANEXOS

Nas páginas seguintes encontram-se em ANEXO os resultados dos Planos

Gerais de Metas de Qualidade e de Universalização, Compromissos de

Abrangência para 2001 e as Perspectivas para Ampliação e Modernização do
Setor de Telecomunicações Brasileiro.



Plano Geral de Metas para Universalização dos serviços de Telefonia Fixa

Acessos Instalados (em Milhares)

Unidade da Feder~o Ano
1999 2000 2001

RORAIMA 42 46 49
AMAPA 56 62 68
ACRE 66 79 93
AMAZONAS 237 284 336

i RONDONIA 178 214 253
P~ 431 518 613
TOCANTINS 75 90 105
SERGIPE 131 158 186
CEARÁ 695 731 756
PARAIBA 260 294 328
BAHIA 1.077 1.294 1.530
RIO GRANDE DO NORTE 231 278 329
PERNAMBUCO 625 745 874
PIAUI 190 227 268
ALAGOAS 191 228 267
MARANHÃO 256 308 364
SÃO PAULO 8.167 9.598 11.098
RIO DE JANEIRO 2.983 3.427 3.876
MINAS GERAIS 2.706 3.056 3.397
ESPIRITO SANTO 436 511 588
PARANA 1.572 1.787 ·2.000
SANTA CATARINA 851 961 1.067
RIO GRANDE DO SUL 1.623 1.861 2.102
DISTRITO FEDERAL 716 790 858
GOlAS 678 746 809

. MATO GROSSO 301 337 372
MATO GROSSO DO SUL 326 370 414

TOTAL BRASIL 25.100 29.000 33.000
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Plano Geral de Metas para Universalização do serviço de Telefonia Fixa

Telefones Públicos (em Milhares)

Unidade da Federação Ano
1999 2000 2001

RORAIMA 1,3 1,5 1,8
AMAPA 1,6 1,9 2,2
ACRE 1,7 2,1 2,6
AMAZONAS 7,6 9,7 12,4
RONDONIA 4,0 5,4 7,2
PARA 13,6 18,6 25,5
TOCANTINS 3,3 4,2 5,3
SERGIPE 4,5 5,9 7,8
CEARÁ 28,2 33,3 39,4
PARAfBA 10,5 13,3 16,8
BAHLA 41,9 52,8 66,5
RIO GRANDE DO NORTE 9,2 11,4 14,1
PERNAMBUCO 36,1 41,0 46,6
PIAuf 7,8 10,2 13,3
ALAGOAS 7,7 10,1 13,2
MARANHAo 10,1 14,5 20,9
sAo PAULO 217,5 242,9 271,3
RIO DE JANEIRO 84,6 92,5 101,1
MINAS GERAIS 62,7 75,9 91,8
ESprRITO SANTO 12,8 14,9 17,3
PARA.NA 35,8 42,2 49,7
SANTA CATARINA 20,1 23,9 28,4
RIO GRANDE DO SUL 39,0 46,4 55,2
DISTRITO FEDERAL 11,9 14,1 16,8
GOIÁS 21,4 24,4 27,9
MATO GROSSO 10,7 12,7 15,1
MATO GROSSO DO SUL 7,6 9,2 11,1

TOTAL BRASIL 713,2 835,0 981,3



PERSPECTIVAS PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TElECOMUNICAÇOES

PASTE .. , 2000 12005

RI bllh6N 3,0 l,e l,5 3,1 l,' 3,' 11,7

C/SI bllh6N .. 1,7 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 12,4

RI bllMN 1',0 1',0 18,7 11,5 18,5 18,5 112,2 ->.

..
,i:.I!

->.
->.

C/SS bllh6M 10,1 10,' 10,7 10,8 10,5 10,e . 64,1

L : USS1.00-RS1,75



TElERJ • SETOR 01 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN

METAS DE QUALIDADE 00 SERViÇO

Ta)(a de chamadas locala originadas completadas
( mete de 60% )- Matutino.

raxe de chomadas
( meta

Ta)(a de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) • Noturno.

completadas por
- Matutino.

originadas não completadas por
meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 3,51
congestionamento (meta de 6% ) - Notumo. .

de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

de chamadas de longa distancia na originadas completadas
valor consolidado - ( meta de - Vespertino.

t11~I'An"jA nacional originadas completadas
60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não comptetadas
congestionamento-valor consolldado-( meta de

DEZ

3,19 3,37 3,17 2,89 3,40 3,38 3,80 4,00 4,48 4,12

4,07 4,403,39 3,59 3,07 4,30 3,98 3,86 4,09 4,52 4,81

81,52

83,12

60,25

4,90

5,82 5,87 4,57 5,51 4,05

5,40 5,38 5,915,78 5,99



Indicadores JAN
DEZ

TELERJ - SETOR 01 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE REPARO

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários não
resldendas em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de número de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 solicitações ).

Taxa de atendimento de solleltações de reparo de usuáríos resldenelas
em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de
prest. de serviço de utilidade pública em até 2

NO

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

'1 IOUe. de mudança de endereço de usu'r1oa que IA<>
servlço do ut". púbi. om atô 6 hs (meta 98%).

Taxa de atendimento às solicitações do mudança de onooroço de
usuàrtos rosldonelas om até 3 dias útols ( meta de 95% ).

98.48

Taxa do atendimento às sollcltsçõell de mudança do ondoroço do
usuérlos nA<>roaldonelss em atô 24 heras ( mota de 95% ).

97.01

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendlmento por telofone ao usuáno do STFC em ato 10 ·97.13 97.84 ~,e5 ee.40 98.32 ee.11 97,83 92.31 98.78 ee.78 98.58 9S.04
( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por tole/one ao usuano do STFC em até 10 97.41 97.58 92.00 ~.4e i8.28 se.oe 88.07 97.92 98,53 88.7" 9S.23 98,18
( meta do 92% ) - vespertino.

tole/one ao LJ8LJflnodo STFC om alá 10 98.00 97.80 95.01 98.44 91,28 98.00 98.09 97.80 se.13 se,85 se.55 97.80
mera do 92% ) . NotLJrno

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Numero do loHcitaç6ea de reparo do tolo/onos de uso pUblico ( TUP )
por 100 TUP em servrco ( meta de 15 solicitações)

10.80



TELERJ - SETOR 01 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro fi Dezembro de 2.001

OEZ
Indicadores

Taxa de atondlmenlo .oIldlaçõo. de
públiCO (T em nte 6 hora!! 05% )

DAS METAS DE INFORMAÇÃO 00 CÓDIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

S METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONDêNCIA DO USUÁRIO

Taxa de alendimenlo a c:orreapondencla do usuário reapondlda em .16
dlOIl útets ( mola do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

em alé 10 mínutos (meta deTaxa de alendlmenlo peasoal ao

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade local

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meia de 95%) • modalidade local

3,27

100,00 100,00

3,91Numero de contas com reclamação. de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade longa distància nacional

1,81

NA

2.21

2,55 1,212,79 2,921,841,883,13 2,553,743,41

contesladas com crédito devolvido ao
longa distância nacional

Taxa do número de
usuário (meta de

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

100,00 97,30 99,50 100,00 100,00 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



TELEMIG - SETOR 02 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUl "GO SEl OUT NOV DEl

IDAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxa de oblc)nÇ.to do Ilnal do discar com po mixlmo de HPOflI de 3 OG,78 OG,87 eG,91 OG,93 OG,32 08,81 SIQ.DS 08,82 08.81 O8,8S 08.83 &G,85
8OQundOll ( mota do \lEI o/u ) Motullno

Taxa de oblc)nÇ.to do Ilnal do dllCAr com mixlmo do ewora do 3 &G,oe 08.80 09,98 08,98 08,87 08,98 SIQ,98 &G,93- 08,87 08,85 08,89 &G,80
8OQWlé101!( mot:l do 06% J Y""I"" IHov

Tax. de obtençAo do llnat do dllCAr com tempo mixJmo oe o.pora de 3 99,88 &G,91 08,81 08,80 08,01 08.87 SIQ,08 08,95 08,81 08,93 08,80 08,91
116gundoll ( mettl oe {Hl% ) - Noturno

Tnxn do chnmn'llll\ 10000IsOrlo'nadll/l completnrtna 84,18 84,1" 83,87 84,31 84,88 85,85 85.21 85,88 85,88 85,0.. 84,01 85,0..
( m6111do 60% ) - MDtullno

Tux(l do chllmndllS 1000lIIIoria'nlldn/l cornptetaons 84,83 85,42 85,10 84,84 88.85 88,12 85,&G 88,34 88.20 85,59 85,80 85,89
( motn de 60% ) - vespernno

Taxa do cnamadas tocals u"IJHlnd'lll completadns 82,55 80,85 83,48 83,89 83,95 83,58 84,05 82,30 82,34 82,17
( rnota do 60%) Noturno.

81,98 82,64

Taxa de chamadas locais origlnndas não completadas por 1,79 1,80 1,94 1.74 2.78 2,01 1,83 1,57 1,55 1,45 1,80 1,02
congestionamento (meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais origlnlldas não completadas por 2.23 1.40 1,60 1,82 2,01 1.50 1,83 1.85 1,33 1.29 1,38 0,89
congestionamento ( meta de 8% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1,67 1.62 1,59 2.04 1.72 1,59 1.53 1,90 1,30 1,19 1,44 1,10
congestionamento (meta de 6% ) - Notumo.

[Taxa de chamadas de longa dlstáncía naclonal nadas completadas 61.33 60.79 61.17 62,67 63,12 63,99 62,90 62,21 62,18 62,80 62,46 63,92
valor consolidado - ( meta de 60%) Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância r ''''''UI '''' originadas completadas 62,79 63,09 62,02 63.24 64.14 64.34 61,43 62,43 63.06 63,64 63.01 65.21
"'""0",,,lId.do-(m,"d.60%)-V.'pert'Oo _-

Taxa de chamadas de longa a nacional originadas completadas 60,26 60.23
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 5,70 4.77 4.27 3.79 3,49 3,69 3.32 2.66 2,62 2,12
congestionamento-valor consolidado-I meta dé 6% )-Matutlno.

Taxa de chamo de longa distância originadas não etadas por 4,30 4,42 5,48 4.16 3.05 3,45 5,97 3.76 2.73 3.03 3,19 1,63
connestlonamento-valor consolidado-( meta de 6%) Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 4.27 4.12 3,75 3.46 3.76 3.72 3,39 4,11 4.02
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6% ) - Noturno.



JAN

TELEMIG - SETOR 02 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

TnXJl oe número do 10llclUlçOOII do repnro por 100 l1CUPlPlOII do STFC
( motl'! do J loHcltaçôéll )

Taxo do .t~lmonto do aoIldtaçOoa de rop.ro do u ••.•allcl.

em ut6 24 horOll ( moto do 95%

Tnxn do ntondlmonto do IIo/lcltnÇÕ611do repnro do
restcenoas om nte 8 hemO ( meta do

Taxa de atendimento do aoIlcltaçõea de reparo de uauAr101 Quo aAo
prest. de serviço do utllldnde pÚbllcn em ato 2 hs (mota 98%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atondlmento as soltcltações de mudança de endereço do
usuàríos resldenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento és solicitações de mudança de endereço de
usuàrlos não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo és sollc. de mudança de endereço de usuér1
prest. de serviço de utll. públ, em até 6 hs (meta

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuàrío do STFC em até 10 94,93 93,32 96,05 97,26 94.89 96,95 97.29 97,36 97,53 97.85 98,19 98,78
LIndos ( meta de 92% • Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 95,54 96,29 97,75 97,23 97.25 97,41 96,18 97,17 97,93 98.63 98,37 99,05
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

rio do STFC em até 10 93,73 97,18 97,01 97,63 97,12 97,23 97,48 97,13 96,30 97,00 97,56 98,02
Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

DEl

NO

.....•.

.....•.
CJ)

98,98

97,86

11,08



TELEMIG - SETOR 02 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de atendimento de 10UdlltÇÕel do roparo. de lelefonol de UIO

públtco (TUP) em oI'; 8 horol! ( mola do 05% )

OE.Z

85.87

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

97,89

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONDêNCIA DO USUÁRIO

Taxo de al&ndlmenlo a correspondencla do usuárto respondida em alé 5
dtas útels ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendírnento 1'015081 ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ),

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

97.98

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

2,14 1,46 1,74 1,36 1,64 1,67 1,67 1,83 1,41 1.35 1,42 1,04

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

99,40 99,10 96,50 99.60 98.60 99,20 99,90 99,40 98,20 98,80 99.40 100,00

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distãncia nacional.

0,500.62 0,68 0,58 0,550,72 0,660.69 0,750,660,530,86

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade longa distância nacional.

96,10 96,80 98,10 100.00 98,10 98,10 100,00 98,70 98.20 100,00 99.00 99,50

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ). ...•....•.
.......•



CTec TELECOM • MG • SETOR 03 Plano Geral de Matas de Qualidade ( PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN DEI

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

do dlacar com tempo m6xlmo do oapera do 3 DO,De 100,00 100,00 100,00 &O,N &O,N &D.81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
( n1(1tl1do 98% ). Mntutlno

Taxa do oblctnçAo dO tinal de dlacar com tempo m6xlmo de e.pore de 3 8O,&D 100,00 100,00 100,00 &0,&0 &O,N 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
( moto dO \l8% ) . Votlpêrllno

Taxíl do obtonçAo dO Ilnal do dlacar com tempo m6xlmo de elpore de 3 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 &O,N 100,00 100.00 100,00 100,00 &0,&0 100,00
indo ( moto do {)8% ) • Noturno.

TnxlI do chllmnd/ls 10000IIIOr1Olnndnll completados 8M8 82,00 81,00 83,00 82,ee 83,43 81,81 82,47 82,88 84,48. 84,51 85,~
( motn di) 60% ) . Mlltutlno.

Tnxn do chnmndlll'llOC.SlI!l orlglnndn!l completndfl8 82,04 81,00 80,00 82,00 81.79 81.38 81,14 82.48 84,42 84,11 85,14 85,08
( meta de 60% ) • vospertíno,

Tnxn do chamadas locais orlolnllda8 cornplotedas 80,20 80,00 80,00 81,00 80,26 80,23 eo.as 81.52 80,98 80,82 82,78 82,81
( meta de 60% ) • Noturno.

Taxa do chamados locais onglnadas cornpletaoaa por 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,08 0,09 0,10 0,15 0,10 0,40 0,19
congestionamento (meta de • Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 0,12 0,11 0,27 0.20 0,08 0,11 0,08 0,09 0,12 0,10 0,26 0,15
( meta de 6% ) . Vespertino.

originadas não completadas por 0,09 0,06 0,03 0,06 0,04 0,11 0,060,06 0,05 0,05 0,10 0,05
meta de 6% ) . Noturno.

axa de chamadas de longa distAncia nacional originadas completadas 61,66 61,07 62,93 61,19 62,51 60,92 61,94 62,57 61.26
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas
valor consolidado· ( meta de 60% ) • Vespertino.

nacional originadas completadas
60% casos) . Noturno.

2,61 2,57

2,17

1,93 3,02 2,58

2,52

2,99 2,03

1,74 2,98 2,95 3,76 3,31



CTBC TElECOM • MG • SETOR 03 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV "'AR ABR "'AI JUN JUl AGO SfT OUT NOV DEl

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tnlm de número do sollCll/lçOOlI do reparo por 100 IICêl!l!OI! do STFC 1,89 U1 2,13 1,15 2,2e 2,13 2,81 2,91 2,80 2,48 2,Q1 1.99

( meto do 3 lIo1lcltnçOOIl )

Taxa do ••Iondlmento do aoIlcltaçl>e. do reparo do uau6r1oa realdoncla. &9,53 98,ee 99,30 99,31 88,17 88,40 9G,72 9G,42 81.28 9G,15 9G,88 88,91
001 nté 24 hOras ( mete do 95% ).

Tnxa do I\londlmonlo do lIollcllnçOOlI 00 reparo oe uIIlltlrlOIl não 99,24 98,80 98,19 98,34 99,48. 88,40 98,89 98,18 88,81 98,51 9G,72 98,88
r6sldondnll 001 016 Ahoros ( moln do 95% ).

-

Taxa de alendlmenlO do aoIlcJtaçOoll de reparo de uau6r1oa quo alto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

prost. do sorvrço do ulllldado públlC<l em nlo 2 hs (mOln 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendlmento ás soücuações de muoançe de endereço de 99,88 99,16 99,81 99,81 99,88 99,19 99,57 99,98 99,n 99,82 100.00 99,93
usuários resldenclas em até 3 dias útols ( meta do 95% ).

Taxa de atendlrnento às solicitações de mudança de endereço de 99,35 98.91 99,34 99,86 99,12 96,92 99.58 99.02 99,40 99,01 99,41 100,00
usuárlos não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuários que são NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
presl. de serviço de util. públ. em até 6 ns (meia 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa-de atendimento por telefone ao usuáno do STFC em até 10 99.60 100.00 100.00 99.00 99.49 99.54 99,59 99,21 99,45 97.22 99.79 99.78
segundos ( meta de 92% ) - Mfltutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,59 100.00 100.00 99.00 99,06 99.64 98.97 98,67 99.69 97.20 99.55 99.76
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99.84 100.00 100.00 99.00 99.26 99,65 97,68 98,87 99.73 99.70 99,44 99,79

segundos ( meta de 92% ) - Nolurno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 6,20 4.28 4.15 5,14 5,76 7.77 7,41 6.58 8.37 10.05 11.77 8.61
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).



CTBC TElECOM - MG - SETOR 03

Indicadores

Taxa do olondlmonto do loIldtaçOoll do roparos do tololoool do uso
r>llt>lic:o(TUP) em ote 6 h(lrnll ( motn de 95% )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxll do InlOrmoç.Aodo código do 100110 do ulubrlo relpondlda ern ató 97.se
:10 lIãgundOIl ( metn do 95% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de aten<lmento a ccrrespoodencíe do ulluàrlo respondida em até 5
c1lflflúlOlli( motn do 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

98.87

98.59

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade locai.

3,80 2,60 3,10 2,50 3,50 3,90 3,90 4,00 3,98 3,50 2,70 2.20

TAxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade locai.

98,00 95,00 99,00 97,00 98,00 98,00 98.00 96,00 99,00 99,02 98,63 98,17

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional,

2,54 1,70 1,10 1,10 1,40 4,00 3,30 3,00 2,90 1,30 1,10 1,00

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuàric (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

95,00 95,00 98,00 97,00 97,00 99,00 96,00 98,00 99.00 95,69 100,00 98,39

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



TELEST - SETOR 04 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JIIN DEl

DAS Mel AS DE QUALIDADE DO SERViÇO

80.05 08.04 08.08 08.83 100.00 100.00 88.74 100,00 100.00 08.70 08,89 100.00

89.02 08.07 08.02 100,00 100.00 100,00 88,oa 100.00 08.07 89.88 100,00 100,00

89.42 08,89 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tnxn do chllmadAlllor.fll!l oriolnndAII cornpletadns e1.!53 82,2e eo.71 e2.00 eo.04 eo.5O tIO.OS e1.71 &4,&4 e5,12 85,81 88,81
( meta de 60% ) • Mlltutlno.

Tnxn do ennmacas IOClII!!OriOlnl'ldas completndas 83.09 82,89 82.89 e3.83 81,25 eo,32 eo.54 82,14 85,24 87,15 es,1. ee.to
( meta de 60% ) - Vospertlno.

Tnxn do chamadas locais originadas completadas 80,17 50.39 82,84 82.22 81.88 50.51 80,82 eo.45 88,29 &4,40 &4,73 83,71
( mota do 60% ) - Noturno.

Taxa de chamadas locais não cornptotadas por 1.58 1,71 1,55 1.83 1,90 3,75 2,58 1,23 1.1500,94 0.88 1.86
congestionamento ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1.34 0.72 1,52 1,18 1,08 1,45 1.88 1,37 1,81 0,72 0,71 0,62
congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais onglnadas não completadas por 0,48 0,40 0.37 0.67 0,65 0.83 1,09 1,16 0,24 0,33 0,27 0,31
ionamento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 63.43 63,34 63.52 62.20 60.87 63,58 60,62 61,67 61,87 63,04
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 63,65
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 60,03
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

naco originadas não completadas por 4,76
meta de 6% )-Matutino.

I 4,33 3,73 5,00 3,01 4,68 5,71 4,78

~
5,87 4,42 3,25 4,69 3,05 5,32 3,84 5,50 5,48 N~



TELEST - SETOR 04 Plano Geral de Melas de Qualidade ( PGMQ ). Janeiro A Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR Aon MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEl

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

TnXl1 do numero de soucuacoes de reoaro por 100 li CO88011 do STFC 2.21 1,88 2,~ 2.15 2,~ 2,51 2,53 2.14 2,85. 2.73 2.83
( mOltl do J 8011(;IIncOO/l).

Taxa do atctndlmento do ao/lclt8ÇÕO' do reparo do uau.rlOI realdond •• 89,35 89.35 G8.40 88.80 88.51 88.22 88.91 88.43 ;5.52 88.24 98.93 88.21
om {ltt'! 24 hOrtlll ( rnete do 95% ).

Tllxn do ntondtmento do aoUcllacOos do repnro do uauór108 nM 98,70 97,88 97,48 97.15 ;5.83 ;5.94 97.78 97.13 ;5.12_ ;5.53 97,57 98.87
restoencrns om nlô 8 hOrflll ( mola do 95% ).

Taxa do atendlmonto do aoIldtaçõol do reparo de uluanOl que alo 100.00 100.00 100.00 NO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
prost, do aervlço do ulllldlido publica em ató :2 ns (meta 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendlrnento ás solicitações de mudança de endereço de 99.56 99.08 99.43 99.55 99.18 99.49 99.20 99.87 99.58 99.74 98.97 99.56
usuários residenclas ern até 3 dias útels ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento as soflcltações de mudança de endereço de 97.79 96.18 97,02 96.14 97,09 96,67 95,n 98.63 96,76 98.07 96.33 97,12
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atend, 85 sollc. de mudança de endereço de usuários que são NO NO NO NO NO 100.00 100.00 100,00 100.00 NO 100,00 NO
presl. de serviço de util. públ, em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÀRIO

Taxa de atendi me por telefone ao rio do STFC em até 10 97,42 93,81 96.51 96.47 94,37 96,94 96.63 96.59 94.25 95,66 97.39 96,79
segundos ( meta de 92% ) . Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 96,46 97.87 96,31 97.38 97,26 97,43 96,48 96.91 96,43 98.34 98.05 97.18
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendlrnen por telefone ao usuário do STFC em até 10 98.20 95.63 97.61 97.95 97.39 97.94 96.86 97.00 95.80 97.71 97.32 97.20
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Numero de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 11.42 10.59 11.83 11.62 11.54 10.95 10.58 11.48 10,88 10.94 11.05 10,84
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).



TELEST - SETOR 04

Indicadores

Taxa de atendimento de loIldtllçOol de ",,,,,rol de telefones de UIO
públlco (TUP) em nló fi hom" ( metA do 05% )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro fi Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de InfonTlaçAo do código de acello do u.~ respondida em até 9134
30 sogundos ( meta de 95% ) ,

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA 00 USUÁRIO

Taxo de atendimento a correspondencla do ueuarto reapoodide em at6 5
dias úteis ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

97,89

96,22

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

1,69 1,75 1,54

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

2,012,69 2,72 2,84 2,38 2,26 2,13 2,67 2,31

100,00 99,40 97,70 100,00 99,10 99,50 100,00 100,00 98,80 99,90 98,80 98,60

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

0,90 0,83 0,88 0,79 0,77 0,68 0,70 0,70

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

0,83 0,66 0,70 0,70

98,80 98.40 97.80 100.00 98.30 97,90 99,50 99,60 97,00 100,00 98.90 99.30

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

....•.
Nc..v



TELEBAHIA - SETOR 05 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JJ\N DEI

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxe de Obtonçlo do aJnaI de dlacar com tompo mblmo de espera de 3 DG,70 DG,33 DG,18 88,05 88,87 DG.215 09,151 88,815 DG,83 88,88 88,&4 DG,88
undOll ( motn do 08% ). Mntullno.

Taxa de OblonçAo do llnal de dlacar com tempo m'xlmo de e~ do 3 DG,88 DG,G2 88,83 88,53 88,98 88.158 09,10 88,70 88,03 88.83 88,88 88,82
unooe ( mOIll dO 98% ) . vesportíoo

T'XA do ObtonçAo do llnal dlacar com tempo m'xlmo do espora do 3 89.flG De,03 89,44 88,38 89.78 De.37 09,59 DG,41 DG,82 DG.81 DG.52 DG.42
do 98% ) • Notumo.

glnado8 cornotetodas &4.154 82,89 &4,78 88.32 &4.27 &4.18 83.19 80,31 82,30 81,25 85,"9 85,03
MAtutino.

Tllxli do chllmndA!I locnl!l originadas complotndas 815,79 83,&4 88,&4 87.88 &4.5e 83,83 82,88 80,44 82,81 81,55 85,72 85.5e
( moto do 60% ) • Vosportlno.

Toxa do cnemadns tocrus originados complotadas 84,38 82,48 83.21 84,72 &4.00 83,34 81,48 80,39 82.16 80,80 83,18 85.02
( moto do 60% ) • Noturno.

Taxa de chamadas locais originadas não cornpletadas por 3,23 2,48 3,45 4,31 3,71 2,70 4,79 4,14 2,48 2,81 2.76 3,38
congestionamento (meta de 6% ) • Matutino.

Taxa de chamadas locais Originadas completadas por 1,76 2.23 2,74 3,18 2,62 3,59 3,45 2.83 2,45 2,57 2,54 3,09
tionamento (meta do 6 Vespertino.

3,64 3.65 4,66 4,17 3,79 3,12 3,50 3,25 4,13 2,30

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 60,98 60,66 63,41 63,78 63,35 64,35 62,09 62.20 64.37 67,12
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 63,39 63,10 65,80 70,75
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

de chamadas de longa distância nacional ortglnadas completadas 60,55 60,63 61,87 66,98
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

stàncla naco originadas não completadas por 4,85 3,57 3,69 4,60
or consolidado-( meta de 6% )-Matutlno.

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não 4,62 4,03 3,63 3,65
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%

-"Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não completadas por 5,00 4,50 4,94 4,57 N
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6% ) - Noturno. ~



JAN

TELEBAHIA - SETOR 05 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro fl Dezembro de 2.001

Ind icadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇÔES DE REPARO

Tnxn do número do 8OIIcll~COoI! do reparo por 100 "COMIO!! do STFC
( motn do 3 llollCltllçOOIl I

Taxll de! .Iondlmonlo de! aoIlcllaç.oo. de reparo de! uaut\rlo. realdencl ••
om otó 24 horna ( metn do 95% I.

TflXO do ntendtrnonto do 1I0llCltnÇÕ6800 reparo do U!llH'lrtO!l não
r08ldcneJfl!i 001 nlt' 8 noms ( moto do 95% ).

prest. do serviço de
de reparo de usu6r101 que IA<>

I 001 até 2 hs (rnota 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇÔES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

nça de endereço de
meta de 95% ).

Taxa de otendimento às solicllaçOes de
usuários resldenelas em até 3 dias

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de
usuárlos não resldencias em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de alend. às sollc. de mudança de endereço de usu
prest. de serviço de util. púbt. em até 6 hs (meta 98

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10 98,37 98,37 95,16 97,25 93,46 98,61 98,01 97,24 97,19 96,31
meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,12 98,71 96,77 98,24 95,71 98,18 97,68 97,15 97,52 97,07
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

do STFC em até 10 98,09 96,51 93,10 97,46 97,30 98,51 98,20 97,07 95,96 97,13
rno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Numero de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

NO

DEl

99,58

98,46

11,12



TELEBAHIA - SETOR 05 Plano Gerei de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de atendimento do loIIdt8ÇÓOI de ntp(lrol de telefoneI de uso
pubuco (TUP) .,m ntli 11horns ( m.,tn de 05% )

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendtmento a correspondencla do usuário reeponotda em atê 5
dia!! útels ( meta do 100%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

em até 10minutos {meia deTaxa de atendimento pessoal ao

DAS METAS DE EMISsAo DE CONTAS

NA

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

2,03 0,90 2,09 1,88 2,12 2,07 2,33 1,672,46 2,052,35 2,42

contestadas com crédito devolvido ao
95%) - modalidade local.

100,00 100,00 99,52 97,00 100,00 99,66 99,28 99,89 99,07 98,69 100,00 99,69Taxa do numero de
usuário

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distãncia nacional.

contestadas com crédito devolvido ao
idade longa distância nacional.

Taxa do numero
usuário {meta

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,710,680,57 0,94 0,860.870,600,600,470,24 0,550,78

100,00 100,00 100,00 99,76 99,80 99,82 99,49 99,70 100,00 99,90 98,87 99,47



TELERGIPE - SETOR 06 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro fi Dezembro de 2.001

tncrcadores .JAN OE.l

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

do dlacar com tempo m6xlmo de eapora do 3 DG,92 100.00 09,87 DG,42 DG.33 De,48 De.90 DG.80 09.85 09.a2 09.82 09.85
( meta do 98% ) - Motlltlno

do dlacar com tempo m6xlmo de e.pera de 3 09.G8 100.00 DG.G5 DG.91 DG.95 98.94 09.92 DG,DG 99.93 DG.r8 DG,G5 DG.92
rnetn do 98% ) • vesoornno.

Taxa do obtcmçAo do alnal do dlacar com tempo m6xlmo do e.pelll de 3 99.De 100,00 99,94 99,82 99,89 99,11 99,98 09," 09,93 99,De 99.95 99.89
lIog11ndoll ( meta do 98% ) - Noturno,

Tnxn do chllmada!llocals 84,91 84.84 80.24 85,153 84,18 84,81 8O,oe 82,82 80,153 81.52 153,153 85.88
(moto do 60%

Tnxn do cnnrnndas locais orlglnAdas complotndllll 85,11 85,01 82,21 89.13 84,81 83.92 81,08 82,80 82,89 82,28 85,03 85.45
( meta do 60% ) - Vespertino

Taxa do chnmadAs locais oríçtnadas completadas 84,86 84,13 80,44 85.04 84,17 84,13 80,08 82.39 80,45 80,11 83.31 85.34
( mote do 60% ) - Noturno.

Taxa de chamadas locais orlglnadas não completadas por 2,43 3.75 5,17 4.82 4,93 5.23 4,03 !5.07 2.80 3,17 1,88 2.50
congestionamento meta de 6% ) - Matutino.

locars originadas não completadas por 1,07 3.43 1.40 2.34 2,49 2.83 5,03 1.40 1.92 2.35 2.05 1.69
to (meta de 6% ) . Vespertino.

locais originadas não completadas por 1,80 3.53 3,28 2,48 2,20 3.22 2,98 2,45 2,02 3,02 2,95 2,64
to (meta de 6% ) - Noturno.

de chamadas de longa distancia nacional orlginadas completadas 66.95 67,02
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa nacional originadas completadas 68,26 70.72
valor de 60% ) - Vespertino.

a nacional orlginadas completadas 63.64 66.10
e 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não completadas por 3,19 3,12
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutino.

Taxa de chamo de longa distãncla naco originadas não completadas por 3,41 1,90
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino.

->.
de a naco originadas não completadas por 4,13 3,33 N

idado-( meta de 6% ) - Noturno. -...J



JAN

TELERGIPE - SETOR 06 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro B Dezembro de 2.001

Ind caoores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tnxn do numoro clt)soncnncõos do repnro por 100 IICOn08 do STFC
( môln do 3 8ollcltnÇÔo!l )

TllXD do ••rondlmonto do IOIlcJtoçôea de repare de uau.r1oa realdend ••
em oró 24 he.>ro!l( moto do 95% ).

Tnxn do ntendrmento do aoucrtaçõos do reparo do uluflrio!l não
roslconcina om ntó 8 horn!l ( moto do 05% )

Taxa do atondlmento do lIo1lcJtaçõell de reparo de ualJjr10a QlHI .ao
prost do serviço do utllldAdo pública em atô 2 hll (mOia 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa do Atendimento As soncttacões do mudança de endereço de
usuários resldenclas em até 3 dias útels ( meta de 95%

Taxa de atendimento As solicitações de mudança do endereço de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc, de mudança de endereço de usuários que silo
prest. de serviço de util. públ, em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao 98.79 98.03 97.21 97,40 93.73 97.37 97.46 98.42 96.37 97.90 96.71
ndos ( meta de

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99.47 98.12 97.98 98.80 96.25 98.55 95.78 98.79 98.66 96.78 97.84 98.41
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

do STFC em até 10 99.04 98.23 95.07 98.34 97,46 98.39 97.22 98.10 98.60 97.73 97.11 97.26
mo.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

14.47Numero de solicitações de reparo de telefones de uso publico ( TUP )
100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

8.69

DEZ

....•.
N
ex>

2,34

99,19

98,11

NO

100.00

97,72

NO

11.75



TELERGIPE - SETOR 06

Indicadores

Taxa de atendimento de .oIldt8çõe" de IlIparo. de telOfon()l de uso
pUblico (TUP) 11m ntê ti hOrB9 ( moto do 95% )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DEl

88,28

DAS METAS DE INFORMAÇÃO 00 CÓDIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

Taxa do InfoonaçAo do código do aCCl&lo do u.uilrIo IlIlpondlda em aló ge 51
30 8àgllndoll ( rnetn oe 95% ) ,

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa do atondlmento a correepoodencre do uauárto rOlpondlda em ati! 5
dlna útels ( meta do 100%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peasoalao usuárlo em 8ti! 10minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

1,45 1,351,121,152,402,33 1,11 1,80 2,26 2,39 2,502,10

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

99,52 99,44 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ~OO,OO 98,60 100,00

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade longa dlstàncía nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,930,910,99 1,300,850,90 0,640,600,36 0,66 0,620,15

100,00 100,00 98,10 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,90 100,00

....•.
N
CO



TElASA - SETOR 07 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores J~N DEl

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

de dlllC8r com tompo mlaxtmo de elpctnl de 3 e9.78 e9,58 e9,&4 e9.85 e9,91 e9.91 SIO,98 eG.98 eG.85 eG,97 e9,98 eG,98
( moi" CIoil/l% ). Mohlllno

de dtllCAlr com tompo mlaxlmo de e.pet1I de 3 e9.ae e9.92 e9,95 e9,G4 e9,95 e9,91 SIO.98 eG,98 eG,eG eG,97 eG,eG eG,SIO
mera do 96% ) • VOllpor1lno

Taxa do obtonçAo do alNlI do dlllCAlr com tempo mlaximo do e.pera de 3 99.78 98,90 e9,92 e9,19 e9,98 99,88 89,98 eG.93 eG,98 eG,98 SIO,SIO 90.97
( meta do 08% ) . Nolumo

a tocela originados cornoiotedaa 83,22 es,11 82.24 se.oe 85,27 87,58 83,79 -86.25 .82.23 ..85,18
do 60% ) • Mlllutlno

&4,48 85,14

Tnxn do charnadaa locals origlnAdoa comptotndas &4,88 es,01 83,51 85,85 83,14 85,153 88,49 88,19 88,23 88.01 83,18 86,24
( meta do 60% ) • Vespertino.

Taxa de chnmadas locals origlnnda/l completadas 84,41 84,74 82,88 64,13 81.88 88,20 88,18 81,49 83,82 85,14 81,81 81,01
( meta do 60% ) . Noturno.

das locals orlglnadas não completadas por 3,81 3,44 3,14 2,96 2,92 2,14 2,60 1,14 1.51 1,23 1,19 1,58
( meta de 6% ) • Matutino.

completadas por 2,51 3,49 3,08 3,37 2,99 3,62 2,51 1,16 1,60 1,09 4,61 1,78
Vespertino.

2,46 4,45 4,34 4,46 4,66 3,25 3,62 3,33 2,59 1,10 1,58 4,12

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 63,39 64,86 67,11 66,31 64,18 68,93 66,91 61,60 67,30 .62,69 60.19 65,28
valor consolidado· ( meta de 60% ) • Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 66,13 66,15 68,38 68,20 67,60 70,29 68,71 71,41 70,38 65,79 60,22 67,89
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 64,59 65,42 61,38
valor consolidado· ( meta de 60% casos) • Noturno.

5,43 1,795,03 4,31

4,23 1,353,68
-.lo.

5,16 5,91 2,55 c..v
O



TElASA - SETOR 07 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro R Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JlIN JUl AGO SET OUT NOV DEl

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TIli(ll du número dtl soncrtncõos de reonro por 100 flCO!l80S do STFC 2,OG ',40 2,81 1.01 2.38 2.12 2,88 2,17 2,08 2.20 2.22 2,47
( motll de J sollCltnçóoll ).

Taxa de! ntttndlmonto do aollcltltÇÔOa de! reparo de! uau.rioa realde!ncI •• 09,77 09,85 09.08 09.04 09,82 09.01 08.70 08.90 • 01,30 09,93 09.81
om "to 24 homs ( motn do 95% ).

Tnxn do ntendrrnonto do sollcltnções do reparo do usuàríoa não 09.88 100.00 08,07 09,28 09,87 100.00 O8,e3 09,73 08,40 08,91 09,88 08,85
fOsldondoti om Iltc'l 8 horns ( moto do 05% ).

Taxa do atemdlmanto de! aolldtaçOlla de reparo de uauârioa Que alo NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prost. do servlço do utllldndo pública om nté 2 hs (moto 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento és sollcttações do mudança de ""utJlI:1\ ••U de 100,00 100,00 100,00
usuànos resldonclas em até J dias úteis ( meia de 95% ).

99,89 99,41 99,82 99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 99,79

Taxa de atendimenlo és soücttações do mudança de endereço de 100,00 98,82 99,05 95,54 100,00 99,21 96,49 99,25 100,00 100,00 98,97 99,22
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuários Que sAo NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prest. de serviço de util. pubt, em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até la 98,10 98,28 97,94 98,40 96,33 98,59 92,80 98,90 98,82 97,98 98,14 97,99
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento telefone ao usuário do STFC em até la 98,75 98,24 97,26 98,32 96,72 98,17 98,54 98,84 98,67 98,04 93,33 98,50
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento telefone ao usuário do STFC em até la 98,71 97,76 93,96 97,77 97,98 98,37 97,83 97,88 97,43 97,76 97,87 96,85
segundos ( meta de 92%) Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo telefones de uso público ( TUP) 7,58 9,62 10,63 6,67 9,32 9,53 11,36 11,56 11,05 10,80 9,54 10,65
por 100 TUP em serviço (meta de 15 solicitações).
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Indicadores

T.xa de .tendlmento de loIldt.çõo. do mparol de telefonei de UIO
púbnco (TUP) om nle 6 horllfl ( metn do 95% ).

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

T.xa de atendimento a correspondende do usuário respondida em até 5
dlas útels ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95%).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade local.

1.411,86

100,00 100,00 100,00 99,74 100,00 100,00 100,00 100,00 99,12 ,99,72 99,83 99,70

0,85

1,94 2,47 2,62 2,351,68 2,46 1,57 2,27 2,35 2,87

0,69

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

Número de contas com reelam ação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

0,99 0,46 0,75 0,780,70- 0,70 1,06 1,08 1,80 1,19

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%)· modalidade longa distancia nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

100,00 98,27 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,95 99,68 100,00 100,00
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Indicadores

DAS METAS DE QUALIDADE 00 SERViÇO

do diacar com tempo mAximo do oapora do 3
( rnetn dO 06% J' MlIllIllno 99.92

80.82

80.92

Tax8 do ootenção do alnal do diac.r com tempo mAxlmo do capora do 3
( 01010 do 98% ) - Veaoornno.

Taxa do ootenção do alnal dlacar com tempo mAxlmo do eapora do 3
otll do 98% ) • Notumo.

Tnxn do chflmadas locais ortglnadas complotlldl18
( moto do 60% ) - Malullno.

Tnxn do chnmadas locala origlnada8 complotadas
( mola do 60% ) , Vespertmo.

Tnxa do charnecas locais originadas completadas
( mola do 60% ) - Noturno.

Taxa de chamadas locais ortçlnaoas não completadas por
conçestíonarnento (meia de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
con lionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
estionarnento (meta de 6% ) - Noturno.

nadas completadas
- Noturno.

de longa distância naco originadas não completadas por
conqestronamenro-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutino.

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

JAN
osz

80.12 80.81 98.41 80.48

80.73 80.85 99.27 99.49

e9.88 80.81 99.17 99.48

4.62

80.78

80.81

e9.73

80.34 80.12 80.22 80.97 82.70 84,44

81.15 81.72 81.08 81,22 88.24 87.18

80.40 80.04 80.13 80.05 83.71 83.62

99.92

80.93 e9.91

89.83 80.93 99.79

89.85 100.00 99,84

2.23 2.81 1.35

4,19 5.60 1,77

1,10

0,93

0.41 0.58 0,49

2.38

60.20 61.88 62.73 61.96

3.49

Taxa de chamadas de longa distânda nadonal originadas completadas 65.47 63,90 61,58 63.81 63,99 65,45 65,53 66,20 64,42 64,82 60,58 61,62
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

axa de chamadas de longa distância originadas completadas 64,20. 68,55 66,99 66,20 65,98 67,76 66,24 67,94 67.06 67,77 63,11 66,20valor consolidado - ( meta - Vespertino.

3,76

2,39
de longa distáncla naco originadas não por 3,84
menta-valor consolidado-( meta de 6% 2,91 3.11

5,27 1,00

2,85 2,11

4,17 3,38

1.00 0,931,15

1,35 1,27

63,75 62,74 61,59 62,39

3,43 3,70 5,59

m. de longa distância naco originadas não completadas por 5.66
onarnento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno. 4,49 3,80 4.44

3,43

3,82

1,88 3,74 3,10 4,84

2.93 3,83 5,10 4,42

0,37 0,67 0,61

3,87 2,07 1,58

3,39 3,11 0,95

1,91 2,64
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94,42 98,04 97,16 96,89 97,43 94,84 96,68
ino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 94,14 94,62 98,56 97,78 96,04 97,30 97,34 94,62 98,89
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de do STFC em até 10 96,01 97,56 96,88 97,36 98,5494,67 93,34 98,32 97,44
rno.

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇÕES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de reparo
(meta de 3

100 acessos do STFC

Taxa de atendimento de 8011
em até

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários não
resldendas em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários que são
prest, de serviço de utilidade pública em até 2 hs (meta 98%).

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários residencias em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de
usuários não residencias em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de
presto de serviço de utít. públ. em até 6 hs

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
por 100 TUP em serviço

telefones de uso público ( TUP )
de 15 solicitações ).

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

JAN DEZ

NO

97,02

98,35

8,46
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DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Indicadores

solicitações de reparos de telefones de uso
em até 8 horas ( meta de 95% ).

DEZ

99,05

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencla do usuário respondida em até 5
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Número de contas
emitidas

reclamação de erro em cada 1.000 contas
de 4 contas) - modalídade local. 2,54

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

de contas contestadas com crédito devolvido ao
95%) - modalidade I distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1,21 1,52 1,76 2,10 3,76 3,62 3,43

100,00 99,50 99,50 98,50 99,20 97,30 99,90 97,40

0,37 0,63 0,70 1,02 1,20 1,66 2,45 2,41 2,23 2,06 1,28

100,00 98,20 100,00 98,50 98,80 98,60 100,00 100,00 99,80 100,00 99,60
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Indicadores
Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não cOlmpleté~dals
congestionamento-valor consolidado-( meta de

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não cornoretaoas
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%

1,43 2,44 2,60 1,72 1,48

1,58 1,92 0,72 1,21 1,01 1,23 1,38

2,36 1,86 1,71 1,28 1,35 2,52 2,18

65,22 62,35 64,19 61.29 64.21 67,19 69,86

69,03 63,73 67,42 66,84 66.13 68.66 73,84

64,81 69,18

4,30 3,57

2,73
....•.

5,77 w
O)

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) - Vespertino,

JAN

DEZ

99.95 99.90 99.89 99.92
99,63 99.36 99.88

99.95 99.90 99.86
99.89 99.96 99.96

99.81 99.86

66.12 65.96

65.90 61.64
67.50

61,73 61.06
64,91

Taxa de obtenção do

Taxa de obtençao do sinal de discar com tempo máximo de espera de 3
segundos ( meta de 98% ) - Matutino,

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) - Noturno,
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DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE REPARO

Indicadores JAN DEZ

Taxa de número de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 solicitações ),

Taxa de atendimento de soIIIClUICOl~sde reparo de usuários resldencJas
em meta de 95% ),

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários não
resldencias em até 8 horas ( meta de 95% ),

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de lJ"UI,""",,,
prest. de serviço de utilidade pública em até 2 NO

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários residencias em até 3 dias úteis ( meta de 95% ), 100,00

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários não residencias em até 24 horas ( meta de 95% ), 99,55

Taxa de atendo às
prest. de

de mudança de endereço
de util. públ. em até 6 hs NO

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao
segundos ( meta de 94,00 96,74 93,89 94,51 92,27 93,83 92,87 97.41

97,34 97,35 97,05 95,87 97,33 94,82 95,48 98,37

94,85 95,68 95,50 94,68 94,65 93,59 93.42 94,15

~
10,51 W-....J

no,

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10
undos ( meta de 92% ) - Vespertino.

do STFC em até 10
rno,

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
100 TUP em serviço
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Indicadores

Taxa de atendimento de soIldtações de
público (TUP) em até 8 horas

de telefones de uso
95% ).

DEZ

99,49

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencla do usuário respondida em até
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

em até 10 minutos (meta deTaxa de atendimento pessoal ao

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Número de contas
emitidas

reclamação de erro em cada 1.000 contas
de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número
emitidas

em Cada 1.000 contas
distãncia nacional.

contestadas com crédito devolvido ao
idade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1,89 1,64 2,56 1,52 1,97 3,58 3,50 2,70 1,88 1,75 1,59 1,05

99,67 100,00 99,70 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 '98,50 100,00 98,30

0,56 0,25 0,66 0,42 1,66 0,76 0,88 0,88 0,86 0,77 0,51 0,32

100,00 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 99,50 99,00 100,00 100,00
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Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO
Taxa de obtenção do sinal de discar com máximo de espera de 3

99,88 99,95 99,93 99,91 99,91 99,92 99,84 99,95 99,90 99,93 99,93 99,96segundos ( meta de 98% ) Matutino.
Taxa de obtenção do de discar com tempo máximo de espera de 3

99,97 99,97 99,97 99,98 99,95 99,95 99,81 99,94 99,96 99,97 99,98 99,98~sJ meta de 98% ) • Vespertino.
Taxa de obtenção do si discar com tempo máximo de espera de 3

99,92 99,94 99,96 99,95 99,96 99,97 99,94 99,94 99,98 99,98 99,97 99,98~ ( m~ta de 98% ) • Noturno.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
60,52 61,09 63,39 61,59 63,09 64,36 61,72 62,61 63,02 63,76 65,79 65,48( meta de 60% ) • Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
61,62 62,57 66,19 64,38 64,69 65,55 63,38 63,80 66,28 66,14 68,71 68,81lmeta de 60% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas locais originada" completadas
62,42 63,69 65,12 61,41 63,75 63,22 60,48 62,13 64,17 63,50 65,74 67,89( meta de 60%1 soturno.

Taxa de v. ;~" iaoas completadas por
0,71 1,16 0,90 0,81 1,00 1,02 0,75 0,64 0,48 1,303,30 4,08~~"v"a,"e".v Cmeta de~%). Matutino.

Taxa de "'''a'"a''a~ originadas não completadas por 3.21 ., 4.02c- ::-1;~- 1-0,86- -0,74- 0,63 0,93 0,99 0,86 0,46 0,47 0,74vv, ,,,vslinname,",v ( meta de 6%) Vespertino.
Taxa de chamadas locais originadas completadas por

3,01 3,60 0,60 0,93 0,95 0,92 1,13 1,09 1,13 0,50 0,42 0,40"""~e~,,v' iarnento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distância nacional nadas completadas.
66,17 65,52 60,21 61,80 63,29 60,78 60,32 63,05 62,06 61,89 65,37valor consolidado· ( meta de 60% ) • Matutino.

ITi de chamadas de longa U'''ld''''' ••nack..,,~Ioriginadas completadas 66 98 65 55 63 72
61,73 62,76 65,75 63,74 63.68 64,31 63.50 63,48 69,43valor "'" .n. 1- ( meta de 60% ) - Vespertino. .'"

61.29. 60,55
Taxa de chamadas de longa u,,,tti, '•..'a nacional originadas comPletadas~ 61,16

60,87 60,80 62,33 67,58valor consolidado - (rneta de 60% casos) • Noturno.

Taxa de chamode longa distância . não W',." '" por
2,90 2,53 2,56 3,22 5,12 1,58 1,48 1,05 1,284,19 4,01congestionamento-valor consolidado-r meta de 6% ::oV1atutlno

Taxa de , de I distância nacooriginadas não completadas por
4,00 4,66 2,60 3,18 2,22 2,99 4,13 1,33 1,66 1,30 1,11_(;()l')2e~"v,,u,~ nv vaior consof _I meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de de longa distância nacooriginadas não completadas por
4,26 4,64 3,65 3,67 2,98 3,44 3,31 1,03 1,20 1,22 0,69M '~~~"v iarnento-vator consolidado-( meta de 6% ) - Noturno.



Taxa de por telefone ao usuário do STFC em até 10 95,88 98,76 96,64 94,19 98,30 98,37 97,98 97,91
( meta de 92% ) • Matutino.

por telefone ao usuário do STFC em até 10 97,89 98,56 98,23 95,11 98,62 98,01 97,79 98,57
( meta de 92% ). Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao rio do STFC em até 10 95,03 98,36 94,77 94,97 97,75 97,29 96,30 98,84
segundos ( meta de Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones
-lo.

8,59 .to.
por 100 TUP em serviço (meta de 15 O

JAN

TELERN - SETOR 10 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de númoro do 8oHcltOçôell do repnro por 100 OC08!108do STFC
( moto do 3 &OlIcltl.lçOo!l )

T.xa do atendimento do lollcltações do reparo do ulUérlol realdoncl ••
em ate 24 norns ( metn do 05% ).

Taxo d tlttmdlmonto do lIollcltnçOOiI oe reparo do ulluAri08 nllo
rosldencías om nté 8 horll/l ( motn do 95% )

Taxa de atendimento do soUdtações de reparo de usuérlOI Que alo
prest. do sorvíco do utllldllC10 públlca 001 até 2 hll (motn 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento As solícuações de mudança de
usuários resldcnclas em até 3 dias úteis ( mota

Taxa de atendlrnento às solicitações de mudança de endereço de
usuários não residencias em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuáríos Que são
st. de serviço de utíl. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

NO

Ot1:

100,00

99,59
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DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Indicadores

do loIldtltÇOel do roperol do tololooo. do UIO

P) orn até 8 horn~ ( mntn do 05% )

DEl

08,30

DAS METAS DE ATENDIMENTO Á CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento o c:orrolpondancla do usuário respondida em até
dlflR úteis ( meta do 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peaeoal eo usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade local.

1,96 2,59 2,28 1,35 1,77 1,66 1,81 1,62 1,141,99 2.D41,87

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

100,00 96,20 100,00 99,30 100,00 98,70 100,00 100,00 100,00 .99,50 100,00 99,00

Número contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas eta de 4 contas) • modalidade longa distância nacional.

0,81 0,77 0,360,830,89 0,900,690,610,59 0,390,520,14

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade longa distância nacional.

100,00 96,70 99,10 100,00 100,00 96,40 100,00 100,00 100,00 99,50 100,00 99,00

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).
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Indicadores JIIN DEZ

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

do dl.car com tompo mllxlmo do Olpon! do J 08.71 88.53 08.74 00.12 00.03 Ge.90 00.27 00.13 00.20 00,03 00.25
( moto d(l IJ/!% l : MntutitlO

Taxa do obtonçAo do llnal do dllC8r com tompo mllxlmo de elpet1l do J 00.70 00.53 OO.eo OO.eo 00.5e 00.85 00.83 00.53 00.71 00,82 oo,ea 19
lIogundOlI ( mllU ..•do 98% ) . VOIIPortltlO

T IIIUI do obtonçAo do I do dllC8r com tompo m6xlmo de Olp«JI do J 00,87 00,75 00.85 00.88 00,79 00,84 oo.n 00.72 00,83 00,79 ,.00,715 00,52
( moto do 98% ) • Noturno

Tnxn do chnmndlllllocnla oríçlnades complotado!! 83.00 82,80 83,55 80,79 82,30 82,30 81,28. eu~ 82"._
( rnota do 60% ) • Mntutlno

Tnxn do cnnmadns tocnte origlnndas completadas 84,12 85,42 85,29 84.04 84,151 84.48 83,53 84,18 84,01
( metn do 60% ) . vospertíno.

Tllxn do chnmadaa Iocats originadas completadas 80.11 83.04 82.71 80.27 81.14 81,85 80.73 80.41
( mola do 60% ) . Noturno.

locais origlnndas não completadas por 2,96 3.55 4,23 2.88 3.50 3.83 4,96 2,59 2,42 2,74 2.22 2.51
to (meiA de 6% ) • Matullno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 2,09 2.43 2.18 2.29 2,20 2,40 2,43 2,39 1,98 2,15 2,05 2,54
c tionamento (meta de 6% ) . Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 2.70 3,35 2,80 3,19 2,41 2,95 3,32 3,05 2,11 2,15 2,51 3,72
congestionamento (meta de 6% ) . Notumo.

Taxa de chamadas de lonça distAncia nacional originadas completadas 80,04 60.09 60.21 ,60.10 60,14 60,21
valor consolidado· ( meta de 60% ) • Matutino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas
valor consoüdado- ( meta de 60% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional
valor consolidado· ( meta de 60%



TELECEARA-SETOR11 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

JANIndicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tnxll dO número do wllcllêçõoll do reparo por 100 nCOIHlO1I do STFC
( mOiO do J sollcllnçóoll )

Taxa de atondlmonto do de reparo de Uau*rlOI residencial
ern olt~ 24 horas moto do 95% ,.

Tnxn do ntonorrnonto do 1I0llCl!Ilçôos do reparo do U!luÁr1oll nllo
realdendas om oh) 8 horas ( moto do 05% ,.

Taxa de atendi monto de aoIlclt8ÇÕCa de reparo de LJIlU'BmJa

prost. do serviço de ulllldAdo público om flto 2

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento às solicitações do mucnnça de endereço do
usuàríos resldenclas em até 3 dlas úteis ( meta de 95%

Taxa de atendimento as solicitações de mudança de ",n'''>r ••r-rv

usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuários que são
prest. de serviço de util. publ, em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento telefone ao usuário do STFC em até 10 95,75 98,46 98,01 95,17 97,91 96,28 98,59 98,62
segundos meta de 92% ) - Matutino.

do STFC em até 10 97,17 98,70 98,72 95,80 97,70 98,38 98,53 94,92 98,35

98,07 98,25 98,55 95,65 98,34 98,16 98,09 98,61 97,86

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço (meta de 15 solicitações).

DEl

2.21

99.23

98.18

100,00

99,54

97,72

NO

8,52



TELECEARA-SETOR11
Indicadores

Taxa de atendlmonlo de aolldtltÇÕea de reparoa de 101010008oe UIO
público (TUP) em olã 8 horas ( metn do 05%)

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

aceno do uaullrlo respondida em ate
( meto 00 95% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa do Inlormaçto do
30

Taxa de atendimento a correspondencla do uaullrto reapondld8 em ate 5
dlas úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendlmento pessoal 80 usuârlo em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

Numero de contas
emitidas

reclarnaçâo de erro em cada 1,000 contas
de 4 contas) - modalidade local.

Numero de conlas com reclamação de
emitidas (meta de 4 contas) - rnod dístãncia nacional.

Taxa do .mero de contas contestadas com crédito devolvido ao
de 95%) - modalidade longa cístàncra nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1.91 1.761.741.781.411.80 1.501,473.44 1.71 1.26

99.60 99.60 100.00 99.80 99.70 99.90 99,50 99,50 99,00 97.60 97,90 98,10

0,61 0,60 0,50 0,50 0,530,660,881,19 0,78 0,66 0,82

99,70 99,70 100,00 99,70 100,00 100,00 100.00 99,60 99,20 96.20 97.50 100,00

1,70

0,48



TELEPISA - SETOR 12 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JA.N FEV MAR ABR MAl JUN JUl AGO SET OUT NOV DEl

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxa do obtonçllo dO alnal do dlacar com tempo mAxlmo do espera do 3 &9,33 00,53 00,14 G9,18 00,78 00,80 89,81 89,81 88,81 88,a1 00,88 88,81
80t)\JndO!l ( moto de 06% ). Motullno

Texa do obtonçllo dO do ditar com tempo mAxlmo do e.pena do 3 &9,78 oo,SIO 00,81 88,04 88,83 88,04 08.88 00,98 00.88 88,87 88,01 00,81
!luQurlr!r'\ll ( mntll dO 08% ) - VOllporllno

Tex" do obtcmçAo dO .'na' ditar com tompo mAxlmo do o.~ do 3 &9,84 00,78 G9,88 G9.88 88.93 88,92 88.80 88,94 88,92 88,98 88,89 88,90
'''"\l,mdo!! ( motn ÚO 9/l'Y. ) - Notumo

Tnxa do cnnmedas 10ClIIII 0lnlld08 completadas 83.10 85,08 82.78 84.98 85.85 85.88 81.08 82,05 85,13 JS5,48 804,57 _83,~
( moto do 60%) Matutino.

Tllx/I do onnrnades 10<'.11111 orlglnlldas completadaa 84,51 81.04 84.31 88,11 88,91 70.12 82.85 81.85 89,49 88.12 81,39 83.98
( moto do 60% ) - Vespertino.

Tnxn do chamadas locais onçlnedas complotodas 81.95 64.64 80.80 86.15 66.85 66.55 81.32 88.43 84.ge 804.21 83.32 83.41
( meta do 60% ) - Noturno.

Taxa do chamadas locars originadas não completadas por 4.78 3.40 5,34 3,11 3.45 3,55 5.88 4,14 1,44 1.85 2,25 3.18
congestionamento (meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de as locais originadas não completadas por 4,29 3,30 3,53 3,88 3.24 3,04 5.42 3,29 1,29 1,41 1.82 2,40
<..v,'\J~~,;v"d' ento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de das locais originadas não completadas por 3,51 3,94 4,06 3,88 3,04 3.48 4,40 3,13 1,58 1,79 3,12 3.27
congestionamento (meta de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 61,41 63,05 62,07 63,13 60,44 60,09 61,93 62,54 62,73 62.11 62,90 61,26
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 63,80 64,98 62,98 64,93 65,31 64,78 62,20 63,54 64,85 63,46 66,13 66,08
valor consolidado (meta de 60% ) • Vespertino.

61,06 • 60,35de chamadas de longa u,,,,a, ,,,,,a nacional originadas completadas 62,95 61,26 61,16 61,82 61,25 61,17 61,62 64,56 60,33
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco orl não completadas por 5,86. 5,52 5,93 4,35 4,58 5,87 4,76 4,55 4,23 5,69 1,80
congestionamento-valor ",0n~~I;"~"~.(meta de 6% )-Matullno.

Taxa de charn. 'e tença distãncta nac 0'.'00'" 0.0 pletadas ""'... 5.57 5.17 4.06 3,71 4,47 4,39 3,78 4,09 5,69 1,55
con• estíonamento-valor 00"'0""'0-( me ta 'e 6%) Vespertino. _

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não "UII por 5,83 5,79 5,95 5,92 3,84
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%) Noturno.
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TELEPISA - SETOR 12 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Indrcadores JAN

S METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TnXll do número do 8OlicllnCôon dó rop."lro por 100 IlCOIl808 do STFC
( mOln do 3 8o/lclll'lç6õ8 )

IOIIICI1I~'1I de reparo de uau6rloa reaJdendall
mOló do 95%)om

Toxo do ntendrmento do scncuncões do reparo do usuértce não
ros/dendllll em nlô 8 horas ( meta do 95% ).

Taxa do atendmento de aoIlcltaçôell de reparo de Que do
prost. do servlço do ullltdfldo públrca om ató 2 8%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa do atendimento ás soucltuçôos do mudança de endereço de
usuários resldenelas em ató 3 dlas útels ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento ás sollcltações do mudança de endereço de
usuários não resldenc/as em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sol/c. de mudança de endereço de usuártos que são
pres/. de serviço de uti/. públ. em até 6 hs (meta 98% .

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10
92,00 95,20 96,03 96,07 94,16 95.22 96,96 97,41meta de 92% - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10
92,00 95,67 96,59 95,62 95,27 97,25 96,80 93,06 97,71undos ( meta de 92% ) - Vespertino.

o do STFC em até 10 94,00 94,31 95,37 94,81 94,77 95,81 95,61 95,27 96,25

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

12,54
Número de solicitações de reparo de telefones d

por 100 TU P em serviço ( meta de 15 ""11',."<.,."",, 8,93

NO

DEZ

2.25

99,59

100,00

100,00

97,84

12,41



TELEPISA - SETOR 12

Ind tcadores

Taxa de atendimento 00 loIldtllçOel do rOP41rOI do teloloooll 00 UIO
púbhco (TUP) orn nlê 8 horns ( moln do 05% )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Tax/! de InlormaçAo do código de do usutlrlo respondida em até
30 SO\lundo!l meta do 95% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento 8 correspondenda do usuário respondida em até
dias úteis ( rnota do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peasoal ao usuàrlo em ate 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

D8,40

100,00

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade local.

3,27 1,58

Taxa do número de
usuário

as contestadas com crédito devolvido ao
de 95%) • modalidade local.

1,70

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade longa distância nacional.

de contas contestadas com crédito devolvido ao
95%)· modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1,87 1,411,88 1,67 1,92 1,38 1,71 1,71 1,63

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 99,30 100.00 99,40

0,69 0,70 0,240,49 0,390,430,530,52 0,49 0,390,24

100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,50 100,00

0,27



TELMA - SETOR 13 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ l- Janeiro a Dezembro de 2.001

Indk:adores JAN DEl

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

TaxA do obIonç60 do ,lnal de dltc.r com tempo m6xlmo de •• pera de 00,11 00,32 oo,e, OUO 00,05 00,82 00,18 00,14 01.50 00,85 00,80 oo.se
lIO\lulldo. ( mlltro do 1l6~ ) - Motullno

Taxa do obIençAo do llnAl de dltc.r com '-mpo m6xJmo de e,pera do 3 00.85 00,15 00.83 OU2 00,01 00.80 00.71 00.04 08,14 00•• oo.ao 00,01
_opurrdos ( mlltn dn 08% ) - Vo,porllno.

Taxa do obIençlo do Ilnirl do d.Cár com 'empo m6xJmo d. MpcJIlI do 00.88 ",52 00,05 OU8 00.08 00.12 00.08 00,. oa,17 00.17 00,116 00,84
'O{jundo, ( mllll! do 06~ ) - Noturno

Tnx/I dó ch/tmlldl18 loclIl. origlnlldill! complotroc:lnfi 80.85 83.50 80,11 80.83 80.87 80." 80,81 83,80
( mOltl 00 60% ) - Mnlutlno.

TnxII ti" Chllm/tdtlft tocels orlolnlldlll COmplotlldnK &S.81 84,48 84.18 82,42 82.3e 81.01 88,31
( mOtlr do 60% ) - vesperttuc.

ToxII dn Chllmodí18 locnlti oriolnlldllK complutllooa 83.34 81,01 61.10 61,03 80,30 81,004 83,70
( moto do 60% ) - Notumo.

Tnxn do chamados locais originadas não complotndns por 1.82 1,89 1.25 1.92 2.11 2.04 5.83 2.40 2.41 2.00 1.97 1,08
congostlonamonto (moto de G% ) - Motutlno.

Taxo do chamados locais originadas não completadas por 1.13 1.98 1.78 1.82 2.19 1.85 2,!52 1.87 2.04 1,95 1.83 1.38
congestionamento ( meta de 6% ) - Vespertino.

Tnxa do chamadas locais originadas não completadas por 1.97 1.53 1.51 2.05 2,47 2.39 2.88 3.78 3.01 3.41 3,27 5.89
congestionamento (meta de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa dlstllnaa nscíonat originadas completadas 66.87 62.06 62.98 65.09 69.39 61.38 8!5.23 67.75 66.22
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa dlstãocta nacional originadas completadas 68.56 66.02 64.00 63.09 72.62 65.57 67.35 67.33 69.34
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa drstãncla nacional originadas completadas 64.87 67.79 65.93
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa dlstãncía naco originadas não completadas por 5.94 5.72 4.13
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% )-Matutino.

Taxa de chamo de longa dlstâncía naco originadas não completadas por 5.22 4.92 3.64
conpesttonarnento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino. ....•.

~
co



- .' 111To •• do chllm do 10"99 (htAncl9 nttC originada. nAo completada. por
C;(>"\l(l~tIO"l1m"lltl.-vglor OOllp(,hd,,'to-( TT\('~1 de 6'" ) . Notllmo

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

hXII do ""'mero de tollCilaçOeI de "'poro por 100 .ontoe do STFC
( mntn 1.ln :1 .nll<:IlI1C{K1P)

T.xo do atendimento do lollcltaÇOea do reparo de Ulutrloa r.lla.rlCt.l.
om In6 24 hora5 ( m(lIo dê 05% )

1nxtl do otnIH.llm"nto do IOIlC!tOÇÓ6ftdo roplltO do UIU/lrI()1 nAo
roaldllnCIOB nrn "tô 8 hór(l~ ( moi" oe Il~% )

TIX. do atondlmenlo de lolldllçóea de rep.ro de UIUlrIol quo MO
rr,,~t do servrço oe uunonoe puhllClI em nre ') hft (motn 08%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento lia IOIIClIIÇOeI de mudança de endereço do
usuáríos resrdenctas em ató 3 mas útots ( meta do 95% )

Taxa de atendimento 88 IOIIClIllÇÕ6S de mudança de endereço de
usuártos nllo resldenclos em ato 24 horas ( meto de 95% ).

Taxa de atendo às lollc. de mudança de endereço de usuartoe que alio
prest do serviço de ulll. púbt om até 6 hs (meta 98%)

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÀRIO

Tnxa de atenmmento por telefone ao usuário do STFC em até 10
segundos ( meta de 92% ) - Motutll1o

t axa de atondirnento por telefone 00 usuarlo do STFC em até 10
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino

Tnxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até t O
segundos ( moto de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de lelefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

2.&2

NO

99,118

NO

8,77



DUO
T .'0 de ."'ndlmento de a04lcllo0008 de •.••Pllrof. de tololonol de U1l0

pubhcu (r lJP) orn 11'&6 h(lrll~ ( ",,,to dr 95..,. )

DAS METAS DE INFORMAÇAO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

" ••••Tax. do In'ormoçAo do códlQO do eco •• o do uaUOr1oreapondldo em 814\
30 Jl'\llmdo. ( mo In do 05,. )

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Ta.I> dó at.ndlmonto. co"".pondC,"d. do U.U'rIO relpondld. am .111
5 di'" lilol8 ( molll do 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pealoelao UIuI\rIO em a16 10 mlnutol (meta do
95% )

DAS METAS DE EMISSÁO DE CONTAS

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Número de contes com rodamaCao de erro em cada 1,000 cootaa
emitidas (motn do 4 conllls) , modalidade iocnl 1,50 1,71 1.57 1,26 0,89 0,81 1,24 1,70 2,27

Tnxn do número de contos contestndas com credito dovoivtdo 00
usuano (meto de 95%) - modalldede local

100,00 100,00 119,50 100,00 119,80 97,20 100,00 100,00 100,00

Numero de contas com reciarnação de erro em cada 1_000 contos
omitidas (meta de 4 contos) - modalidade longa orstàncm nactonní

0,59 0,74 0,66 0,33 O,Sl 0,78 0,50 0,31 0,48 0,50

Tnxa do número de contas contestadas com credito devolvido ao
usuário (meto de 95%) - modalidade longo drstànctn nacional

98,90 100,00 100,00 98,40 97,20 100,00 100,00 100,00

Taxa de digitalização da rede local ( meto de 75% )

....•.
c.n
O



Indicador 5

TELEPARA-SETOR14 Plano Geral de MeIAs de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

de dlllCArcom 19mOOmllxlmo do Ct!pqtlI do J
( moln dl1 011'" ). Ml'lIutlno

dltcar com tompc mllxlmo do o,l)Of1I do J
do l!1l% ) . V()~I)('>rlln()

JAN OEl

80.73 80.76 00.52 ".1" ".40 88.0.- 88.29 08.83 00.47 00.71 ",7" ".&1

".02 ",00 08.70 ".54 ".11 88.17 88,"1 OI.H ".84 lO.e ".88 ".03

00.e.. ".02 ".01 ".57 ".10 88.00 88,11 88."1 ",55 ".12 ",oe ".04

82."'- 87.83 84,87 11,2" -83,50. 85,12

88,18 71."7 88.58 10.58 87.81 80.18

88.10 70.78 70,00 70.58 10."3 70.81

5.61 5.89 5.79 3.99 4.93 ".79 ".53

5.22 ".80 ".21 3.16 3.37 3.08 3.84 3.80 3.21

3.53

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

dllCar com temoo mOxlmo do Ollpolll do 3
do 08% ) - Nolumo

Tnxl1 (1ftchl'ltl1lldtllllCX'..llillOr1gln/ldllll COtl1plOlodllll
(f1l 111oe 60% ) - Mlllullno

TI1XII oe chlltl1t1dllll IOC..llllI()r1glnlldll/l ('.()mplellldllll
( mem 00 60% ) - VVllpertlno.

T/lXII do cnnmndne locais Or1Olnlldllll completadus
( motn do 60% ) - Noturno

completadas por
conçostlonamento . MAtutino

li locals originadas não completadas por
ento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa do chamadas locais onglnfldas não completadas por
congestionamento (meta do 6% - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distAncia naclonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino

Taxa de chamadas de longa distância naclonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

axa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco
congestionamento-valor

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6% ) - Noturno.



TELEPARA.SETOR14 Plano Geral de Melas de QUAlidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2,001

Indicadores JI\N

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tflx,'1 (I •• rHJfn('rQ dI" I'Qlicilllç(l1:!!1 elo:> rIlPl1rO por 100 nt.o""oll do STFC
( m"lfl dt' :3 IIOIiC:llllçVUIl )

TAXII do IIlondlmonl() do aoIlcJI9ÇÕO do ruPlro do UIUMOII rualdondal
flMl filé 24 horllll mÓi" (16 g~% )

T /lXfI ctó nlOfl(llmtlfllO (ltl IIPIlc;llflÇÔ(!!I do r"l>(lIo (1tl UllutlrlOIl nllo

rolil{t(lf\ClIlIi em nló 1\ hO"ul ( mtlln (til O!i% )

prrltll d•• IiNVlço ct"

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxa do atenorrnoruo 1'18 fIOlICIlUÇÓOBc.tornuonnçn do endereço de
usuárlos restdenclas om até 3 dlll!! 1'llolA( mOIo do 95% )

Taxa de atendtrnento ás solrcttações do rnudnnçe de endereço do
usuárlos não rcstnenclas em ató 24 horas ( mola de 95% ),

usuários que são
ela 98%),

Taxa de atendo 8S sotíc, de mudança de endereço
prest. de servi de um. publ. em filé 6 hs

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento telefone ao usuário do STFC em até 10
undos meia de 92% ) • Mnlulino,

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

telefone ao usuário do STFC em até 10
meia de 92% ) • Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 soítcttações ).

OEl

99.24

100.00

NO

92,63

94.43

93,60

9,90



TELEPARA· SETOR 14

tndtcndoras

TAXA do IIlondlmenlo aoIldlllçOoll do roPêfQII de ~efonetI de UIO
publlr.(1 (T om Iltô [I hotj:J~ ( tnl.'tll 00 05"_ )

Plano Gerol de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro fl Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÀO DO CODIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

TtaXAdo Informoçio do códlQO do eco •• o do ulu6rIo roapondldll em.M
30 dOIl ( mom CIo05% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRE8POND~NCIA DO USUÁRIO

TaXA do "tendimento o corrolpondoncJa do ufU6r10 rotpondlda em .16
êlI»n utlllli ( mlltll de 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa do atendímento pessoal eo uluerlo em IItó 10 mlnutOl (melll de
95% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

NA

87,50

100,00

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade local.

1.81

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade longa distàncla nacional.

1,37 0,48 2,17 2,53 3,02 2,47 3,08

1,30

Taxa do numero de
usuário (meta de

contestadas com crédito devolvido ao
longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1,941,38 0,78 0,66

100,00 99.20 98,80 98.70 100.00 99,60 98,40 97,00 97,70 100,00 99,40 96,30

0,81 0,79 0,81 0,790,550.33 0,510,850,99 0,881,03

100,00 100,00 99,10 99,50 99,10 99,00 98.00 99.40 97,60 100,00 99,60 99,20



TELEAMAPA-SETOR15 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores JAN DEl
DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO
Toxa de obtonçAo do llnal do dlacar com tompo mllxlmo do ospora do 3

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00sogundos ( motA do O/J% ) - Matutino

Taxa de obtenção do Ilnat do discar com tompo máximo de espora de 3
100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 90,90sogundos ( motn do 98% ) - Vespertino -

Taxo do obtençAo do discar com tempo máximo do espera do 3 100,00 100,00 100,00 99.99 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00meta de 98% ) - Notumo.

Taxfl de chamadas tocais originadas completadas
&8.80 81,03 80.98 80,78( rnota do 60% ) - Mfllullno.

Taxn do chamadas rocals origlnndas completadas
67.21 62.82 83.87 82.00( meta do 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originAdas completadas
62.53 60.67 60.77 60,28( mota do 60% ) - Noturno.

completadas por 4.17 1.44 1,59 2.84 2.47 1.88 2.81 2.90 1.88 3.28 1.86 1.87- Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
4.13 1.58 1.80 1.88 2.42 2.31 2,26 2.97 1.57 2.01 1.58 1.71congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 5.54 2.40 2,97 2.45 2.89 3.40 3,20 3.14 2.81 2,99 3.77 2.62congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

axa de chamadas de tonga distância nadonal glnadas completadas
65,25 61.69 67,01 60,20 ,61.87 63.41 66,00valor consolidado - ( meta de 60% Matutino.

Taxa de chamadas de longa nadonal originadas completadas
69.55valor consolida de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

nn'''n,:>m,,, não completadas por
congestionamento-vai 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consoliuado-] meta de 6% ) - Noturno.



TELEAMAPA-SETOR15 Plano Geral de Metos de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

JI\NIndicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCrTAÇOES DE REPARO

TIlIUJ dI" 1111mur(J (lI' 90IicItIlÇl'>UIIdI' rupnr(J rlQl 100 !lr.n"I!O!I tio STFC
( ",nln do J "'vlk;ltoçOl1~ )

1C/tItC()01do roPllro do uaullr1Of1 llI81dond ••
m6!1l clt! O!i%)

TAXO 60 AtondlmonlO do
em tI

i IIX/I de IIIc:lIldimonlO (til" IIclttlÇÓôIl 00 repnro oe UlluMIOllllllo
rC'lllidftrlClflll em /l1f! fl horllll ( m{llo tio O~'X, )

TAXII de tllondlmento do aollcJlllÇÕtlI do reparo dó lIallUIf'OA

prlltll (1" servrço cl< ullllClrlClu públlC".J' em IUi 'l

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de ntencnmonro !In IIOllcllnçõc!l cio rnudançn do onrtoroço do
USU8rIOS resld netas orn Alô 3 ours utels ( mOIA do 05%

Taxa de ntondtrnonto OS solicitações do rnudança de endereço de
usuanos não resrdenctas em até 24 horas ( meia do 95% ).

Taxa de atendo as solte. de mudança de endereço de usuáríos que silo
prest. de serviço de uhl públ, em até 6 hs (meia 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 97,39 95,98 97,24 96,02
segundos ( meta de 92% ) . Méltutlno.

Taxa de atendi por telefone ao usuário do STFC em até 10 98,15 97,53 97,47 92,70 96,79
s ( meta de 92% ) . Vespertino .

. rio do STFC em até 10 97,58 94,77 96,52 93,39 93,64
Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
por 100 TUP em serviço

telefones de uso público ( TUP )
eta de 15 solicitações ).

NO

OH

2.30

100,00

100,00

100,00

6,78



TELEAMAPA-SETOR15
IndiCAdores

Ta)(1ICk!IImndlmenlo de to/ldlllÇÕOI do rOJ)llroll do Ielefonel! de UIlO
publico (TUP) 1'"' I'!lp 6 horm' ( mell'! dI' {)!i'Y. )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

SEl OL/T

8O.a, 8o.ao

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxn do alendlmonto 11corre.pondoncla do u.VÁrio rOlpondldll em aIo
dl/lli úl61li ( m6111 da 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atenotmento peseoel eo usuário em ete 10 mmutos (mero de
95% )

DAS METAS DE EMISsAo DE CONTAS

Número de contas com rcclamaçào de erro em cada 1 000 contas
emitidas (meta do 4 contas) • modalidade IOCHI 2.570,48 0,07 1,35 1,32 1,36 0,74 1,69 1,79 2,05

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido AO

usuário (meta de 95%) . modalidade local. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,20 99,30 99,40 98,30

07,13

NA

3,82

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
ernltldas (meta de 4 contas) - rnodaudaoe longa distância nacional. 0,94 0,78

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido AO

usuário (meta de 95%) - modalidade tonça distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,10 0,07 1,70 2,16 2,93 1,77 2,56 1,79 2,85 0,81

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00



TELAMAZON - SETOR 16 Plano Geral de Metll" de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores .JAN DI";:
DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

de dltc8r com letnDO mllxlmo 00 "~" 00 3 eG,02 80,37 00,.8 00,81 00••0 88,00 08,83 88,83 00.215 eG.28 ",5& 88,58
Mnlullrxl

00,.' 00,74 80.82 00,87 ".52 ".59 08:'. 00,.8 00,51 ",82 ",77 88,80

GO,24 GO,55 ".58 GO,78 GO,S4 GO.71 O8,ee ",.8 00,81 00,50 ",80 88,88

T /1l(/l Cli! Chllnlll(11l1I IOC.l1It1originndllll complntl1(111I1 80,82 80,15 83.50 84,35 82.10 83,80 ~,85
( mfltll do (lO')\, ) - Mnlulino

Tnxl1 Cid ch/lmndnrllOCl'll1l ortpinnclllll COmpliHtlclf111 ~,48 83.77 83.92 88,se 88.30 88.71 88,~
( metn 00 60% ) - Vnapertino

Tnxl1 du chumndns locnta ortUiI1/1dn:1completaríns 82,s.. 81.7'9 89••8 71.24 70,95 85.715 71.24
( motn clu 60% ) - Noturno

Tnxn df charnadna 10000lsortglNlclil!i completndns por 3.29 2,57 4,30 5,98 5,88 4.28 4,84
conqostlonarnonto (rnet» dI - Ml1!ullno

Taxu dI chnrnndas locara origlNlclllS não cornplotadns por 2,68 2.13 2.23 3,27 s.ee 3,24 4,09 5,83 4,41 3,82 3,43 2.93
conqestlonamento (meIa de 6% ) - Vespertino

Taxa de chamadas locais origlMdAS nAo cornpletaoas por 3,52 3,14 5,52 3,89 4,34 3,80
ronarnonto (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distàncla naclonal originadas completadas 60,44 61,96 61,90 61,65
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa dístàncía naclonal originadas completadas 63,21 66,22
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

de chamadas de longa nacional originadas completadas
valor consolidado - meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de charn, de longa distância naco originadas não
congestionamento-valor consolldado-t meta de 6%

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno.

5,88



JAN

TElAMAZON - SETOR 16 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) .. Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tnxl1 do númrrn li" "OIlCIlI1Ç(><JPtIo rl1pnro Dor 100 I1COllIKll! do STFC
( 1II0tl1 dI' J IKJlICllaçOU6 )

TAXA de Atondlmonto do IOIIClllIÇÔOa de rop.ro de Uau.r101 relldcmcl ••
em nIV 24 hQrn (môtll do O!\% )

Tnxn do ntonel/monto elo soucunçoe» CIQ rftpl1ro cJo1111116rtOflnli\J
rUlildtlnc:Jnll em nt() 6 horl1!i ( mot" cJnO!i% )

Taxo de IItendlmento do IOllcItaçôol do reparo de uluMoa que .ao
prnat. do servlco de utillelncUI públlCJI um lI!ü 2 hll (motll 08%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendrrnonto ns sohcttnçõos de mudIH1ÇII do endereço do
usuários rosrdcnclas em até 3 dras úteis ( meta do 05% ).

Taxa de atendimento As soticltações de mudança de endereço de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo as sollc. de mudança de endereço
prest de serviço de util. públ. em até 6 hs

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10 95,31 93,43 95,63 100,00 92,76 92,21 94,44
meta de 92% ) • Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 97,88 94,86 99,88 100,00 96,06 93,54 95,47
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

Taxa de por telefone ao usuário do STFC em até 10 98,44 94,57 100,00 100,00 96,33 96,79 95,23
os ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso
100 TUP em serviço ( meta de 15 soli

NO

....•.
CJ1
CO

OEl

100,00

99,48

9,62



TELAMAZON-SETOR16
Indicadores

TaxA d9 •••••nrll""",,,tn do .oIldtAQOuIl de r.pOrO' de lolofonol do UIO
em eló /I hor91l ( ",uln da {I~'!í.)

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

NA

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

TaxlI do atendlmonto a NV' •••• ,lVV1ot1 •• '''da dO uauÂrio roapondlda om .til
100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peesoat eo usuárlo em ate 10 minutos (meti! de
95% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

100,00

Número de contas com reclamação erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 modalidade local.

uesraoas com crédito devolvido ao
lidade local.

Taxa do número de contas
usuário (meta

Número contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas eta de 4 contas) - modalidade longa distãncia nacional.

0.86 0.87

99.50 98.90 98.90 99.10 98.90 100.00 99.60 99.80 99.60 100.00 99.10

0.71 0.910.72 o.se1.83

100.00 100.00

0.33 0.48

100.00 98.00 100.00 100.00 100.00 99.20 100.00 100.00 98.60

0.54 0.480.230.58

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

1.371.90 3.47

0.52 0.91

1.55

0.981.38 0.75

- l
.\ : ~~.I •••••• j



TELA/MA - SETOR 17 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro o Dez ernbro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE QUALIDADE 00 SERVIÇO

Tllxn do chónUldllll IOCUill or1ginüdlll! CômplOI~dnB
( mnta PÔ{lO'\(, ) • MnhJtln(l

TUX/l de chamtldllll IOCj1It1 Or1Olnnd/l1lcompl6tnchuI
( motn ctu 80')(, ) • Noturno

das 10000IS onglnndllli nllo cornpretnons por
( meta do 6% ) • Matutino

Taxa de chamadas locais onglnndns não completadas por
congestionamento (meta do 6% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas locais onglnAdas não completadas por
conges!lonnmento meta de 6% ) - Noturno.

de chamadas de longa distãncla nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância na originadas completadas
valor consolidado - ( meta de - Vespertino.

de chamadas de longa dtstáncía nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

a naco originadas não completadas por
idado-( meta de 6% )-Matutino.

Taxa de chamo de longa dlstàncla naco originadas não cornotetadas
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%

Taxa de chamo de longa distêncla naco orl não completadas por
congestionamento-valor consolldado- meta de 6% ) - Noturno.

JAN OH

DO,as DO,51 DO,51 oe,oa DO,12 88,70 88.87 DO,17 DO.07 DO,M 88.58 88,158

DO,70 DO.7a eG," DO,M eG,e. 88.25 DO.H

DO.50 88.11 eG.50 DO.37 88,31 88.08 80.~

80.28 50." 80.12

50.18 80.32 50,05 50.83 8O.ee M.70 80,54

50,99 eo.se 50,82 80.89 50.151 se.01 50.23

4,94 4,84 2.12 4.81 3.08 1,99 3.84

5,54 2,64 2.75 3.29 3.93 2.02 3.68

3,31 3.44 2.43 3.31

60.54 64,12

60.97 64.08 64,61

60.28 62,47

5.50 4.28

4,82 3,87
~

5,78 3,96 (J)
O



TELAIMA - SETOR 17 Plano Geral de Metos de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.00'

JANIndicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TnXll dó número de 8oHcIII'lCOO8 do r.maro DOr 100 ACenol! oe STFC
( móll1 de J 1001C1II1çOêli )

toIldI'!ÇOC1Ido MP'ro do ueu6noa rolldond ••
mere do 95%)

TnKfI d61llondlm nlO ee lIo1lcltnÇÓ6i1
Mllo(,"dnli em lHOB hortlli

TOXA de alondlmonlO do aollcllAÇÕOa do roparo de u...,.• ", .••
prrHIf oe ervrço oe ufiliefll(ftl públlCll em /Ih) 2

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO.- - --- ----Taxa de atondrmento tis soucltaçôes do mudança de enooreco
usuárros resldoncms em cre 3 dlElSúteis ( meta

Taxa de atendimento és solicitações de mudança do nnc""'IH:ll

usuários noo resldenclas em até 24 horas ( meta

Taxa de alend. às sollc. de mudança de endereço de usuàrtos que aAo
prest. de serviço de util. públ. em alé 6 hs (meta 98%).

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10 95,73 95,48 95,07 97,17 96,23 96,05
meta de 92% ) - Matutino.

o do TFC em até 10 95,43 97,'3 97,20 92,76 97,31 96,02

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 93,06 96,58 94,99 96,75 96,44 96.44
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

NO

DEZ

1M

100,00

100,00

100.00

100.00

100,00

6,00



TELAIMA - SETOR 17

Indicadores

TAXA do alondlmonlo do loIldlaçôo!! do roporull do Iolmono!! do UIO
oúbnco (TUP) o", I1h'l {l "0'''" ( "'uI" du Vr.'I\. )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ). Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

TIIXR do In'orm~ do
30

DAS METAS DE ATENDIMENTO Á CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxll do tltendimcnto ti COI'M.pondencla do usuérto reapondldtl om ate
dluli úttllr.l (mtltll do 100%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

em ate 10 minuta. (meta de

ou

100.00

81.80

NATaxa de atendimento pessoel 80

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamaçêo de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - mocaudaoe locar. 1.31 1,49

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

1,30 2,17 1,82 1,36 1,65 1,81 2,38 1,38 2,45 2,49

100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Número contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas eta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional. 0,32 0,60

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalídade longa distància nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,16 0,27 0,09 0,24 0,09 0,76 0,75 0,61 0,59 0,96

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

....•.
cn
N



TELESC - SETOR 18 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN ~r MAR Aor~ MAl JUN JUl AGO BET OlJl NQV OU

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

T8)(1Ido oblonçAo 00 do dillCllr oom m6xlnl() do mperado J 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00
~QundOt> ( mole OI' u/I'r.) MntuUn<>

TIIX8 do OblonçAo 00~MI do dllK:8r com mplmo do mr#1l do 3 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
1I~\Jmlol! ( "'ota dI' 110%) VOllPorUrl(}

TAXAdo obtençAO 00IIMI ee dlllCár oom tempo m6)(lmo do Olp(lfll do 3 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
"Ô(lynçlo~ ( motn di! flO % ) • Noturno

Tnxn Oô chnrnl\CltllIlOCJll1i Orl\l'no(ln" c.tJrnpl{ltl\Cllu. 8a.2S 83,70 81,72 08,51 88,88 87,70 87.&4 87.88 81,70 88.24 88,30 87,18
( ",ôtll dI' f;O% ) . MlitllUt)n

TIIXII do chllmlldnlllóCL11s Orl(llntlcJtlli c.<>rnplôtncJnll 88,17 85,50 83.88 88,02 87,12 81.80 81,07 87.88 81,80 87,80 88,40 88.20
( mntn Ó<1 eo'X, ) . vesoernno

Taxa cl( chumodoslor.uls onOlnndml compltlll1c1na &2.71 81.24 80,30 85,14 85,10 &4,28 156,81 es.TG 88,3e 85,02 85,33 &4,11
( morn dt! 60% ) • Noturno

Tnxn cio cnamnoas 10000IS (jn:l nAo comptotartns por 0.58 1.08 1,48 0.14 0,88 0,99 0,84 0.80 1.20 1.&2 0,99 1,28
congestionAmento (motA dc) 6% ) . MntutlnO

Taxa de chamndas IOC<1ISonqrnadas cornprctndns por 0.78 0.96 1,23 0,84 0.67 1,33 0.95 0,75 2,05 1,26 0,67 0,96
conçestronnmento ( meta de 6%) Vospertlno

Taxa do chamadas 10CfllSonglnAdas não completadas por 1,86 1.60 1.02 1.20 1,76 1.22 1,37 1,31 1,83 1,78 1,29 0,98
conçesnonar ento (meta de 6% ) . Noturno.

ITaxa de chamadas de longa distáncla nadonal originadas completadas 65,37 64,61 64.76 64,38 66,57 67.89 65.88 67,03 66.53 65,75 66.71 67.24
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Matutino.

Taxa de chamadas de longa distânda naclonal originadas completadas 64,19 64,64 65,41 66,23 65.67 65.51 64.99 66.97 66,69 66.84 67,31 67.65
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Vespertino.

60,53_Taxa de chamadas de longa dístáncla nadonal originadas completadas _ 60,59 61,21
~ __ 1

60.80 60.53 61.61 60.71 61,34
valor consolidado· ( meta de 60% casos) • Noturno.

Taxa de chamo de longa dístáncla naco originadas não completadas por 2.41 2.77 2,61 4.63 1,96 1.86 2,76 2.24 3,02 2.90 2,09 3.01
conqestionarnento-valor consolidado-r meta de 6% j-Matutino.

Taxa de chamo de longa dístàncía naco originadas não completadas por 2,34 2.23 2,35 2.06 2.23 4.41 3,53 2,11 3.49 2.15 2.60 1.81
conqestlonarnento- valor consolidado-( meta de 6% ) . Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não "UIII~ICIClUCl" por 4,71 4,73 3,97 2,63 4,10 2,68 4.12 3.47 4.44 2,68 3,91 2,13
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6%) Noturno.



JAN

TELESC - SETOR 18 Plano Geral de Metas de Quahdade (PGMQ ). Janeiro B Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tl1xl'I dt' número dQ l!ollcJt~ÇÔO" do rODl1fU por 100 11001U;0I!do sn:c
( mote dt' J &ollc.llacOõlI )

TêXII do 1l1(mdlmonlO do IOIICltaçô(t8 do roPllro do 1Y6r1oa roaidOnCI.,
(Im I'1lô24 hor!1M ( mot" (li? 05%

Tnxl1 (lül'1lon{llmhhlo (1il lIoIICIIIICÕ6" (In rô[)l'1roctt! uIllI(ll'1ÔII nj\(')
tnalClondt1l! em 1i1(1 I! nerns ( meta (1{l O!J% )

TAxn ce Illonclmontó do aoUcltAÇOoa oe reparo do uauà"OIl Quo .ao
pr.lIll du servlco (1. ulllldlldo públlC.ll em til,) 2 h!l (mllltl 08%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxn do ntendlrnento 1'15 soucuações do rnucnnça do
usuários rosldenclns em até 3 dlas úteis ( mOIA

Tnxa de atendlmento As soltcttações de mudança de endereço de
usuànos não restdenclas om até 24 horas ( meta de 95% )

Taxa de atend, és sollc. de mudança de endereço de usuários Que &ao
prest. de sorvlço de utl!. públ. em até 6 hs 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de por telefone ao usuàrio do STFC em até 10 99,99 99,30 99,44 97,76 99,75 95,28 99.95 99,67 99,75
( meta de 92% ) - Matutino.

99,99 98,55 97,38 99,79 99,28 99,83 99,98 99,95 99,78 99,93
ta de 92% ) . Vespertino.

do STFC em até 10 99,98 96,58 95,44 98,08 99,59 99,94 99,90 99,79 99.89 99,92
mo.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
por 100 TUP em serviço

OEl

2,11

ee,81

100.00

98,52

98,10

NO

7,80



TELESC • SETOR 18

Indicadores

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

3.40 2,98 2,57 2,06
Numero de contas com raclamação de erro em cada 1,000contas

ernlttdas (meta de 4 contas) • modalidade local.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) . modalidade longa drstància nacional.

1,77

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1,000contas
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade longa distancia nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

2,10 2,21

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ),

T8x8 de 81ond1~1o dt' l!o/Idl8çOot do mf)êroll do h)lofono. ckl UIIO
DúbllCt,(iUP) {'tU gll'>1Ihora (molo dI:' P!i% )

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

TA)(1I do InlormêÇAO do eOdIOOdo 800tio oo u.uArlo I'()l}pondldA em atô 97 35
:JO IIÔÇlYf\\1(}p ( flH1I11 (\o O!\% ) •

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Ta)((I dO alctndlmonlO li corroapondoncla oo usuérto roapondlde em atô 5
dltllll:,lols ( meta de 100%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendlmento poasoal ao usuário em ate 10minutos (meta de
95% ),

DAS METAS DE EMISsAo DE CONTAS

100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,33 0,83 0,88 0,84 0,78 o.rr 1.25 0,73

1,47 0,65 0,52 0,60 0,54 0,38 0,39 0,46 0,34



TELEPAR • SETOR 19 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2,001

Ind tcadores JAN "Ev MAR Aor. MAl JV" JUl "GO 11fT OVT NOV OH

DA METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

TII)CIIdo ObtonçAo de dl_r com lempo mê)Clmo do HPCI", 00 J DO.07 CIO,8O CIO.05 DO,OO CIO.De CIO,07 ",De ".04 ".04 8O,oe ".81 8O.oe
~u"dO" ( mole de P/I") ) - Mnlullno

TII)CAdo obtonÇlo 00 de dliKl8/ com lempo m6xtmo do o.pollI do 3 CIO,Ge 00.03 CIO.04 ".85 ".00 ".04 ".85 ",aO ".85 ",07 8O.oe 8O.te
"1101 "100" ( 1')(1lndI:' 0/10/. ) - VOI!Derlln()

Toxá do oblOI'lÇêO00 tinal dllêOr com lompo mAxlmo 00 otpctrn de :) 00,80 CIO,a. ".83 CIO.80 8O,oa ",07 CIO.oa ",07 8O.as ",te _80.80 80.80
llágUlKfOI> ( moln ee Oll% ) - Nolurno -.

Ttlxtl (lo chnrlltl(JtltllOClíIIl ortglnndllll comf)IOlll(jnl! 72,71 72,1a 81.5& 88.72 80,82 70,40 72.17 80.25 80,25 88.53_ ,=-88-!t ~.~~
( m(llft dó 60% ) - Mlltullno

Tllxn Clt!chflmftcJlllIl()('.lI11IOrlalnnclllll ('.(')mpI6t{ldftll 80,12 80.4a 88.00 80,43
- 89.2070.71 71,17 87.47 70.48 80,81 80,13 80.57

( múttl dó 60'X. ) - vespernnc

TnxlI elo ChmlltldlHllO<'.lllft or1Olnndllll campl6tIH11l11 88.10 88,CIO 87.21 80,23 72,12 88.18 87,13 87.87 87.10 85.55 85,88 &tU8
( meta rio 60% ) - Noturno

TAXAde das locnrs onglNHlu8 nl\o completadns por 1,78 1,37 2,esg 2,58 1,14 0.94 1,31 1,04 0.88 1,00 1.52 1.ee
'-"II\lU""UI "" IUI"" (moto cio 6% ) - Mfllutlno

TAXOdo charnadns locais origlnndall não completaons por 1,83 1,31 4,27 1,01 1,18 0,86 1,37 0,89 0,86 0,82 0,80 0.84
conçestronamento (motA do 8% ) - Vespertino.

TaXA de chamadas locais originadAs não completadas por 2,83 1,48 4,32 1,50 2,Q6 1,31 2,17 1,17 1,15 1.31 1,09 0,85
conqestronarnento ( meta de 6% ) - Noturno.

[Taxa de chamadas de longa dlstAncJa nacJonal originadas completadas 66,04 66,79 65,09 84,18 66,49 67,34 67,09 66,21 66,24 67,25 65,91 65,98
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacJonal originadas completadas 65,95 66,37 66,24 65,70 65,14 67,35 66,17 66,70 66,92 66,48 66,56 66,89
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

61,95 • 60,62Taxa de chamadas de longa dietàncla nacJonal originadas completadas 61,98 60,46 60,64 60,03 60,81
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distancia VII\,/"'CVC" não completadas por 2,55 2,81 2,73 3,39 2,27 2,38 2,20
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutlno.

3,43 3,22 4,95 4,84 2,41

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não completadas por 3,31 2,78 4,14 2,92 3,58 2,21 2,87 2,60 3,41 3,46 2,98 1,85
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não '-UI '''''~'u por 3,29 4,51 4,58 4,80 3,91 2,58
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6%) . Noturno.

5,22 3,64 2,71 2,68
->.
O)
O)



TELEPAR • SETOR 19 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ ). Janeiro a Dez ernbro de 2 001

O[lIndicadores JAN

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TIlItI1 de numero (:lI:'~IICil!'lç{lo dI:' t!,Pllt\) (lOt 100 9(;(7{1,"0," oo STFC
( mrlll dI:' ~I {I()ll(:lIl1ç()o~)

2,18

TAXI! dó tll~ndlm~nlQ do toIlclll!ÇÕ(lll do toparo dó Or1Ol1rol!l<'OnClAII
!In! 111<'24 "orl1!1( mllll1 dll O!l'l(.

1'nxll dil nlonclimnnlo (11l 1I01ic.1I1lÇÔ<ll' Ó<' rÇPilr(l oe \JlIlI~r1Píl nAo
t(1I1I(lpn('Jl1ft fim nlô Il horno ( mplll (10 ()!I% )

anll"JI.e.rl'w•• do rop{ltO dO UIUÀr10a QUO aio
11m/ltti 2 hll (mell1 08%)

100.00
prlllll de servrço (Ie

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxn do nt, normonto as soncnacões de mudnnÇll do ","',MArl
usuànos roslooocms om aló 3 diaa útols ( mo tA

98.72

TilXA do ntendrmento As solicitações de mudança de endereço de
usuários nAo rcstdencías em até 24 horas ( meta do 95% )

98.07

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço
prest de serviço de ulll públ em até 6 hs

NO

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendrmento por telefone i10 usuário do STFC em até 10 97,42 99.36 97.54 98.97 96.77 98.59 96.10 99.79 99.70 99.10
ndos ( meta de 92% ) . Matutino.

telefone ao usuário do STFC em até 10 99,40 99.13 99.03 99.12 98.60 97.64 99.67 99.84 99.33 99.06 99.74
de 92% ) . Vespertino.

99.03 99,25 99.22 99,63 98.66 98,30 99,59 99.84 99.60 99,59 99,74

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Numero de solicitações de reparo de telefones de uso publico ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

8,66



TELEPAR • SETOR 19

Indlcndorel!

TaICAdê ltendlmenlo 00 .00Idl9ÇÓef! de rvperoll de tell?'onef! 00 UIKJ
públicO (TUP) ",m nl!'> ti hora!' ( mele dI? pf>'Y. )

Plano Geral de Melas de Oualldade (PGMO)· Janeiro a Dezembro de 2 001

DAS METAS DE INFORMAÇAO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

TIIXII do InfOmlAÇ30 do
;I[l

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

TaICIIdo "I.,ndlmClnlO o corro.pondcnda do u.uárlo rotpondlcm om .16
c1lnll úlelli ( rnetn e11l 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa do atendtmento peallOalao usuáno em ale 10 mlnuloe (mete de
95% )

DAS METAS DE EMISsAo DE CONTAS

NA

Número do contas com recramacão do erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local

1,161,61 1,31 1,00 1,833,70 3,13 3,10 2,26 1,80 1,713,40

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Número de contas com reclamacâo de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade longa distância nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) . modalidade ionça distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,47 0,39 0,40 0,700,63 0,771,67 0,78 0,421,93 1,271,02

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



SERCOMTEl • SETOR 20 Plano Geral de Melas de Qualidade ( PGMQ l-Janeiro a Dezembro de 2 001

Indicadores ;AN ~EV ~4n A!lH MAl JU" A/L ACO HT NQV ou

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

TOXIIdO obtcmçAo 00 IlMI d6 dllCar com lemoo mAxlmo d6 e~fl{Ir9 de J 100.00 100.00 100.00 100,00 00,02 100.00 80.83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
l!ot)unclOP( rN'I:> Ó{' PA'" ). Mnlullno

Tax8 00 oblOnçAO 00 tlMI CSfódll!Car com PQmAxlmo de HD41rt1 de 3 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 80.82 100,00 00,02 00,02 100,00 100,00
~tíº-untlop ( rnl'll1 ciro\111% ~ VPIIPPr1ino

TAXII do "".v . ..,;!.., dlKar com lomoo mAKlmo de OIPõrll do J 100.00 100.00 100,00 100.00 89.81 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MipunÓOil ( moi!> (I" PO'Y.) - Nolurno

TIIXO(lu Chl\mMIAlllp(".ll11l IrmelAIIe.Qnllll!lll!tl::t~ 70,158 88,31 &4,89 74.40 8U8 72,ae 72.85 88,80 71,.38- 70,25 88.84_ ::.,88.71
( m61t1dI' fjO,,".). Mftl\lflnü

T/lxfI (11lÇIlI1n1tlClf1I1IOf.lllílOrtOIf\iW8fi r.ompllllfl(11I1I 80,88 88,14 89,29 78,35 88,47 71,43 72,82 88,53 71,03 88,38 88,48 70,21
( mnlA (lo 1I0% ) - Vnlipôrllrlfl

Tnxll do CIlI1n1odollloc.ltIS ortOlnu{lflS CÜn1ploll\dll~ 85,~ IW,De 80,78 88,45 85,47 88,10 &e,81 87,80 87,89 85,47 85,19 &4,21
( meta (lo 60% ) - Noturno

Tnxn (1<1chnrnndns IOCllISonglMdlll1 nao c.omplelOd/l:1 por 0,72 1,80 1,42 0,09 2,804 2,40 1,97 2,09 0,88 2.85 3,85 3,18
congesllor1omenlo (meio do 6% ) - Mntutrno

Taxa do cnarnndns locais origlMdfls completadas por 0,12 0,53 0,12 0,07 3,28 2,31 1,82 1,804 0,804 3,64 3,15 2.24
congestionamento (metn do 6%) Vespertino

Taxa de cnarnadas 10CEUSonglMdas não completadas por 0.20 0.16 0,23 0,27 2,60 1,66 1,71 1,43 1,06 1,67 1,91 1,59
conqesnonarnonto (metfl de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa dlstAnda naclonal originadas completadas -15,60 71,27 70,63 73,32 69,32 72,70 74,22 71,53 73,15 75,45 77.09 76,22
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa dlstâncla naclonal originadas completadas 73.19 73.44 74,75 74,79 71,75 76,30 75,30 73,54 74,91 75,19 76,64 78.68
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distâncla naclonal originadas completadas 65,44 65,74 66,63 73,36 68,63 72,06 71,45 67,80 72.00 73,13 78,85 78,64
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de de longa distância . v, '\1" .avu~ não completadas por 4.23.~~5,42 5,59 3,93 3,91 5,49 4,314,43
conpestionai ,~, -aror consolidado-( meta de 6% l-Matutino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não ~v' ••pletadas por 5,20 3.49 5,18 5,82 3,614.24 4,94 4.73 3,19 4,51 5,67
congestionamento-valor consolldado-I meta de 6%) Vespertino.

3,76_~Taxa de chamo de longa distância UIo\1" 'uvu~ não pletadas por 5,91 3,85 5,70 5,14 4,34
congestionamento-valor consolk meta de 6%) Noturno.



SERCOMTEl • SETOR 20 Plano Gerol de Metas de Qualidade ( PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN ~tv MAR AIJR MAl JlJ~ JVl AGO SI'T OUT NOV EZ

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tnxn dI) "úrl1oro dI' t'olicitnç{",p flp 'eDil'O PO' 100 !t()(!1!1'OI'(lo STF'C 2.De 2.53 2.82 2,~5 2,81 2,60 2.88 2.58 2.21 2,33 2.88 2,03
( móln dI' J 1\(:>IIçIIAçO§1I)

TAXO dó Atttndlmônlo do aoIICltAOOõ8~ ruporo do UIU."OI rolldctnCiOIí 88.81 87,13 De,oa 88.13 87.85 • 88.05 87,70 88.55 88,t8 De,04 88,88
(Im nlã 24 ilortlll ( muln do 05'11> )

TnxlI (10 Illonclimon!() (Ir, I\pllr.I1l>C()nJ1cio r(mnrõ (lO ulluMIOII rlll\} 85.38 88.20 85.22 85,18 85.21. 88,35 88.32 88,31 85.88 85,38 85,87
t!lltlOilncjulI em 111[./I Ilortl~ ( metn (\(1 05% )

TIlXA do alondlmontO dó aollClto~. da rapAro do uauar10a .do NO 100,00 100,00 100,00 NO NO 100,00 NO NO NO NO NO

prl1111dI! II<HVlçocjo ulillcl/l(I<l públlC:l1 em nh1 :2 h/l (rnetn 08%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxn cio ntendtrnento ns SOllCltflÇôo5 d" mudnnçll de endereço do 99,92 100.00 100.00 100,00 100.00 99.81 99,91 99,91 100.00 100,00 100,00 100.00
usuartos rosrdencms em até 3 oras útols ( meta do 05% ).

Taxa do atendimento OS soucunções do rnudnnça do endoreço de 98.36 98.17 98,42 98.38 97,03 97,02 97.70 98.49 98.43 97.80 98.38 98,95
usuários nêo rosldencias em até 24 horas ( meta de 05% ).

Taxa de atendo As sollc. de mudança de endereço de usuários que silo NO NO NO NO NO NO NO NO NO 100.00 NO NO
pre st. de serviço de unl. publ. em ate 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99.09 96.10 97.63 98.75 97,49 98.15 99.86 99.89 98.12 99.06 99.60 99,73
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 98.92 95.51 98.46 98.93 99.31 98.74 95.94 100.00 99.80 99,59 99.31 99.51
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

Taxa de atendimento telefone ao do STFC em até 10 99.43 95.28 97,55 97.57 99.56 99.63 99.76 99,84 99.80 99.35 99.93 99.62
segundos ( meta de 92%1 - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 9.57 9.89 11.65 12.64 12.04 8.71 10.02 8.25 7,19 6.42 5.95 5.50
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).



SERCOMTEL· SETOR 20

Indicadores

Taxa do 8tundlmenlo do lIo1ldlaçOoll oo roPê~1I dI! lolOfotlew 00 UIO

p\JbIlC!) (iUP) {'In tllú Oht>rtl& ( ,"('til clt' P5'ío )

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

TI'xlI dI) Infom1l1ç.'1odo c6d1QOdo
:10""oundo"

roapondldll om 11165

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

TaxlI dcalendlmônto 11correapondoncllJ do
(!in" úlol~ ( metn cl! 1

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL. AO USUÁRIO

TaX8 de atendimento pcal'lOlll80 usuário em at6 10 minutos (meia de
05% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

01.21

91.00

Numero de contas com recramscão de orro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) . rnodalrdade local.

3.283.27

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) . modalidade local

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 conta . modalidade íonqa distancia nacional.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

3,78 3,58 3,543.21 3,11 2,22 2,69 2,64 2,893,62

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,35 0,36 0,350,400,37 0,341,071,23 2,243,41

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,38



TELEMS - SETOR 21 Plano Geral de Metl15 de Qualidade (PGMQ) • Janeiro fi Dezembro de 2.001

Indicadores JAN DEZ

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

d4) diSOlI com tempO mA)timo Ó(> 08pof't1 Oe J 100.00 100.00 100.00 00.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 eua 100,00 100,00
( m"l" Ú" [lll'}. l : MAlllf1tl()

ioX8 00 ObtonçAo do IIn81 óe dilCal com tempo miblrfiQ 00 ".pqrg do J 100,00 100.00 00.00 00.85 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 88,83 100,00 100,00
( rndn ti" fJl1"'~ ) . Volillt'llill()

IX> mAxlmo de c,,'~ do J 100,00 100,00 100,00 88,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,00 100,00 100,00
N(>t\ll 1\0

TRXI1 fi" r.rUIflUldllli 10\.:11/1ort\lllln{l~i> C'.()mpiC1'tI(ll1~ 87,52 &4,<42 81,15 ee,55 ee,73 87,eG ea,3G eG,"5 87,12 M,5a e7Ae e7;,e
( mnln cl" HO'l\. ) • M~h,lIllo

T tlXtl Chlcl1ll1lllldtlh IO(:fllfl orlOllltl(lllfl c()m~léllllclll" ea,2" &4,57 &4,88 ee,87 158,79 ea,3e ea,85 71,35 ea,7" 85,00 M,10 ea,70
( mf1tfl oe 60'X, ) - V"npt'lrlltlO

TuxtI do crlllmnd/l~ IOC'.l1l1lOrlOlnllCIIHicompletn lu» &4,53 82,79 1'1,15 85,73 85,04 155,05 87,04 87.&4 &4,,,<4 85,78 ee.05 155,07
( meta dll flO% ) . Noturno

Tnxn clt, cl1f1mfldns IOCilIIiorlglnnclns nllo comptetnons por 0.98 0.88 1,89 1,00 1,30 1,84 0.87 0,59 2.01 0,82 0,77 0,98
conçosuonnrnento (mOIA cio 6% ) - MElIullno

TaXA do CI1AmncinslOCAISOriginadAs nào completadas por 1,05 0.93 1,99 0,75 0,84 1,03 0.85 0,53 0.91 15,80 0,&4 0,97
mento (mota cio 6% ) - Vospertlno

TAxa de chamadas locars orlglnndAs não completadas por 0,84 1,00 2,25 0,93 0,87 0,88 0,78 0,89 2,30 1,09 0,90 1.35
conpesnonamento (meta do 6% - Noturno.

Taxa de chamadas de longa dlstáncta nacional originadas completadas 63.69 64,89 62,72 80,70
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Matutino.

Taxa de chamadas de longa distAncla nacional originadas completadas
valor consolidado· ( meta de 60% ) . Vespertino

de chamadas de longa distância nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) . Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não
congestionamento-valor consolidado-( meta de

m. de distância naco originadas não completadas por 4,00
lor consolidado-I meia de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa dlstãncla naco originadas não completadas por 3,81 4,30 3,97 5,62
....•.
-....j

congestionamento-valor consolidado-( meia de 6% ) • Noturno. N



TELEMS - SETOR 21 Plano Geral de Metas dI' Qualidade ( PGMQ ). Janeiro B Dezembro de :2 001

tndtcaoores JAN ~EV MAr; AI1r; MAl Jl'" JVl A·O SET OUT NQV OH

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TIII«I tI(' fllltnUfO (1(' I'QIlcl!l:u;{",,, dI' fuOOru PQt t 00 néul!w!' oo STFC 2.1" U2 2.20 2.00 2,2 •• 1,11 1.53 1.80 1.10 2.().4 1,77 1.55
( fllult:l clr- J lIolicl1l1Cõõp )

TAXA ~ IItondlm6n1O dó "'-"' •••••••..,.".". do ropAro do uau6r1011roll<'õncJ.'. 88 oe 88.12 l&i."o 09.38 oe,55 GO.82 &i. 50 OG.38 oe,"7 OG.oo &i.37
ôn1 1111'>24 hQ~tI~li( mfllt:l 0(1 O!\% ) •

TIIXIl do ntrlneJlrllrlntD dli ftnlir.l1l1cOOIt{ir' ropl1m dtl utWMIO!i nl\o • 8717 07.88 07.88 88.58 OG.11 87.75 88.27 88 •••0 05,32 oe,51 07,10
fO"I(loflÇÍI1~ nm /llr li hOrtll1 ( rnetn do U!)'lí. ) t

TAxa do IIton<lmento do loUcllAÇ6oa dó roporo do uauárloa Quc"o NO 100.00 NO 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00
prntll eJ" lIórVlço (j" 1I1illdftdt! públic.n um IItã '2 hH (mftt/l 06%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇÓES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

T IX/1 do ntenotrnento tis 801Ir.IIIIÇOO,d mudançn do erideroço clt 97,"8 97.29 96,30 98,13 97.73 97,05 96.n 96,35 96,"0 95,88 95,38 95,92
usuártos rosldonclos em Mó 3 dtas utels ( meta do 05% )

TOXAdo atondlrnento OS soucnacões do mudança do onooroço do 96,16 96,69 96.30 96,25 96,25 96,64 96,14 96,31 96,46 • 96,68 96,45
usuarlos não rostoonclas em até 24 horas ( meta do 05% )

Taxa de atendo 8S sollc. de mudança de endereço de usuáríos que são NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prest de serviço de utíl. públ, em até 6 hs (meia 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendrmento por telefone ao usuáno do STFC em até 10 98,12 98,41 95,76 98,07 98,05 98,38 98,53 96,30 93,14 98,37 98,09 96,48
segundos ( meta de 92% ) ~ Matutino.

Taxa de atendimento telefone ao usuário do STFC em até 10 98,33 98,15 98.65 98,99 96,59 98,33 99,01 98,07 98,72 98,68 98,51 98,85
segundos ( meta de 92% ) . Vespertino . •Taxa de atendi me por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,48 99,51 98,60 98,67 99,50 97,46 99,00 98,87 95,81 98,74 99,18

sequndos ( meta de 92%) Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 12,27 11,78 11,71 11,47 11,13 8,77 7,71 10,19 9,70 10,14 10,41 10,13
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).



TELEMS - SETOR 21 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ). Janeiro n Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de IIIendlmento 00 "()/Idl~,, de I'9PfJt08 do 1011110008 de U80
publico (T UP) 1'"' ai" ti hprl1P ( 1l11'111 dI' \'Ir.,.. )

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

TIIXII do InformllçAo do cOd'OO 00 IKAtllo do ulluiIriO rotP<mdlda om.~ ee ee
30 lIoC\JJ\llnl> ( milU, <k> ll!'>", ) I

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

TII)(•• dO IItendlmento &1 corT'Oapondonclll do uaullrlo roapondldft em IIt6 5
cflUlI útors ( mera clft 1DO'\(, )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

TaX8 de atendimento pea8081 ao uauárlo em ot6 10 minutos (melll de
95% )

DAS METAS DE EMISsAo DE CONTAS

1.23Número de contas com rnclamnçâo do erro em cada 1.000 contas
emitidas (mota do 4 contas) - modalidade local.

0,610,89 1,130,800,911,60 1,450,890,910,85

Taxa do numero de contas contestadas com credito devolvido ao
usuàrio (meta de 95%) - modalidade local.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Número de contas com rectarnaçào de erro em cada 1 000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

1,05 0,60 0,740,520,370,430,53 0,430,420,270,30

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

ee.18

NA

1,53

1,04



CTBC TELECOM - MS - SETOR 22 Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN DEZ

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

do eapera de 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00

dlac.lr com tompo mõxlmo do eapera do 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00do 08% ) . Noturno.

TAxA do chamadas locals origlnndll/l cornpietndns 12.14 89.00 10,00 89,00 10.88 12.12 13.14 81,99 81,89 12,52 11,08 10,1'( moto do 60% ) - Mntutino

Tnxn do chnmadas locnla originAdas completadas 10.S! 89,00 88,00 88,00 11,38 88.18 10,11 10.41 10,98 raoe 10,93 10,84( meta 00 60% ) - vespornno.

Taxa do chamadas locnls Originadas cornpletadns 81.08 88,00 88,00 85.00 88.58 88.31 88.91 89.32 81,38 81.30 85,13 89,19( meta de 60% ) - Noturno.

Taxa do chamadas locais originadas não completadas por 0,02 0,01 0.00 0,10 0,01 0,05 0,02 0,04 0,03 0.04 0,04 0,01( meta de 6% ) - Matutino.

originadas não completadas por 0,02 0,10 0,01 0.10 0,05 0,05 0,03 0,01 0,05 0,01 0,05 0,03meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0.15congestionamento (meta de 6% ) - Notumo.

de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 60,41 62,47 63,04valor consolidado· ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 64,13
valor consolidado - ( meta de 60% ) . Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 61,35
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

1,91

4,15 2,05 1,56 1,41 0,86

--\.Taxa de chamo de longa distância naco originadas não 3,81 0,96 1.44 0,83 2,16 1,93 -.....J
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6 CJ1



CTSC TElECOM - MS - SETOR 22 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV M/lR /lBR MAl JlJN JUL AGO SET OUT NOV DEl

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

TAXA do númoro do solicitações do reparo por 100 acosses do STFC I 2.48 1,88 1,28 0,82 1,43 1,54 1,22 1.22 1,30 1,28 1,47 2.25
( meta do 3 solicitações ).

Tax8 de atendimento de sollcJtaç.Oes de reparo do uauériOll resldendas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,50 100,00 100,00 100,00om ato 24 horas ( meta do 95% ).

Taxa do atendimento do sotlcltações de reparo do usuáríos não 100,00 98,85 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
rostcendas om I1t6 8 noras ( meta do 95% ).

Taxa de atendimento de sollcltaçOes de reparo de ueuártos que alo NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prost. do servlço do utllldado pública em ato 2 hs (meta 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento és soucttações de mudança de endereço de 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuários resldenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuários não residencias em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuários que são NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prest, de serviço de util. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,44 98,00 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 98,89 99,00 98,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 5,95 3,34 4,14 2,88 3,68 3,67 2,01 2,04 5,49 5,92 5,35 8,70
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).



CTSC TELECOM - MS - SETOR 22

Indicadores

Taxa de atendimento de aolldtllçOOa de reparos de tolelonos de uso
público (TUP) em ató 8 hOrAlI ( rnota do 95% ).

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DEZ

100.00

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de InformaçAo do código de acesso do usuérlo respondida em até 97 87
30sogundos ( meta do 95% ). '

99,18

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONDtNCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencla do usuérlo respondida em até 5
dias úteis ( meta do 100%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuárlo em até 10minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

99.21

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuárlo (meta de 95%) - modalidade local.

3,00

100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,10 1,10 1,20 1,902,10 1,510,80 0,90 0,30 1,70 3,00

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

0,30

100,00 NO 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,20 1,00 0,50 0,301,00 1,902,90 1,600,500,00 0,00



TELEMAT - SETOR 23 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUl AGO SET OUT NOV DEl

DAS MEl AS DE QUALIDADE DO SERViÇO
Taxa do obtenção do Ilnal de discar com tempo méxlmo do espera de 3 100.00 99.86 99.99 99.98 99.95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00segundos ( meta de 96% ). Matutino.

Taxa de obtenção do ,Inal de discar com tempo méxlmo de espera de 3 100.00 99,97 99.98 99,97 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00segundos ( rnota do 98% ) - Vespertino.

Taxa de obtenção do discar com tempo mâxlmo de espera de 3 100.00 99.98 100,00 99,98 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00seoundos ( moto de 98% ) - Noturno.

Taxa de chamadas locais UI'~U ,ado" completadas 65,73 88,15 81,09 81,21 66,18 86,86 -61,10 n.21( meta de 60%) Matutino.
88,04 ee.ee 83,16 67,51

Taxa de chamadas locais originadas completadas 68,00 67,83 65,46 86,57 86,21 88,59 88,08 67,63 61,90 61,17 61,14 88.25( rnota de 60% ) - Vespertino.

60.76 • 60,31
Taxa de chamadas locais originadas completadas

60.78 61,50 63,05 63,15 63,17 63,81 62,45 86,81 61,30( meta de 60% ) , Noturno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1,20 1.65 2,50 1.05 0,46 0,53 0,98 1.07 0,43 0,48 1,46 0,37congestionamento (meta de 6%1- Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1,05 0.96 1,20 1,02 0,32 0,30 0,53 0,75 0,31 0.41 0,45 0,44
congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1.05 1,32 2,00 1.11 0.39 0,47 0,76 0.78 0,33 0,63 1,42 0,61
congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas
62.86. 62.46 62.15 61.84 65.13 63.27 84,32 62.49 84,00 63,67 67,92valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância originadas completadas 63,38 61,52 61,75 62,92 61,18 84,97 63,41 64,32 84.44 65,24 67,17valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas ~~.

60.35 62,67
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno. t~~" 60.12

Taxa de charn. de longa distância naco originadas não completadas por 3,33 lh~~,3.09 3,17 2.55 1,99 3.81 2.87 3.57 2.42 4.47 1,85
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% j-Matuttno,

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não "U/ ••pieracas por 3,01 3.47 2,67 3,17 3,17 1,90 3.18 3,17 3.47 2.47 2,09
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%) 1t:::Oflt:lI11 lU,

Taxa de , de longa dlstàncla naco originadas não completadas por 3,78 3.41 2,55 4,29 2.90 4,08 3,03 2.844.54 4,81 3,60
conçesnot 'u, Hv oou ~Inr "UI'~ -I' meta de 6% ) - Noturno.



TELEMAT - SETOR 23 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

jAN OEZ

Taxa de número de solicitações do reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 solicitacões ). 2,23 2,23

Taxa de atendimento ele de reparo do
em até 24 horas meta de 95%

Taxa de atendimento de soucttaçõos do reparo do usuários não
rosldenclas em até 8 horas ( meta de 95% ).

97,90 97,08

96,80 97,70

Taxa de atendimento de 80llcHações de reparo de usuártoa que são 100,00 100,00
prest. do serviço do utllldado pública om até 2 hs (mota 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

telefone ao usuário do STFC em até 10 98,08 98,10 95,13 98,65 97,54 98,39 98,18 95,78 99,28 98,18 98,79 99,05meta de 92% - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,79 99,18 99,19 98,60 94,87 98,54 98,32 98,22 99,43 98,72 98,97 99,64segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

o do STFC em até 10 98,02 98,78 98,95 99,20 97,27 99,65 98,18 98,76 99,45 96,66 99,21 99,38

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones 12,45 -"---.Ipor 100 TUP em serviço (meta de 15
CO

Taxa de atendimento as solicitações de mudança de endereço de
usuários resldencias em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de
prest. de serviço de util. públ. em até 6 hs

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÀRIO

98,73

99,61

NO



TELEMAT - SETOR 23

Indicadores

Taxa de atendimento de solicitações de reparos de telefones de uso
público (TUP) em MÓ fi hOrAS ( rnota do 95% l.

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa do Informação do código de acesao do usuârlo respondida em até 9742
30 sogundos ( meta de 95% ). '

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa do atendimento 8 correspondoncla do usuérto respondida em até 5
dias úteis ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuérlo em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

erro em cada 1.000 contas
modalidade local. 1,23 1,20 2,06 1,92 1,21 1,05 2,03 0,80 1.47 1,33 1,48 1,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,73 0,83 0,60 1,75 0,59 0,70 0,72 0,38 0,34 1,27 1,82 1,91

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

OEZ

99,52

98,74

NA

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distãncia nacional.

Taxa do n
usuário

de contas contestadas com crédito devolvido ao
95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

....•.
CO
O



TELE GOIÁS - SETOR 24 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)- Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN
DEZ

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

discar com tempo rnáxlmo de espera de 3
99,99 99,99 99,96 99,99 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00do 98% ) - Matutino.

Taxa de obtenção do sinal discar com tempo méxlmo de espera de 3
100,00 99,99 99,99 99,99 100,00 99,98 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00segundos de 98% ) - Vespertino.

Taxa de obtenção do sinal de discar com tempo méxlmo de espera de 3
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00undos ( meta de 98% - Notumo.

-. - --das locais originadas completadas
65,08 67,50 67.79 67,51 65.14 67,20 67.69 67.09 88.17 69,04 87.69 88,15ta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
65,79 65,25 67.38 88,90 88,32 88.82 88,49 67.92 69.06 67,40 67.99 88,44( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
63,76 64.72 64,61 67,79 65,93 65,00 63,60 65,90 67.78 64,45 65.31 69,22( meta de 60% ) - Noturno.

das locais originadas não completadas por
2,35 1,18 0,86 0.71 1.71 0,71 0,71 0.61 0,75 0.88 0,88 0,90to (meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
1,32 1,22 0,84 0,96 0,45 0,59 0,47 0,61 0,64 0,66 1,28 0,70congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
1,64 1,60 0,69 1,18 0,57 1,20 2,00 0,40 0,61 0,66 1,07 1,23congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

de chamadas de longa distância nacional originadas completadas
60,54 61,95 61,66 62,25 60,42 61,73 ,63,85 62,31 63,13valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância originadas completadas
63,68valor consolidado - ( meta - Vespertino.

nacional originadas completadas
61,4560% casos) - Noturno.

de longa distância naco originadas não
2,37consolidado-( meta de

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
4,76 2,59 2,08 2,55 2,67 2,78 2,72 2,99 2,06congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino.

~Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
4,57 3,21 3,15 3,15 3,15 4,47 3,86 4,83 3,62 COcongestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno. ~



TELEGOIÁS - SETOR 24 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

IndIcadores JAN

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇÕES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de reparo
( meta de 3 solicita

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de """,»"<",
em até 24 horas ( meta de 95%

Taxa de atendimento de sollcltaç6es de reparo de
prest. de serviço de utilidade úbllca em até 2

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários residenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários não residencias em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às solic. de
prest. de serviço 100,00 100,00

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10
97,38 99,27 99,24 98,37 98,79 98,47 98,33 93,23 99,20 99,28 99,40 99,72meta de 92% ) - Matutino.

uário do STFC em até 10
99,16 99,47 99,25 98,66 98,62 98,23 98,40 96,99 99,16 98,80 99,52 99,67Vespertino.

telefone ao usuário do STFC em até 10
96,55 98,31 99,01 98,08 97,23 97,79 95,85 97,95 98,94 96,43 96,26 99,33meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
por 100 TUP em serviço 13,02

DEZ

2,43

98,90

98,30

100,00

97,77

97,80



TELEGOIÁS - SETOR 24 Plano Geral de Metas de Qualídade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de atendimento de solicitações de reparos de telefones de uso
público (TUP) em até 8 horas ( meta de 95% ).

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de Informação do código de acesso do usuário respondida em até 9768
30 segundos (meta de 95% ). '

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencia do usuário respondida em até 5
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meia de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local. 1,93 1,36 2,22 1,40 1,93 1,29 1,34 1,54 1,31 1,42 1,08 0,92

,100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,21 0,84 1,31 0,78 1,12 0,73 0,57 0,68 0,66 1,38 0,85 0,72

100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distãncia nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

DEZ

97,63

98,81

NA
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IndICOOOte8 JAN ~[V MAI1 AIlR Mo\) JVN JUl "00 8[1 OUT NOV OEl

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇOES DE REPARO

inxa dê t1t)f11910 (j40 1lQl1ê1lêQOotl09 tOP!!fO por , 00 ~08 00 SHC _o,aO
=- -

. f,lO _,.n ' 'AI f ,OIU4 1,01 "~t.1t _ .1,32 .0,77" 0.10 1,11
( lnêUl dO 3 ~ICI\BÇ09il )

TOXAdo OtondlmOnlO 00 IOIIcIIOQOOI 00 repet'O do UitUOtlol toIIdonOIOa tOa 00
.~ ;:-,; .

100,00 ~OO.OO 100.00 100,00 100.c:1.O100,00 tt.A 100,00 100,00 foo.oo too,oo
(!nI tlltl 2A tlOtlíli ( mow 00 05% "

. ,

1 ílxtl dQ ilttlr!dlnlonlO 00 IOIICII@ÇÓOI 6ê Ml)êrQ 00 Ul!uóriol Mo o,,, .":'-. '- -'!1O,ooTtoo,oo
~

J:1ÓO.oO -100,00 100.00 tOO,OO 100,00 100~ 100.00 .,73- 100,00 ~.A:8
réi8ldoncJtli! (Im êl/l8 l\()I'ê. ( motO dO 06% ), ~ .~ . -

ToxO dO OlondlmonlO do IOIIC1\OÇ6N do reporo do ueuârlol Quo .ao NO NO NO 100,00 NO NO 1oo~00 NO 100,00 100,00 NO NO
proll\. ce !IClrvlçodo ulllldlld/\ pUblloa om 810 2 hil (motll 9A~l.

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

TOXIl do atondlmenlo I'Is 6011011/10008óCl m\Jd/lrIÇll oe endereço do
.. n+ :-,,;:

Qg,~ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
U6Ul'lrl06 resldondas em nté 3 dias l"ClIII ( mOln do 95% "

1nxo de atendlmento 8S 801l01l000esde mooança do endereço de 100,00 100,00 100,00 tOO,OO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
uauártos não restoenctes em aio 24 horas ( moto de 95% ).

Taxe de atend. 8111101lc,de mudança de endereço de usuário. que &Ao NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prest do serviço do utl! púol. em até 6 ns (meta 98%),

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendrmento por lelefone ao usuário do STFC em alé 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( meta de 92% ) - Matutlno,

Taxa de atendlrnento por lelofone ao usuário do STFC em até 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( mota de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendtrnento por tsietone ao usuário do STFC em até 10 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso puouco ( TUP ) 7,32 4,34 5,16 3,93 4,73 5,45 8,00 5,97 6,66 6,17 6,60 5,63
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 soucnações ).



CTBC TELECOM - GO - SETOR 25 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN MAR ABR MAl JUN JUL AGO SEr

Taxa de atendimento de sollcltaçOes de reparos de telefones de uso 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00publico (TUP) em até 8 horas ( meta de 95% ).

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de Intormaçao do código de acesso do ueuárío respondida em até 97,97 97,904 97,31 98,151 98,32 98,92 99,03 99,32 98.82 98,88 99,03 98,9830 segundos ( meta de 95% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Taxa de alendlmenlo a oorrelpondenda do u.uárlo ",.pendlda em alé 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,005 dlal ufal. ( moto do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL. AO USUÁRIO

Taxa de alencllmef1to peaaoaI ao u.U&\r1oem OI' 10 mr,ulOl (moto do
M,eo M,<40 88,00 M.2O 88,<40 07,70 07,30 07AO 07,20 07,80 M,70 ,t~ár96% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Numoro dO conlAl com rOClomêÇ60 do MI'Oom Cêdo , ,000 COf1lo!l .~ ''',00 2,00 1,20 2,70 2.~ 2,80 ~!eo 3,<40 3,8a -- i~I.E:~,,!omnidtltl (moto dO , contOtl) • rnodalidédo lOCAI. ·i· '-m;
foxo dO m)moro dO conUII IN' com Cf~fIO QovoMdO!!Q 81,00 100,00 01,00 100,00 81,00 07.00 ".00 '01,07 ~~~ 1'~;YlY4rio (mota dO 0&%) • modotldlldO ~1. 81,00 100,00

~ 1,000 4QntA!I .~

.~~
Numoro !lO oont/l. com •••' ""~ .1,00 3.00 1,00 1,10 1,70 0.50 2,00 2,80 3,10 1,<40 O~~tlmllkla. (mllt., da ~ conta.) ••• I lOnga dll,AoclA nAt:lOnat.

f àxà 00 nomõtQ !lO conta. conla.tltOSi com ct6dno QaVOMtlQ ao
87.00 100.00 100,00 100.00 01,00 100.00 100,00 08.00 100.00 100,00 '00;00 -~uAuano (mllta da 95%) • mtXSalldada lOnga dl,lAnclA nAt:lOnal -

DAS METAS DE MODERNIZACÃO DE REDE

fSlIA da dIO'UlI~ da'e<le lOCAI( matA da 75% ) 85,22 aU2 a3.n lJS,oe aua &4.08 82_ 82" 87,31 17,43 PW/'I1M'
11M'I1HId1 ~ NA. Nto IpIic<t•• , ..• ...
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JAN

dê dlllCar com lempo maxlmo de HPOflI do 3 100,00 100,00 100.00 100,00
( mollJ dê 98% ). MalvlttlO

do dlKAr com lompo mtldmo do HP«8 dO 3 100,00 88,07
mólê dê 08% ) • VOIPêMlno.

dO dllCar com lompo mixlmo dO •• pora dO 3 100,00 100,00
•••••.Il"~"UIl ( mora dei 98;v ) • Nolumo.

Tnx{\ do chftmnºM 10Ctl11loriginadas comPlOi(ldftil 83,84 87,04
( m6111do 60% ) • VOIlp6rtlno

raxe de Chnmndlllllocala orlglnlld811 complOllldtlll 83.87 87.82
( motll do 60% ) • NOlurno.

Taxa do chamndaa tocalll origlnadall completadall por 1,54 2,42 1,35 1,00 0,85 1.20 1,54 1,74 0,83 0,82 0,81 0.00
congestionam enio (mota de • Malutlno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 1.29 1,88 1.09 0,79 0.72 1.28 1,41 1.31 0,82 o.n 0.87 0.81
tlonamento (mata de 6% ) • Vespertino.

locais originadas não completadas por 1.41 1.82 1,11 0,96 0,85 2,72 1.75 1,44 0.81 0,94 1,00 1,09
to (meia de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa dlstAnela nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa naelonal originadas completadas
valor consoll de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa dlsllmela naelonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

não completadas por
6% )-Matutlno.

5,18 4,28 4,29 5,90 4,99 3,03

...••.
5,08 4.82 4,53 5,35 5,10 4,69 ex>

"'"
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DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE REPARO

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

TaxEi de atendlmento és soucüncões do mudança de Anrlllrl,r.n

usuârlos rosldonclas em até 3 dias úteis ( meta
99,39

Taxa de atendimento às sottcttações de mudança de An"Ar,Ar.o

usuártcs nâo rosidenclas em até 24 horas ( meta
98,18

Taxa de atendo As soüc, de mudança de endereço
prest de serviço do utll. públ. em até 6 hs

NO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 95,96 98,65 99,04 99,65 91,11 99,56 99,50 99,65 99,55 99,65 99,96 99,86
ndos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 91,33 99,39 99,14 99,55 99,55 99,54 91,42 98,18 99,41 99,76 99,91 99,96
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao do STFC em até 10 98,11 98,98 98,67 99,33 99,75 99,57 98,41 99,52 99,53 99,54 96,99 99,83
undos ( meta de

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo
por 100 TUP em serviço

8,88 -->.
ex>
ex>
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Indicadore8 JJ\N 'I:V "'''~ "'''' JUl AGO IIn OUT az

TAX' dO .ov""" •••.•_ tOlldtaQOot do de •••••••"' •••••dO \iIO " ",84 I""~ ".2"OI,~ ",t7 -8I.1S- -.,17 ".54 "le1~ .• ,33 "Ja. ".se
pYbllCO (TUP) (1"' titã 8 hOt111l ( ",(1tl1 de 1)5~ ) -

DAS METAS DE INFORMAÇAO DO CÓDIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

TaXA dO Inform8Ç60 do código dO aceno do uaullrlO roapondlóa om 016 87~7" OI:Ot 81.83
~. '.= i

88.H 88~o81.17 87.82 87,. &l.1e 87.03 87.A 0I~1"
30 8OOundOI ( mete dó 95% ), . ,oj; "

..
DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA 00 USUÁRIO

raxo do atendimento a corro.pondon~ do ulubrlo rOlpondlóa em atô si
,!~

100.00 100,00 100.00 10000 100.00 1~,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dilUI útolll ( motll oe 100% ), o

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

raxa de atendimento peaaoalao usuário em até 10 minutos (meta de NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação do erro em cada 1.000 contas 1,93 1,32 1,54 1,30 1,56 1,41 1,05 1,32 1,09 0,90 0,96 0,87
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade local.

Taxa do número de contestacas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
usuário (meta de 95%) modalidade local.

100.00 100,00 100,00 100,00 100,00

Número de contas com raclarnaçâo de erro em cada 1.000 contas 0,29 0,51 0,46 0,68 0,32 0,42
emitidas (meta de 4 contas) . modalidade longa dlstãncla nacional.

0,81 0,89 0,91 0,69 0,69 0,88

Taxa do núme de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuário (meta de 95%) • modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ). 87,68 87,75 88,89 89,87 90,45 91,67 92,42 92,46 93,97 95,15 95,19 96,09

OUmprlda_ NA " NAo aplicável NI = NAo Informado NO = NAo houve ocorrência
....•.
co
CO
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dlllCllf com lémpo m6xlmo de Mf)O(1I de 3 100.00
d(l os')\, ). Matullno

100.00

dllOIr com lompo m~mo de 11)0(8 de 3
do 98% ) • NofUmo

ee,.!

ee,82

Taxa do chamadas locais 0r1\)lntldIl8 complotadlla 81,82 81,18 80,"8 81,ee 83,13
( moto de 60% ) • Notumo.

nadas nâo completadas por 0,93 0.45 0,88 2,41 0,78 0,50 0,35
congestionamento ta do 6% ) - Matullno.

Taxa de s tocais originadas não completadas por 0.71 0.51 0.60 1.59 0.84 0.31 0.33 0,23 0,57
( meta de 6% ) - Vespertino.

as locais originadas não completadas por 0,51 1.38 1,00 0.58 0,24 0.77 0,63 1,10
ento (meta de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa distAncia nacional completadas 83.28 &4.01 83.7881.86 80.71 83.94
valor consolidado - ( meta de 60%

Taxa de chamadas de longa nacional originadas completadas
valor con de 60% ) - Vespertino.

de chamadas de longa distAncia nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa distAncia naco originadas não 2.82
congesllonamento-valor consolldado-( meta de 6

m. de stAncla naco originadas não completadas por 4.22 3.70 2.92 2.05 3.08 2,46
consolldado-( meta de 6% ) - Vespertino.

...Jo.

de longa distancia naco originadas não 5.26 4.18 3.38 3.24 3.65 3.10 3.79 3.17 (O
Oconsolidado-( meta de
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OElIndicadores JAN

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE REPARO

100 êOOll101! 00 STFe
)

TAXAdo .IondlmonlO da toIl,dt.lcbc,. do mp.ro ee ulUjnoa rotldOnCiAl
moiA do 95% ).

Taxa do 1.I10ndlmMlO do IOUClt çOol oe I'OpAro do ulullnOIl n&o
rellClone/tll em nló 8 horDI ( molll dó 05% ).

TA)(I) do .'",.v1IrnAn,'1'I do toIlcl~. do roPllro do "1111,.",".
pre !I I. utllld/IÓOpubllCII em IIttl 2

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

NO

Taxa de Atendimento As eol!CIIIIÇOOIlde mudança de o
usuárlos resloeoclas em até 3 diAS úteis ( meto do

D9,41

Taxa de atendimento és solicitações de mudança de
usuários noo resldenclas em até 24 horas ( meta

D9,43

Taxa de atend. às solle. de mudança de endereço de usuários que &Ao
prest. de serviço de util. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao 97,70 99,50 95,01 98.17 99.84 98.79 98.92 94.58 99.48 99,83
segundos ( meta de 92

98,42 99.84 98,85 95,83 97,48 98,94 99,27 98,46 99,21 99.88

Taxa de atendimento por telefone ao 96.81 100.00 99.51 98,99 98,88 99.02 94.92 99,65 99,70 99,68
segundos ( meta de

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

:;·.j;'''·o·''·'1II' I. !I~ Ir }I~ ~\ • (,~.' ,

., ""',i/ .. 1 ....:

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço (meta de 15 sotlcltaçôes ).

11.52 12,13



TELERON • SETOR 27 Plano Gerol de Melas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

tc!1(;loÇON do rol)êtOl do 1nI••trv..••.
01'11 flló ti horllll ( 1'110111do

DAS METAS DE INFORMAÇAo DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de Infotrneçlo dO código dO
30 aogundol

dOatondlmonto a corrolpondendo do UIU.rio rotpondJ~ em It6
dloll utolll ( metn de 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

NAem até 10 minutos (meta deTaxa de atendimento peaaoal ao

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas reclarnaçâo de erro em cada 1.000 contas 2,28 1,82 1,84 2,44 3,47 3,11 3,30 1,78 1,98 1,58 1,95 2,53
emllldas de 4 contas) • modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ~OO,OO 100,00 100,00
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

1,14 0,88 0,58 0,52 0,33 0,30 0,54 0,34 1,28 0,63 0,88 0,64

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuário (meta de 95%)· modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



TElEACRE • SETOR 28

J~N ou

Plano Geral de Metos de Qualidade (PGMQ)· Janeiro fi Dezembro de 2.001

100.00 81.81 100,00

100.00 08.38

100.00 -OOA1

TllXIl de chamados tocale origlnlldlls completadas
( meta do 60% ) • Noturno.

83,.

80,32

1,11 1.31 ',07 0.3e 1.53 0.59 4,18 0.48 0.34 0,49 0,73 0,51"

Taxa de chamados locais originadas completados por 0,19 1.28 1.01 0,215 1.10 0.29 0.49 0.12 0.415 0.57 0,91 0,49
congestionamento (meta de Vespertino.

das locais originadas não completadas por 0,38 1.19 0.90 15,13 0,84 1.09 0.815 1,12 1,03 0.89 1,88 0.89
ento (meta de 6% ) • Notumo.

88,10 88,32 815.151 88,28

88.35 87.22 84,33 87.21

84,43 88,78 82,89 85,17

3,49 4,66 4,51 4,09

3,35 4,42 5,71 2,75

3,90
....•.

3,08 3,64 5,13 COw

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas
valor consolidado· ( meta de 60% ) • Matutino.



TELEACRE • SETOR 28 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Indicadores

100 êCêUO~ ee STFe

IOUcn.IIQO('1 dO MPlro dO uau6tiot l'OaldO~
môlo do 9/1% )

Tti~1i(Iíi tlhm<JlmonlO dó loIlChoç60tl oe roparo ee U'UOrtOI n&o
rulllc.l()nCltltl om "lê 8 hortl# ( molll do 05% ).

NO

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento às soucnações do mudflnÇII de endereço de
usuarlos resldenclas em até 3 dlas úteis ( meta de 05% ).

98.08Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de
usuàrlos não resídenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

NOTaxa de alend. às soUc. de mudança de endereço de
prest. de serviço de utíl. públ, em até 6 hs

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 96.23 94.64 95,71 99,07 99.31 96,96 99,24 98,25 98,80 99,57
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

95,79 95,39 98,42 97,84 95,93 98,58 98,90 97,90 99,45 98,52 98,65 99,26

Taxa de 100.00 98,37 98,12 98,74 98,91 100,00 98,72 98,47 99,3695,00 92,51 99,31
Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso
por 100 TUP em serviço ( meta de 15

9,60



TElEACRE • SETOR 28 Plano Geral de Metal! de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores JAN I.IAR A8R I.I~ JUN JUl li OVT NOV ou

••• ee.e1
-

Tau de alendlmonto lollcltaQOot do de lOIotoneadOueo 87.~ _~ •. se •. se 88,1. 88t72 •• 10 85.13 _88.37
públICO(l'UP) Ô"' 9tô fi horall ( mí1l~de OS,. ).

DAS METAS oe INFORMAÇAo 00 COOIGO OE ACESSO 00 USUÁRIO

TaxA do InformoçAo cIOCódiOO do utLlât10 roepondlct. em 116 .- --~ . "'. _ ...~ -;;-

87.~. 08.11 97,07 87,03 88.18 ,.-oe~ 88,30 88,47 88.88. '88~ oe,,~ oe.eo
30 lôQundol ( moUl do 95% l. - .

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA 00 USUÁRIO

Taxa do atondlmonto a correapondoncla dOul~r10r•• pondlct. em .tô 100.00ll09.~ I 100,00
h' ; io ==

100.00 100,00 100,00 100,00 ,100,00 1~,~ .100.~ 100,00 100,00
dlOIlútels ( motl.l de 100% ). "-

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimonto peuoal ao usuário em .te 10 mlnulo. (mota de NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 0,90 0,59 1,08 1,95 3,46 2,89 3,83 2,91 1,68 0,96 3,10 1,62
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuário (meta de 95%) - modalidade local. "

Número de contas com reclamação de em cada 1.000 contas 0,32 0,25 0,25 0,60 0,73 0,35 0,90 0,45 1,83 0,45 0,24 0,74
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade longa distância nacional.
Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

usuário (meta de 95%) • modalidade longa distâncla nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ,. 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meia oumprldl- NA" Niloaplicável NI= NiloInformado NO= Nilohouveocorrência
....•..
coc..n



CRT - SETOR 29 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)- Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Ind tcadores JAN MAR ABR "'AI JUN JUl o sE'f OUT

IDAS METAS DE QUALIDADE 00 8ERVIÇ
Taxa do \Al1V1 •••••••••dO . 611CAf com tempo mAKlmo de HPOf8 de J 00.83 88.83 100.00 100.00 100.00 1ooloo 100.00 1~00 ".18 100,00 100.00 @t.t3

8êQundOií ( "'ota 60 1)6% ). Mlltullno .~. ." ~ "

Taxa dê oblOnçAo do dê dllCar com do .tpol1l do 3 "~
100,00 100,00' 100,00 "... 1~10C!,00100::M .1lO.I200.41 H," 100.00 100,00 100.00

fU>QunOOíi ( mêtll 60 08% ) 'UltjJ{lfl" '"
.

- .~ """.-
Ta.1 dê obtonçlO do Ilnol do dllCar com m6xlmo do ótpol'1l do 3 ".11 ".11 100.00 100.00 100.00 100;00 100.00 100,00 ".N 100,00 100,00 ",83

8OQvndOl! (mólli do 98%) -Noturno. -'"

TAxA do ".~i .•.•dr.•• locnla or1glMdtltl c:omplollldlill
.

':'72.TL
~

~11,05- ~ "fIUl ,.,. M~ •. 'IA 1-,i!t-13~ee,82 ee,re -88,03 'M81 81,54 Z1.T3- I--'-~..-!f"- ~ I~' :..
( moto dO 60% ) • Motullno. .' ,

Tnxl) do chomOdlllllOClll1I or1glMd 11c:omplOllldnl e1.24 88.10 88.3e 88,S2 M.e1 71,51 7O.:lt 7Õ18" .10.82 1_70·7! 7O.1i )-~,'.,
( meta de 60% ) • VOIIP6rtlno - . -

Taxa de ch8madlllllOCllla onglnndnll comptetedas 88,13 88.eo 86,75 88,81 M.87 72.1e 71,32 88.12 7ue 88.M e7,eo fSe,28'
( meta de 60% ) . Noturno

Taxa de ••"", ••,as •• locais origlnadCHI não completados por 3,OS 2,97 3.10 2.45 - 2,22 2.12"3,93 3,89 4.10 3,80 3.88 2,8G
\AI' ,~uD:lu,.u" 'u, ,~ (meta de 6% ) - Matutino. -

Taxa de cha local: originadas não s por 4,81 4,10 4,35 3,54 3,81 3,39 3,87 3,87 3,81 2,38 2.12 2,19
congestlunamento (meta do 6% ) - vespertlno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 5,29 4,85 5,14 3,96 4.33 3,09 3,41 5,25 3.17 . 3,28 2,95 2.97
congestionamento (meta de 6% ) - Notumo.

Taxa de chamadas de longa distllncla nacional originadas completadas 62,02 61,78 61,94 81,13 &4,58 63,50 83,80 64.43 83,54 &4,52 85,06
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

,

Taxa de chamadas de longa dislllncla nacional originadas completadas 81,03 61,31 60,28 61,84 60,39 63,01 63,17 83,38 63,76 63,09 62,03 83,95
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

60,43 • 61,91Taxa de chamadas de longa dlstàncta nacional originadas completadas 62,38 61,03 62,70 60,58 61,26 62,10
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não ••v, ,~ por 1,67 2,46 1,90 2,95 1,92 1,55 1,38
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutlno.

3.46 3,61 3,31 3,19 1,81

Taxa . de distância naco originadas não completadas por 3.33 3,45 2.90 3,10 1,96 1,84 2.43 2,03 2,71 1,98 4,23 1,33
conçestlot 'o. "C, IlV' ,aovo consolldado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância v ••~" .au"" não l'U' , 'fJ't::,au"" por 4.40 3.99 3,21 3.49 2,81 1,74 2,45 2,08 2,93 2,54 3,30 2,07
congestionamento-valor consi meta de 6%) Noturno.



CRT - SETOR 29 Plano Gerol de MeIos de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 9 Dezembro de 2.001

Indicadores JAN

Taxa do ftl6ndlmMIO do lollclloç60. do reparo do U
rt'i8ldonc:ltlljem fll~ 8 hOrOA ( mOI" di! 05%

100 1I0&11IOêee STFe
).

S METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

TOM do nUfMro 00 í1óIlCIlIiOOóil 00
(molflC'So 3

Taxa do atendimento do IOI1c11tQ601do reparo do UlUtnoa rotIdonclal
ern 016 24 hOl'ClI ( mOlft do 95% ).

TAXA do .londImonto do IOIlldu~o.
pr(J1I1. do serviço ee

NO

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxa de menctrnomo /'la solicitações do mudança de endereço d
usuàrtos resldencras em alô 3 dias úteis ( meta de 95% ).

".15

Taxa de atendlmento às solicitações de rnodanca de endereço de
usuários não restdenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

95,39

Taxa de atendo às solle. de mudança de endereço de u
prest, de serviço de ulil. públ. em até 6 hs (m

100,00

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

teletone ao usuário do STFC em até 10 91,48 98,18 99,21 91,10 99,04 99,31 99,80 99,82 99,10 99,19
meta de 92% ) - Matutino.

rio do STFC em até 10 91,41 91,43 99,21 99,25 95,02 99,00 99,46 99,13 99,12 99,61 99,10

Ta)(a de 99,09 99,40 99,58 99,52 98,00 99,22
91,93 91,43 99,22 98,36 96,29

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicItações de reparo de telefones de uso
por 100 TUP em serviço (meta de 15

7,33



CRT - SETOR 29 Plano Geral de Metas de Oualldode (PGMO)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

TeXIIdo otondlmonto de tolldl&tÇOoa do rvporot de 101.'0'-" do uao
públICO (TUP) ftm '-'Ió ti h()ttl8 ( m@lâ 00 05% )

OAS METAS DE INFORMAÇAO 00 CÓOIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

TIIXlI do al4tndlmonto e c:orroapondone!e do Ulu4lrlo roepondl~ em OI ~ 100 00
dloll ulel. ( meia de 100% ). •

OAS METAS OE ATENOIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

TexII de atendimento pcasoal ao usuário em IItô 10 mlnutoe (meta de
95% ).

DAS METAS OE EMISSÃO OE CONTAS

NA

Numero de contas com recrarnação de erro em cada 1.000 contas
emllldas (meia de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Numero de contas com ractameção de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

3,73 3.71 3,80 3,27 3,43 3,71 3,92 3.79 3,58 3,88 2,93 2,72

~,!57 99,51 98,08 97,02 97,30 98,87 97,77 96,47 97.20 97,88 99.50 97,58

0,92 0,93 1,06 0,98 0,99 1,15 2,05 1,15 0,94 1,14 1,04 0,91

98,43 99,75 98,26 96,90 98,06 99,05 99,93 96,67 97,14 98,75 98,90 97,56

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).
99,70

...•.
CO
CO

]\: \ 11' "'" '! It' j'. ~
• r ~., ;J



CTMR • SETOR 30 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· JaneirO a Dezembro de 2.001

tncrcadores

mÁximo dê OIpon1 dê 3 100,00
mo

T tI)(tl do chAn)tldoll I(){'~I ol1gln3dM complotndníl 115,_11
(m 11\0 60% ) • MlIlutlno.

TII)\!l da cham6ánlllcx:l\11I originAda complotndlllJ Ge,23
( moUl de 60% ) • Voapertlno.

&4,11 e.Ut 81.28 Ge,83815,88

0,78 0.59 0,17 1.03 1,20 0,"7 0,506 0.12

0,74 0.57 0.48 0.84 1,15 0,81 0,48 0.15 0,52 0,83

0,48 0,"5 0,39 1,10 0,70 0,58 0,48 1,13 0,87

85,08 64,23 83,80
atutlno.

Taxa de chamadas de longa distfmcla 63,10 64,44 64,95
valor consolidado· ( meta

Taxa de chamadas de longa distàncla naclonal or:Jglnadas completadas 60,90 63,45 60,51
valor consolidado - ( meta de 60% casos) . Notumo.

Taxa de chamo de longa distàncla naco originadas não 2,52 3,11 2,77 2,52 3,99 2,51 2,85
congestionamento-valor consolldado-( meta de

Taxa de chamo de longa distância naco 3,87 3,52 3,01 3,36 2,72 2,66 2,28 4,57 5,41 2,68
congestionamento-valor de 6% ) - Vespertino. ....•.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não 4,94 5,52 4,34 4,28 2,93 3,49 2.66 2.90 2.42 2.37 2.69 3.64 CO

congestionamento-valor consolidado-I meta de 6
CO



CTMR - SETOR 30 Plano Gerol dê Metos de Qualidade (PGMQ)· Jonelro 8 Oeumbro de 2.00'

orell

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS 80LICtTAçOeS DE REPARO

Tlixtl dO numêro dê 1IOI1cllllÇÔôldê ré)pêro IX)/' '00 1l0ê11Oll do SU:C
( moiA dê 3 IOIlOitliQÔ{Y).

TaxA do 'londImento dê IOIIClII~t.
on;

Ta)(, do atonclmonto do aoIloJ~. do reparo de uauârloa
proa!. d IiIMVICOdo ulllldodô publlCll em 11162 hll (mOUl

J~N

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

100,00Taxa de ntendlmento élllOllclUlçõoll de mudança do endcreco de
usuártos residencial! em ete 3 dlal útels ( meia d 95%).

Taxa de atendimento 9S IOIIcl18çOoS de mudança de endereço de
usuários nAo restoenctas em até 24 horas ( meia de 95% ).

T8)(a de atend. és 101Ic. de mudança de endereço de usuârlos que &Ao
prest. de serviço de util. públ. em até 6 hs (meta 98%).

100,00

NO

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

100,00 99,72 100,00 99,63 97,64 99,71100,00 100,00

99,29 98,38 99,48 99,9599,84 100,00 100,00 100,00 100,00

98,53 100,00 99,09 100,0098,34 100,00 100,00 100,00 97,42

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

5,47Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ,.

I\..)

O
O



CTMR • SETOR 30 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· JaneirO o Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa do alóôdlmento de .00IdtaÇOê.dó repMOado 1UI0f000I dOutIO
públiCO (TUP) {Im11m6 horall ( mêla dê OS'" )

DAS METAS DE INFORMAÇÃO 00 C60lGO DE ACeSSO 00 USUÁRIO

Taxa do Inf()(m~ do código do Il00•• 0 do utu«lo ~da om... M 81
30 860undol ( moto ee 95% ). •

Tox&l de olen<JmonlO &Icorro.pond nele do u.~rto ,eapondlda em 016 5
dlflll útels ( meto de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peasoal ao uauàrlo em 8t6 10 mlnule» (meia do
95% ).

NA

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Numero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 1,64 1,48 1,02 1,75 1,01 0,77 0,67 0,91 1,06 0,78 1,63 1,99
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 1,21 1,15 0,77 0,38 0,50 0,43 0,34 0,28 0,53 0,34 0,27 0,42
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distancia nacional.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).
N
O....•.

,
/ ':,' l .. !



TElESP - SETOR 31 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ ). Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores JAN ou

te.82 te,es •• 15 ••••• •• 84 te.a1 te.75 ",N
- •• 18 88,18- ".ae".83 ".aa •• 18 88.ta .,12

te.a. 88.80 00.15 ".e7 .,13' 88.77 •• 11
-

10C{\1t~orlOlnõdnll comploUJdDtI 80.48 •• 31 70,08
n1Clll'Ido 60% ) • MAtIJtlno.

T/1XOoe chl'ln1t\do. localll orlOlntlá/1a complotodtltl 80,00 88,84 10,84 to,8o& 11,71 71.58
( mola ee 60% ) • VOIIP6rtlno.

87,07 87.01 88.58 71,20 72,18 73,18 72.82 73,03 "4.82 74.()oI 74,18 73.09

3,03 2,91 2,43 2,09 1,82 2.09 1,80 1.35 1,01 r.oe 0.G9 1,51

por 1,98 1.29 1,09 1,14 0,88 0,712,81 2.58 2.21 2.00 1.80& 1,82

Taxa de chamadas locais originadas 3,08 3.04 2.01 2.71 2,30 1.35 1.83 1.28 0,88 0.75 0.91 1,11
congestionamento (meta de

Taxa de chamadas de longa dlstãncla naclonal originadas completadas 80.54 61.40 60.81 64,34 64.11 64.76 64.41 65.10 65.50 .86.10 86.42 66.07
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa dlstâncla naclon originadas completadas 61.31 62.09 82.33 64.37 63.93 65.57 63.98 65.45 65.79 65.93 67.24 67,65
valor consolidado - ( meta de 60 - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa naclonal originadas completadas 62.97 64.10 64.47 64.56 66.50 66.04 66.24 65,26
valor consolidado 60% casos) - Noturno.

3,84 3,64 4,30 2,85 2,80 3,503,74 4,31

5,00 3,79 4,80 3.43 4,29 3,58 3,13 2,36

N
Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não 5,37 3,84 3,22 3,09 2,62 3,23 3,03 4,35 O

congestionamento-valor consolldado-( meta de N



TElESP· SETOR 31 Plano Gerol de Mút.íISde Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indlcad 11

T8)(1I do IIlondlmonlo de lo/leltftÇÕO'
relldonclol om 11108 hor.'

do IOIldtaÇOo. do ropIro do uauàr101 Quo ato
utllldado p(JbIlCJIem IIt~ 2 ha (mOII! 98%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tfixa de atendimento tis solicitações de
usuarlos resldenclas em até 3 dlos

- - - -~- - - -_.... _ .....• - --- - Gi,43

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de nn,;nr,Al'.l1

usuérlos nAo resldenclas em até 24 horas ( meta

99,19

Taxa de atendo às soüc, de mudança de endereço
pres\. de serviço de utíl. públ. em até 6 ns

100,00

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de 96,09 96,10 96,45 96,33 95,13 91,83 96,91 98,34 96,81 96,91 98,31 91,15

Taxa de atendimento por telefone ao usuarío do STFC em até 10 98,55 97,35 98,21 91,39 95,13 98,60 98,58 98,61 97,27 91,49 98,81 97,81

undos ( meta de 92% ) - Vespertino.
do STFC em até 10 98,30 98,07 98,33 98,02 95,72 98,33 98,51 98,48 98,13 97,93 97,98 96,19

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones
5,88 N

O
por 100 TUP em serviço ( meta de 15

(,.o.)



TELESP • SETOR 31 Plano Geral de Métas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro B Dezembro de 2.001

Taxa do Informaçlo dO
30 •••••.lIln,n""

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONOêNCIA 00 USUÁRIO

Taxb do atendimento a corroapondencU! dO u.u4Irfo roapondldl em oté 5
dln. uteill ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento peaaoalao uauârlo em até 10 mlnutOl (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

99.80

Numero de contas
emitidas

reclamação de erro em cada 1.000 contas
de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

2.87 3,18 3.21 3,59 3,39 3,25 2,84 2,30

99,95 99,90 99,71 99,85 99,96 100.00 100,00 100,00
,

0,83 1,00 0,84 0,66 1,47 1,25 0,85 0,95 0,72 0,81 0,68 0,47

99,97 100,00 100,00 99,97 100,00 99.98 100,00 99,98 99.97 100,00 100,00 100,00

Numero de contas com reclamaçilo de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distancia nacional.

Taxa do numero de contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95% • modalidade longa distancia nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



CETERP - SETOR 32 Plano Geral de Melas dê Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN
ou

TO~1l de Chllmndtlllloc.tllll oMainodos complotfldtlll &5,03 83,15 03,42 08,28 7.1,84
( moto do 60% ) • Noturno.

10Cl111I orlglMdas completadas por 2,50 1,28 1,82 1,92 0,43 0,48 0,72 0,52 0,82 1,70 0,30 0,50
ento (meta de • Motutlno.

Taxa de chamadas locais onglMdas não completadas por 1,58 1,13 1,34 0,59 0,41 0,45 1,D9 0,33 0,30 0,39 0,31 0,38
congestionamento (meta do 6% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas locais oriçlnadas não completadas por 0,88 1,78 1,20 0,89 0,57 0,50 0,43 0.23 0,27 0,37 0,47 0,58
congestionamento (mota de 6% ) • Noturno.

de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 84,48 65,66 62,71 63,18 87,97 87,41 73,75 78,73 n,33 ,73,66 79,87 80,12
valor consolidado > ( meta de 60% ) • Matutino.

de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 65,19 66,26 84,50 67,97 70,10 69,09 74,55 76,44 79,68 78,06 80,40 79,80
valor consolidado· ( meta de 60% ) • Vespertino.

de chamadas de longa nacional originadas completadas 75,24 76,29 74,88 75,57 73,80 74,18
valor consolidado 60% casos) • Noturno.

3,19 2,39 1,52 4,02 0,83 1,09

2,24 0,48 1,95 0,62 0,754,98
rv

2,22 1,76 1,55 2,50 0,97 0,94 O
0'1



ou
CETERP - SETOR 32 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro l1 Dezembro de 2.001

S METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE REPARO

TIlXá ee numoro d@ 1OI1c11@ÇÕÜ
(rnoltl {lo

TII)(/\ (1('llllonólm nto do IOIlCllltQÔOII
rOlldonCllI1I em 1116 8 hOrllll

TaxI do OlondmonlO do IOIlcltaçOe. do reparo dO ulUAtlot que tio
prO"I. do .Ilrvlço de unudaoe pUbllc:o em 1116 2 hll (moltl 9S%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa do ntendírnento tls 8OIIcllaçOOs do m
usuárlos rosldonclas em até 3 dias

Taxa do atendtmento às soncttações de mudança de ande
usuários nAo rosldenclas em até 24 horas ( meta de

de mudança de endereço de usuáríos QUO &Ao
de ulll. públ. em até 6 hs (meta 98%).

NO NO NOTaxa de alend. 8S
prest. de

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuàrlo do STFC em até 10 99,64 99,72 99,66 99,83 99,46 99,85 99,n 99,20 99,65 92,76 98,64 98,79
meta de 92% ) - Matutino.

rio do STFC em até 10 99,96 99.75 98,95 99,96 99,n 99,86 99,89 99,66 99,46 99,46 98,85 99,10

s

100,00 100,00 99,90 99,95 99,98 99,59 99,40 99,53 98,85 99,43 99,49 98,45

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 sollcl

5,20 N
O
O)



CETERP • SETOR 32 Plano Geral de Metos de Qualidade (PGMQ)· Janeiro () Dezembro de 2.001

IndlcadorUII

dê toIofOnet dO ueo
OS,,).

TaxA dê .""",_~ •.•••••In ct. loIidlllçlÕel de
ê'" alu 8 horall

OAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO OE ACESSO DO USUÁRIO

TaXA dO Inforrnoç.lo dô
30 ••••.'un'K.J.

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONOêNCIA 00 USUÁRIO

mpondlda om 016 5Taxo do atondlmonto o

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

89,97Taxa de atendimento peasoal ao uauilrlo em ate 10 mlnuloe (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 1,87 2,70 1,81 2,4S 2,07 3,01 2,73 2,96 2,49 1,74 1,81
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

as contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,81 100,00 100,00 100.00 100,00
de 95%) - modalidade local.

em cada 1.000 contas 0,56 0,84 1,45 1,48 1,13 1,83 0,99 0,48
distância nacional.

0,88 1,59 1,66 0,54

de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



ou
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100.00 100.00 100.00 100.00

Taxa do chamadas locais or1glnodllll complot8dl\l '82,00 84,00 80,00 82,84 83,&4 M,78
( mata do 60% ) • Noturno.

completadas por 0,04 0,05 0,08 0,08 0,010,01 0,12 0,07.. 0,10 0,08
• Matutino.

complotadas por 0,03 0,12 0,08 0,00 0,05 0,05 0,04 0,20 0,10 0,05 0,10 0,04
Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 0,01 0,15 0,08 0,10 0,03 0,02 0,05 0,13 0,01 0,04 0,03 0,08
congestlonamonto (mata de 6% ) . Notumo.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 61,78 61,80 61,88 60,67 62,40 62,44 64,65 62,36 62,55 ,63,33 63,03 63,83
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

63,81 64,94 64,90

61,07 61,51 60,46

1,26 1,28 1,56

1,96 1,96 2,11 5,96 2,17 1,75 1,58 1,40 1,23

N
1,592,15 3,48 4,20 4,43 4,77 1,23 1,35 O

CO



CTec TELE COM • SP • SETOR 33 Plano Geral de Melas dê Qualidade (POMQ)· JaneirO a Dezembro de 2.001

Indicadores JA.N I'rv MAR MiR MA' JUN JUl loGO SI!T OuT NOV OU
-

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICtTAÇOES DE REPARO

TOKllCkIn()meto dilllOllCIIllçOOi dil fêp{lr() I)()f' 100 IlCêUOII oo STFC
~,,~,

'-1
J
74'f -i.M~

,
.,2.07i1•••• 1••••- '1.81 -:.1,31 - 1.57,- ,~=

.2.ft<1 ~ 1.71
( mêt!l <1ê:I I<)IlCllãeOêA), I "" - ~,' - ~; •• -r-s,

-' "'1', '4 -,;:li =
'100.00TOXAdo .tondlmonlO dOIOIlcII~. dOI'OPII'O dO lituAno. rolldondll 00.14 00,41 ee,51 ee,se ee. ~.,-.;éS, !,,~,~ 81.!!" ~.ea~;ee,12

em ãli'! 24 horaA ( mêln do 05% ). - '"
-,h

TolC/)dê tllôndlmonlo do .00ICII/)çOOl ee fOp{lfO dOU'UMOA nAo - -='- ~= - "=07 SI· - ~'!- '.'-~ g-=88,22 88,48 00,14 -87.82 _81,78- 100,00 .::..8eI83.- ~ 8IM- - ,'8 ,--00,&1_
ro.loonClllil om f\lô 8 horllll ( moI" ee OG% ), - - '

-v•.•._l'=;-
'''':;: ';; "u, -~...,.-

, "
T.lC' do etondlmonto do IOIIoIUtÇ601do "j)lro dOulU6lio. quo .ao NO NO 100,00 NO NO NO NO NO NO NO 100,00 NO

prest, 00 servico dó utllldtlCl6publlCIIem 81Ó 2 ha (mOlll 08%) .~ ~

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
-

TOlCado atendtmento I\s IIOlIcllaçoosde mudança do endereço de 98,e16 98,58 89,28 98,64 07,152 81,81 O!5,n 85,11 07,03 08,040 89,115 100,00
usuànos restceoctes em até 3 dias útels ( mota do 95% ),

-
Taxa do atendimento As soucltações de mudança do enderoço do 8S,36 95,153 8e,78 95,54 95,43 8e,41 98,11 95,81 98,88 98,12 89,39 100,00

usuarlos nAo resldonclas em até 24 horas ( meta de 95% ),

Taxa de alend. às !lOUc.de mudança de endereço de usuártos que &Ao NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
prest. de serviço de utll. públ, em até 6 hs (meta 98%),

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,54 99,00 100.00 99,00 99,63 99,34 98,90 99,13 99,35 97,70 98,59 96,63
segundos ( meta de 92% ) • Matutino,

Taxa de atendimento por telefone ao usuarío do STFC em até 10 99,26 99,00 100,00 100,00 99,10 99,40 99,27 98,73 99,33 96,69 97,82 97,99
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino,

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,60 99,00 100,00 99,00 99,18 99,60 98,81 99,00 99,22 99,39 98,77 98,73
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Numero de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) 6,01 4,58 5,14 5,74 6,08 6,58 7,90 8,09 8,73 8,52 8,21 6,43
por 100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ),

N
O
CO



CTBC TELE COM - SP - SETOR 33

Indicadores

Taxa de lléndImonlo de IOIIdl8QOOI do I'1IC*OI de 1OI0fôn0t de ulO
pUblICO (TUP) êm Iilil 8 hor91! ( mol9 de 115" )

Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

DAS METAS oe INFORMAÇÃO 00 CÓDIGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

Taxa do Informoç6o do código dO toe"O do UluârIo roapondldl em llô 07 ee
30 IC9UndOí ( molt\ ee 95% ). •

DAS METAS OE ATENDIMENTO A CORRESPONDêNCIA DO USUÁRIO

Taxa do alOf'ldmonto a correlpondOnc!a do uaujr10 roapondldo om al6 5
dlll. U161!!( m616 do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de alendlmento peuoal ao ullu6rlo em atê 10 mínutos (mel8 de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Numero de contas com recíameçâo de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Numero de contas com reclamaçêo de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distancia nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distancia nacional.

3,70 1,90 1,80 2,20 2,40 3,10 3,40 3,90 3,38 2,20 2,50 2,40

99,00 98,00 99,00 99,00 96,00 98,00 98,00 95,00 99,00 ,98,54 98.50 99.55

1,70 2.10 1,50 2,00 1,30 2,60 2,40 3,20 1.70 1,00 1.10 0,90

97,00 100,00 99,00 99,00 96,00 99,00 98,00 97,00 98,00 99.21 100.00 98.31

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ),
N....•.
O



CTBCampo • SETOR 34 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores JAN AbR MAl JUN JUl AOO T OUT NOV ou

roAS IETAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxa dê obtonçAo do alnal do dllCIIf com lompo mAxlmo de HPOfII de 3 80.02 80M 88,H' r)e.H 8O.as 88,81 88." 08.58 80.80 81.21 80,02 80""
logund08 ( mola dó 98% ). Malullno - ..

Taxa dO oblOnç.Io do tlnal dllCar com .maxlmo dó otpona do 3 '-'
~ ~

8O.i2>
8O,~ 80,03 ".,-, 88.D".., 8O,D1 _8O.DO 88,D1 08.51 80,81 81,18 ~80,'18

lêOU~ ( mt)ló de 98% ) . \v"vu' ""\I

-ÓC .• - - ~ -
Telee dO obtençlo do ee dllCar oom maxlmo dó otpor1l dO 3 8O.M ~.85 DD,D1 ~8O,D7 8O,D8 DD,83 .88.81 DD."D 8O.DS De.51 DD,IM I·DD.18

segundol ( meta do 98%) Nol1.lmo. . =

T XII do cMrnlldllll lOCAI" orlglnod'lI complO!nd8
=, :~;:st~ . :~ -

eD,e1 ~es,'T1~~.~~ 11~13 1--:1".21:: 13;81 '-72,215 TO,n 71,11 12,88;: 1-,:
( m~)!1\do 60% ) • Mo_Mino. '" '"

Toxo ce chllmlldllll IOCAIII ortoinodllll complOllldll& 159,49 ~ée,72 ~e]. "70,80 ~11.38 74,82 13,415 72.52 72.22 13.00 13.53 11 ,e..
( m011l oe 60% ) • Vnllpor1lno.

Taxa do chamados 10ClI1. """\.1" ••••.•ua cornpíetadas Te,05 17,58 17,32 11,08 T8,82 Te",9 17,31 15,80,
( moto de 60%) NOlurno.

70,30 159.12 70,52 73,42

Taxa do chamadas locela OriglMdAS nào completadas por 0,88 0,48 1.12 ~0.e1 0,158 0,33 0,53 0,80 0,91 0,47 ~0,28 O,Te
congestionamento (meta de 6% ) • Matutino.

Taxa de chamadas local originadas nâo completadas por 0,74 0.158 0,157 0,71 O,~ 0.40 0.94 0.80 0,40 0.37 0,27 0.98
congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas Is originadas não completadas por 0.60 0.&4 1.00 0,8S 0.23 0,48 0.38 0.40 0.31 0,25 0.48
0.87

l;UI1\1t::""UI1ClI1It::llto(meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distêncla nacional UI1\1"oaua~ completadas 70.27 89.88 89.55 ,70.02 89.94 89,44
valor consolidado - ( meta de 60%) Matutino.

82.84 63.48 82,73 66.32 69.45 69.11

[Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 62,81 63,82 63,72 66,80 67,20 70.93 69.83 70.21 70,32 70.26 71.50 69.S1
valor consoltoado - ( melo de 60%) . Ve'pertloo. _

Taxa de chamadas de longa dístáncía nacional originadas completadas 66,55 69.23 88.88 70.77 89.39 69.53 69.07 69,48 69.89
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância Inadas não completadas por 4.24 2,70 2,20 3,27 1,16 1.69 1,15 1.25 1,08 1,02 0.85 3,62

congestionamento-valor cor' '''' meta de 6% )-Matutlno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não etadas por 3.78 2,46 2.96 2.20 1,91 1.38 1.74 1.50 1.07 0.93 0.97 5.76
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6%) Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 3,43 4.55 2,41 1.96 1,44 1,25 1,43 1.09 1.18 1.26 1,63

congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Noturno.



CTBCampo - SETOR 34
Plano Geral de MelDe de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores
MAR AIIR MAl JVN JUl AGO n OVT NOV ou

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇOES DE REPARO

TOX9de nlÍmoro do tIOllcllaçOOl! dó rêPêro. por 100 êCô8!lO!í eo srsc 1"-~i;75 2.80..:1 2.7~
. c,' o~

.2.15 2.11 2.71 2,53 .",2,85 2,~~ 2,~5 1.72 u~e
( m011l dó :I 8olICIIlIço08 I.

~ '"

TaxA dO .Iondlmonto di; 101 .h dO MP.ro ee autr10l roaldonel.' 81,13 ~I..,r:~ _.
.,02M,32 ~,"8 ".22 ~!ee -".se .,..- 00.33 M,U 88,7~. ",57

ôm lIlé 24 horA8 ( mótll dó 05% I.
.

Ttíxtl do l\tMdlmMto do aollCIIl\çôoA oe reparo CIO ulluOriOO n&o ·~.õf:1AAo~ _M,a·ti!, ·b~8iJ~.3!1~e8j1 I~·~ ~,2!.~~~.IJ8,42~ M.ra
rollldoncltílJ om tl!ó 8 hOrlIII ( mC'llft de:!05% I·

I~•._.LV ....••-.._ _.
TOXAdo .tonclmonlo ee aotlolu.çõo. dO rop"ro do u~rloa Quo do

'i ~~ - 100.00 100,00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 NO NO 100.00 100.00 100.00

prest. ee servlco do utilld(l(lO públlCll em fttt\ 2 hll (mctll 98%1,

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxa do atendimento és sollcltaçOos do rnuonnçe de enoereço de 88.« 88.'" 88.81 99.28 88.51

usuérlos resldonclas om até 3 dias úteis ( meta de 95% ),
98.00 98.41 99.04 98.81 &e.1M 98.79 98.85

Taxa de atendimento és soflcltações do mudança de VIIUC1'Uyu de 97.19.95•91 ge.3e ge.78 98.58

usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% I·
97.29 97.54 97.02 98.28 98.78 ge.58

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuârtos Que&Ao NO 100.00 NO NO NO NO 100.00 100.00 100.00 NO 100.00 NO

prest. de serviço de utll. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuáno do STFC em até 10 94.61 98.02 98.42 97.18 99.20 98,26 98.57 98,06 95,86 95,95 98,60 98.19

segundos ( meta de 92% ) - Matutino,

Taxa de atendlmento por telefone ao uário do STFC em até 10 98.05 99,09 97.75 99,50 98,51 98.31 98.13 95.13 96,07 98,87 99,00
98,24

se\Ju, Idos ( meta de 92%) Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao do STFC em até 10 99,31 98,84 98,75 99,13 99,62 99,43 98,75 98,41 93,68 96,35 98,18 97,66

segundos ( meta de 92°/.ol - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo telefones I publico ( TUP ) 9,90 9,35 8,35 8,16 7.77 6,47 6,97 11,67 10,68 9,66 13,46 10.12

por 100 TUP em serviço ( meta de 15 ).



CTBCampo-SETOR34 Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa df atendlmonlO IH IOIldtaQOot do rwperol do 1OI0t0net dO uto
pUblico (TUP) óm liló 8 hONlII ( mê!á de 05% )

DAS METAS DE INFORMAÇÃO 00 C60lGO DE ACESSO 00 USUÁRIO

DAS METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPONDêNCIA DO USUÁRIO

Taxa de alendimento a corro.pondencla do UI~r10 rOlpondlda em alô !5
dilUI úteis ( meta do 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa do alendlmento peaaoalao usuário em ale 10 mlnulOS (meta de
95% ).

..
100,00

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 2,05 2,27 3,14 2,39 3,76 3,66 3,43 3,32 3,97 3,16 3,30 2,05

emitidas (meta de 4 contas) • modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 99,89 99,62 99,93 99,83 99,84 99,92 99,80 99,80 100,00 ~!lO,OO 100,00 100,00

usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas 0,28 0,28 0,30 0,24 0,39 0,34 0,29 0,36 0,23 0,28 0,24 0,17

emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distancia nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,51 100,00 99,55 100,00 100,00 100,00 100,00

usuário (meta de 95%)· modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



EMBRATEL Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro B Dezembro de 2.001

IndlcodorêS JAN

METAS DE QUALIDADE DO 8ERVlÇO

Taxa de ChatNlda. do longa dI.lAncIa nadonal OI1ginadü compl."'daI •
val()l'con.oUd do· ( mOIAdo 80% ) • MllfiJllno• CSP 21

TaxI de ctullMda. do lOnga dl.lAncIa naCional originadal compl."'ct.u·
vIII ()I' conllOlldndo • ( mOIA d 60%)· VOlportlno • CSP 21

Taxa de ctulmad •• do longa dl.tAnola naCional origlnocs.. complOtadal'
vetor consolidO do • ( mete de 60% ) • Noturno· CSP 21

Taxa do chomadas de longa dllllêncJlllntemtlClonel terminadas
completadas ( mo ta do 60% ) • Matutino

Taxa do chamadas de longa dlstllncJll IntemaClonal terminadas
completadas ( meta de 60% ) . Vespertino

Taxa de chamadas de longa distãncta IntemacJonaltermlnadas
completadas ( meta de 60% ) . Notumo

Taxo de chamadas do longa d slanclo nnelonols origmadu nAo comptetadas por
congesllonamenlo o valor consolidado o Malullno ( mola de 6% 1 o CSP 21

Taxo de chamados de longe dlslancla naelonals Oflglnadas nAo cornptetadns por
congesl. o valor consolidado o vesperuno ( meia de 6'1\, lo CSP 21

Taxo de chamadas de longa dislancla nacionars Oflglnodas nAo cornptetadss por
congeslionamenlo o valor consolidado o Nolurno ( melo de 6% lo CSP 21

Taxa de chamadas de longa distância Intemacionais terminadas não
completadas por congest. ( meta de 6% ) • Matutino

Taxa de chamadas de longa distância Intemacionais terminadas não
completadas por congest. ( meta de 6% ) • Vespertino

Taxa de chamadas de longa distância Intemacionals terminadas não
completadas por congest. ( meta de 6% ) • Noturno

eo,eo 82,2e 81,12

8S,20 83,20 ae,20 88,80

804,80 62,00

5,28 4,29

4,04

3,20

ou

3.38

5,84

1,90

3,50



EMBRATEl Plâno Geral de MetB!l de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indlcl\dores JAN 'lV MAR ADR •..'" JUN JUl AOO tI!T OuT NOV Otl

DAS METAS 00 ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

TlbClI do nlôndimônlO por lolOfono 110 lIllIMo do STFC em OIÓ 10 " -"'" .- '"
1'k30

"0.0 -,-~ - .
-83.so ~,12 82,88~ 1'82,81- 02,34 82,3., 82,80 M~12 85,8., 83,53 85,18

Uf)undoll ( molO de 02% ) • Mtllutlno ~- :~.:.c,- I,,' "'., - r- .. 0--' •• -","~,

pOr lêlãfono "O uaubrio do STFC em OIÓ 10 = _'"
I~;~ ~f~ !-!2,~ "

TI\)(/I do I:lltlndlmilnl '83,13 82,01' 82,84 82.00 .,8S:,e3 1.!2,~II~'!~83.!, 85.20'
lOf/undoa ( melll do 02% ) • vesoernno ;i - --

T/lxl! do atendlmento por lolefono ao uautlrlo do STFC em IIIA 10
- , -:-

1~83:oe~83,82 82,83 83;5e 82,5~ 83;82 8282- 82~ 82,38 83.25 82,22 85,es
80gllndoa ( mõl/l do 02% ) • Noturno

I,.. , ["

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de loIlcJtaçOea de reparo de tolefonel de uso público ( TUP ) por NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO.100 TUP em serviço ( meta do 15 soucnacões )

Taxa do atendimento do solicitações de reparos de telefones de uso NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
público (TUP) em até 8 horas ( meia de 95% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA AO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencla do usuárto respondida em até 5 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
dias úteis ( meta de 100% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com rectarnaçâode erro em cada 10000 contas emitidas nas 2,22 1,02 1,67 1,48 1,08 1,49 1,04 0,83 0,87 1,33 1,28 1,17
modadlldades longa distancia nacional e inlernacional - ( meta do 4 soucneções)

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuário nas 99,00 98,00 97,00 97,90 98,00 99,00 99,00 99,00 97,00 97,00 97,50 97,00
modalidades longa distancia nacional e Internacional - (meta de 95% )

Meia cumprida _ NA: NAo aplicável NI" NAo Informado NO = NAo houve ocorrência N•...•.
CJ1
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Indicadores

DAS M

ou

100.00 ".H 100,00 100:~

100.00 100.00 100,00

100.00 100;00 100,00

71.38

73,21 70.158

73,88 72,59 75,12 704,81 704,78 e",t3

0.88 4,43 5,12 2,11 3,17 2,21 04,58 2,18 1,77 2,51

0.74 1.88 1,83 1,84 3,29 1,09 1,07 1,03

2,31 1,78 1,31 4,05 4,04 2.06 3,93

85,82 85,38 81,04 81.44 83,01 84,59

88,21 88.98

Taxa de chamadas locais originadas
congestionamento (meta de

Taxa de chamadas de longa distAnela naelonal nrin.lnA,rta<; completadas
valor consolidado - ( meta de 60%

Taxa de chamadas de longa naelonal originadas completadas
valor consolida de 60% ) - Vespertino.

de chamadas de longa dlstàncla naelonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco I
congestionamento-valor

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% )-Matutlno.

2.38

Taxa de chamo de longa distância naco originadas nêo completadas por
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno.

4,48 4,44 4.27



J"N
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Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE REPARO

TIíXfi do numêro ~ IOltê1lAÇÓ4l8dI}
(mOIA do:l

em

Toxtl de lItendlmcnto do ao/lcltllçOca
rOlldondAI om (lt6 8 horl'll

Taxa de atendimento As solicitações de mudança de enderoco de
usuários rosldeoclas om ato 3 dias utols ( meta de 95% ,.

Taxa do atendimento as sollcltaçOes de mudança do AnrIAfI>r-rl

usuários nllo rosldonclas em até 24 horas ( meta

Taxa de atendo às solle. de mudança de endereço de ""LI •• m"",
de serviço de utlt. públ. em até 6 hs (meta

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao 99,29 92,88 97,33 94.90 95,38 92,37
ndos ( meta de 92 ino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99,50 97,32 96,00 96,57 95,01 93,65 93,48
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao do STFC em até 10 99,06 99,51 96,50 96,36 96,34 94,47 94,21
dos ( meta de 92 mo.

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de Informação do código de acesso do usuário respondida em até
30 segundos ( meta de 95% ).

NO

100,00

98,15



ou
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S METAS DE ATENDIMENTO À CORRESPOND~NCIA 00 USUÁRIO

rOlI)On(fidl em .t.5TaxI dO.tondmonto I COtTMpOndonda do
(1108ul0hl ( motll ee 1

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

om olê 10 mlnut04l (motA dO NArOXII de atcmdlmctntopouoal 00

DAS METAS DE EMISSÃO DE CO~TAS

Númoro do contas com reclamação do erro em cada 1.000 contas 1,58 0,98 1.80
emitidas (meta de 4 contas)· modalldado local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 98,17 97,89 95,10
usuário (meta de 95%) • modalidade local.

em cada 1.000 contas
distância nacional.

0,03 0,03 0,26 0,21

100,00 100,00 98,00 100,00

3,78 4,00 3,30 3,09 1,89 1,38

98,20 99,27 99,31 98,39 97,52 98,18

0,49 1,11 2,56 0,74 0.21 0,15

100,00 98,31 99,19 '98,15 100,00 100,00

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

N....•.
(X)
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JANIcedores

dO dIeoIIr com ICImPO tn4XlmO de Mj)CIt' de
.....,,, ''''"1010 ( "'oU! 00 08'1\. ). MàluOno

do dIacIIr com lompo m&ldm.o de ",*,0 de
.....,,,,",,,,,a ( moU! do 08" ). VO'IXlr1lno,

ou

do dItoar com Iomp<) max/mo dO otpOfO dO
.,.,,11""'''. ( mõtll dO 08% ) • Norumo,

T 0)(8 dO ChAmAdA' loCAI. originAdo. c:omplol.dlI.
( mOltl (lI' 60% ) • MArutlno.

Tnxn dO cnamodAllocbla or10ln/ldM c:omplOltldAa
( motft dI' 60% ) • vespertínc.

TnXll de chllnHldslllocnl1l origlntldl.lll complotadA.
( motn de 60% ) • Notumo.

Tnxa de chamadas locats originadas nAo completados por
congestionamento (meta do 6% ) • Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas MO completadas por
congestionamento (meta de 6% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas MO completadas por
congestionamento (meta de 6% ) • Notumo.

Taxa de chamadas de longa dlstânda nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

de chamadas de longa distância nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) • Vespertino.

de chamadas de longa distância nadonal originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

distância naco originadas não completadas por
r.nr,n ••snonamento-valor consolidado-( meta de 6

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno.



GVT • REGIÃO 11

Indicadores
ou

Plano Geral de Metas de Qualidade ( PGMQ ). Janeiro a Dezembro de 2,001

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE REPARO

Tllxll do numero tk-o ~olocH9ÇÔ(l" dO' r't'!l;"(l!X'r 1(lO Ilr~!,!,(l!, oo STF c:
( nl{ltll do J p.o!irJI:lcf>{ll' )

Toxa do Alondlmonlo do tOIlCl~1 do reparo do uauMOII rotlldônclAI
(Im 1'111'>24 norgp ( mtlt.'l ctn \l!i'l\. )

T nXII Cln Ill0nclir1l(lfllo ~ M>lit:JIIlCOór> <1(' rppflr(l tio UflUflrtoll nAo
rn.ldnnc:lm' om 1111'>/I IlClrfll>( n10ttl clt' 1J!i% )

TAlUI d(! ItlondlmMlO de Io/lCftllÇlCXlIdo reparo ~ uaullr10' QU(lIlIo
prnlll (I, Il<1rv1ÇO clt! ullllcl/l(lo IlIJI)IICn em Ilté :2 hri (m6tll Ofl%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Tnxn do nttlndlm6nto As sollCltnçOOtl dn mudançn do endereço do
usuártos rosrdonctns om IItô 3 cms úteiS ( me tA do 0:'% )

Tnxn 00 Atondlmonto as soncnncões 00 mudança do onoereco do
usuanos não roslc1ondAs em atô 24 horas ( meta do 95% ).

Taxa de atenc. às 80WC,de mudança de endereço de usuários que são
prest. de serviço de util públ em ate 6 hs (meta 98%),

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuáno do STFC em até 10
segundos ( meta de 92% ) . Matutino,

93.36 97.31

Taxa de atendimento por telefone ao usuano do STFC em até 10
segundos ( meta de 92%, ) . Vespertino,

92.62 97.33

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10
segundos ( meta de 92% ) . Noturno,

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO, DO USUÁRIO

99.59 99.74

Taxa de Informação do código de acesso do usuário respondida em até
30 segundos ( meta de 95% ),

1.15

NA

N
N
O

97.90
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tndtcadores
ou

Plano Geral de Melas de Qualidade ( PGMQ ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA DO USUÁRIO

Tau do 1I1ondlmonlo A oorT'OlICXlOdUnclII do u.~o tmlpondid4! om eló
~ dln Uhjl~( m(lln 0(' 100%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

TaXA do Alendlmonlo po.1IOO11IOu.U'rIo om 1I1Ô10 minuto. (mOIll do
P~% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número do conllla com roclamnçAo do erro em cadn 1.000 conta.
ol11lt1dn~ (l11oln do 4 contas) . lll(xlnli(1nO" ocn I

1.13 1.02

Tnxn 00 número do contas COnlôtltnd/ls com credtto dovolvldo ao
usuarío (rnotn do 05%) • mOc!Alldfl(lo tocnl

98,34 GG,48

Numero de contas com reclamoçAo de erro em cada 1.000 contas
omitidAs (meta de 4 contas) . modalldado longll distAndo nACIOnElI

1,85 1,48

Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvido AO
usuáno (meta de 95%) . modalidade I distancia naclonal.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

100,00 00,03

Taxa de digltfllização da rede local ( meta de 75% ).



V~SPER SP - REGIÀO 111 Plano Gerol de Meta~ de Qualidade (PGMQ) • Janeiro o Dezembro de 2.001

IndlCl1dorElS JJ\N

DA METAS DE ÇO
Tnxll dê chomlldft/l lôcnlll orítllnnOn~ compll1lndM 82.80 81.83 83.28 83.40 82.42 87.83 64.oe 81.01 83,08 82.53 81,15

( molll 01160% ) • Mnl\lIll1o

82.2e 8UO 80.78 83.01 82.4' 83,02 88,28 88.02 83,88 83,38 82,48 80,08

Tnxlí di! cnnrnndns loc.J1111011011111(11\11é:on1!.>lrlll\(II1P 83,00 81,83 83.08 8S,2e 64.01 64,52 71,25 72,42 88,24 88,40 87,"2 87.28
( motn do 60% ) • Nolurno

Oll)/\dns nJ\o completndnn por 4,83 ",88 5,82 1.57 1,88 1.85 1,/58 1.49 1.98 1,02 M7 1,23
do B% ) • Molutlno

Tnxn do chomndnS 10000IsorlOIMdos nJ\o compIOInc1/lll por 4,/58 4,28 5,13 0,92 2,51 1,14 1,87 1,52 ',4' ',"9 0,38 0,93
con\JOSlionomonto (t11ilto rte B% ) . Vnsporuno

Taxa do chnmodos lOCAISonglnlldlls nAo cornpletndns por 2,25 1,18
congesllonnmonto ( moto de 6% ) . Noturno

Taxa de chamadas de longa distAndo nacJonal originadas completadas 82,98
valor consoudado - ( meta do 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa dtstãncla nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meti! de 60°/0 ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa dlstâncJa naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutino.

Taxa de de longa distàncía naco originadas não completadas por 2,01 3,24 3,16 2,01 1,25 2,12 0,73
ente-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 2,75 2,33 3.83 1,06 3,00 1,59 1,65
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno.

N
N
N
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Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLICITAÇOES DE REPARO

TOXI:Ido número (lu IIOllCllbçOOl! do runaIU por 10011(;0(11'01'tio STFG
( môltl do :I 8õllCllnCOOI! )

Taxa de atondlmonto dó
0111

TIIXll do ntõnc!lmvnlô do lIo!lCllllçOO8 de rôptlro ee u
rOl1ldtmCltlll em nló 8 horn (mOln d(l 05%

Taxo do IIlóoomonto do aoIlCJtAÇÕ4!1 do reparo do ulu6rtoa QUO dO
prmll dtl serviço (1" ulillCll1dtl pllbllc.ll em nlil 2 hli (rnetn 98%)

DAS METAS DE ATENDIMENTO As SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendlrnento às soucttaçõos do mudança de endereço de
usuários nào resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

----~-----~--~.' ". -,' ':TflXfI de nrenolmento AS sollcllilÇóe6 do mudança de ondoroço do
usuários resldoncllls orn ero 3 drns útols ( meia de 95% ).

Taxa de alend. as sollc. de mudança de endereço de usuáríos que são
prest. de serviço de uli!. públ, em filé 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

DEL

2.72

88.33

NO

100,00

100,00

NO

Taxa de atendrrnent por telefone ao usuáno do STFC em até 10 99,33 98,17 98,43 95,80 97,41 94.34
( meta de 92% ) . Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 99.43 98,43 98.64 96.31 98,14 97,60
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 98.12 96.90 98.52 97,99 98.69 98.59
segundos ( meta de 92% ) . Noturno.

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de Informação do código de acesso do usuário respondida em até
30 segundos (meta de 95% ).

99,35 N
N
W



VÊSPER SP . REGIÃO 111 Plano Geral de MelRs de Quolldflde (PGMQ)· Janeiro o Dezembro de 2.001

Indicadores JAN ~fV MAR J=\ MAl JlJN JlJl AGO sEr OUT OE.l

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRE8POND~NCIA 00 USUÁRIO

TA)(Ade Alendlmento A COtTO.pondoncJt do uluflr10 roepondld41 em 1110 5 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
0168 Ultllll ( metn dn 100% )

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

TII~lI do /ltcndlmcnto pouoal no uluárto em /llã 10 mlnulOll (molll dõ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
05% )

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Númnro dt' contas com rocrarneção do orro orn cada 1 000 contas
~3,.3

2,51 2,45 ~ 3,01 3," ~ 2,34 2,21 1,44 1,25
emitidos (mora de 4 contas) - mocauoaoo 10c,,1.

TAXAdo numoro de contas contestadas com crédito dovolvido AO 99,39 100,00 100,00 99,46 98,91 99,41 100,00 100,00 99,11 100,00 98,08
usuàno (meta do 95%) - rnodalldade local.

Numero do contas com clamação do erro em cada 1.000 contas 0,12 0,35 0,11 0,07 0,11 0,22 0,15 0,07 0,07 0,11 0,18 0,11
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional

100,00. 100,00Taxa do numero de contas contestadas com crédito devolvrdo ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
usuário (meta de 95%) - modalidade longa drstàncía nacional

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ). 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meia cumprida r. '~~f NA = Nêo aplicável NI Nêo Informado NO = Nêo houveocorrência
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Indicadorell JAN OH

DAS METAS DE QUALIDADE 00 SERVIÇO

T.xa de) chtImad •• dó longo dtatAneltI n.don.' or1g1nOCSo.complOIA<Úl1 • 81,"5 82.G1 82.88 82."G 81,88
vnlor consonceoo • ( môtl1 oe 60% ) • MMtUtlflO • CSP 23

Taxa do cntlmOCSu dó longo dlltAncla rúldonol ortglrúldl:l. complotad ••• 83.58
vnror r.onllOlldnc1o • ( mntl1 clft 00% ) • vesperuno • CSP 23

TlIxtl d(') chllmA<lll' do 100011 dllUlnclll nadonal orIglnadll. oompletadl:la •
valor con8oll<htt!o . ( nlôlll dtl 60% ) . Noturno • CSP 23

Tuxn <1<1 Ch/lmElC!nNrll 10nO/l dlstAncllllntornnclonnl termmadns
cornpremdus ( rnotn de 60% ) . Mnlllllno

Tnxn de ChAmAdAS do longu dl/llAnCIO mternactonal tormtnadas
completadas ( meia do 60"1.. ) • vosportrno

TaXEIde chamadas do longa dtstànctn tnternacional terrrunadas
cornplotadas ( meta de 60% ) . Noturno

Taxo do cnamndns do longo dtSlflllClO nnc.cnrns orlOlnndos nflo cornprotecns por
conqasttonnmento - vnrorconsolidAdo, MAI,,"no ( 01010 do 6%) . CSP 23

Taxo do chnrnacns do 10"00 dlslflnclo nnoona.s orlplnodflS nAo cornptetnuas por

conpest. . valor consolidAdO' Vesoeruno ( moiA de 6% ) . CSP 23

TaXA de chamados de longo dlstOIlCIO nACionAIS onqmadas nào cornpletadns por
congestlonamenlo· valor consolidado· Noturno ( moiA de 6').. ) . CSP ;'3

Taxa de chamadas de lonqa distância internacionais terminadas não 3.30
completadas por congesl. ( meta de 6% ) . Matutino

Taxa de chamadas de longa distância internacionais terminadas não 2.30 3.30 3.90 4.20 2.99 2.49 2.64 3.87 1.30
completadas por congesl. ( meta de 6% ) . Vespertino

Taxa de chamadas de longa distância internacionais terminadas não 2.90 4.65 3.30 2.33 N
3.90 4.70 4.00 3.20 4.29 Ncompletadas por congest. ( meta de 6% ). Noturno (J1



INTELlG PIAno GerOI de Moto, de Olllllldade (PGMO ). JAneiro EI Dezembro de 2.00'

Indicadores JAN 'fV MAR Aon I.IAI JUN JUl 1.00 SET OUT NOV o l

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Tnxn dtllltundln1ll1lIC, por t(!lulono tiO uliunrlo do STFC On1ate 10
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,001\60un(lolI ( mrlftl ne 020/. ) . Mntutlno

Tnx/l do IItllndln1/mto por ttll"rol){j tiO usunrto do STFC om nto 10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.001lOOlllldo!l ( rnetn do 02% ) • vespernno

Tnxn do nlundlmt nto por teletono ElO usuarto do STFC orn ato 10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00segundos ( mo til de 02% ) - Noturno

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPOND~NCIA AO USUÁRIO

Taxa de atendimento a correspondencia do usuário respondida em até 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
dras úteis ( meta de 100% )

IDAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

N'moro do contas corn M'.~Ç'O do OITO om cada '.000 contas emitidas M'~ 3.42 3.25 3.27 3.84 2.35 3.07 1.80 2.04 1.87 1.84modalidades longa distancia nacional e Inlernacional ( meta de 4 solicitações)

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuário nas 99 28 99 33 99.93 99.79 99.68 99.48 99.55 99.90 99.07 99.27 99.94 99.97modalidades longa distancia nacional e intemacional ( meta de 95% ) • •

r MeIa cumprida_ NA = NAoapllcével NI = Nêo inlormado NO = NAohouveocorrênciaI
N
N
(J)



TELE NORTE LESTE Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ) • Janeiro B Dezembro de 2.001

Indicadores JIo,N DEl

DAS METAS DE QUALIDADE 00 SERViÇO

Ó{1 dl8C8r com tempo mêxlmo do otIporR do 3 89.30 ~.7 •• DO.52 DO.84 ~.eo 80.84 80.50 80.53 80,50 80.72 80.70 89.72
( nlr-tp O{' [l!l% ). Mtlh,tlno

de dl8C8r coen po mAxlmo do OIIXlr!! do 3 89.78 ~.M 80.71 80.78 80,88 80.80 80.87 80,75 80,14 80.85 80,83 80.83
motn de?OS'!\, t!1)()rflIW

dO dlacar oom temeo mêKln)() do OIl~)()rtIdo 3 G9,8S DO.78 DO,72 DO.18 DO.81 DO,78 88,78 80,87 DO,ee 8O,as DO,19 DO,18
(motl1 de 08% ) • NptWI1(l

TIl.o elo chl\madnt! rccnts OI1(1l1l11dll:l complotndlll! 81,13 80.89 81.37 81.84 83.21 82,« &2,11 &2,87 .83,01 83,58 &4.18
( metn do 60% ) . Mntuflno

TllXfl do chamadnrlloc.JlltI orlOlnlldl\!I complolfldulI 81,87 81,90 82.20 &2.88 83,95 83,504 83,ee &4.21 84,17 as.32 85.54
( meta 00 60% ) . Veaperttno

Taxa do cnamaoae IOCIIIS OrlOln/ldAS compretndaa 80.26 80.32 80.17 81,51 82,51 82,24 81.84 &2,89 82,10 82,11 83,35
( meta do 60% ) . Noturno

Taxa de chamadas locars não cornptetndas por 2.94 2.81 3.70 2.78 3.28 2.76 3.18 2,94 2,73 2.80 2.45 2,48
congestionamento %). Matutino

Taxa de chamadas locars onglnadas nào completadas por 2.65 2.52 2.80 2,42 2.88 2.40 2.53 2.52 2.33 2.06 2.11 2.00
congestionamento (rnota de 6% ) - Vespertino.

Taxa de cha s locais onqtnadas não completadas por 2.77 2.95 3.15 2.81 3.20 2.63 2.71 4.28 2.59 2.41 2.78 2.51
to ( meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distância naclonal originadas completadas 62.01 63.10 81.50 62.52 61.05 82.19 61.92 63.63
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

de chamadas de longa distância naclonal originadas completadas 62.71 66.10
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância naclonal originadas completadas 60.30 62.53
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

naco originadas não completadas por 4.89 3.75
( meta de 6% )-Matutino.

Taxa de chamo de longa ctstáncla naco originadas não 4.72 4.22 5.22 3.01
congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%

Taxa de chamo de longa distãncia não completadas por 5.73 5.80 5,40 4.72
N

5.86 N
congestionamento-valor 6% ) - Noturno. ......,



TELE NORTE LESTE Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JA.N

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇOES DE REPARO

TO)(j)do numero ckllIOIlCltflç.OtM dO ropnro por 100 (lCOIIOII do aTFe
( molo do 3 loUcllãcÕêa ).

Taxa do atendlmonto do 1OI11C1U~t.do roplro do U-.LI.m~.

om (I mêtli do 95%

T xo do (uondlmcnlO do aollcllnçOoi dó rêPIlrO ce uauórloll nbo
roaldonClal em 11168 horl'lIl ( metn de 05% ).

alondmenlo do aoIlIcIUlIÇÕ411do ,.,pero do u.~rloa que 110
do serviço de em "16:1 ha (mota 98%).

Taxa de atendlmento és solicitações de mudança de
usuários rosldenelas em até 3 dias útels ( mota

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de
usuários não resldenclas em alé 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às soIlc. de mudança de endereço de usuários que sâo
prest. de serviço de util. públ, em até 6 hs (meta 98%).

DEl

NO

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de por telefone ao usuário do STFC em até 10 96,06 95,51 97,29 94,79 95,57 96,35 96,55 93,40 96,65
( meta de 92% ) - Matutino.

o do STFC em até 10 97,46 96,74 96,82 97,27 96,23 97,09 97,14 95,84 98,07

telefone ao usuário do STFC em até 10 95,07 96,32 97,47 96,54 95,38 96,33 96,34 96,46 97,17
meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

10,23Número de solicitações de reparo telefones de uso público ( TUP )
100 TUP em serviço eta de 15 solicitações).



TELE NORTE LESTE Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro 8 Dezembro de 2.001

TaXII de

Taxa do Informaç.lo dO código dê acoaao dO ututrio roapondlcUI em a" ee 3S
30 to(IundOIl ( mOIl) do 95% ). I

DAS METAS DE ATENDIMENTO A CORRESPONDêNCIA 00 USUÁRIO

Taxa de atendimento a corroapondencla dO uau6rto respondida em atê
dias úteis ( meto de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

em até 10 minutos (meta deTaxa de atendimento peasoalao

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

N
N
<O

97.72

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contasr- modalidade local.

1.694.00 2.90 3.51 3.05 3.04 2.79 2,90 3,16 3,13 2,91 2,30

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário {meta local.

~9,81 96,95 99.01 99,65 99,69 99,74 99,58 99,n 99,47 99,60 99,71 99,14

1,32 1,02 1,19 1,00 1,09 0,90 0,95 1,19 1,26 1,18 0,99 o,nNúmero de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) • modalidade longa distância nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) • modalidade longa distância nacional.

99,18 97,51 99,15 99,94 99,43 99,26 99,36 99,72 99,52 99,81 99,53 99,55

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



BRASIL TELECOM Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

1,92

IV
VJ
o

Indicadores

DAS METAS DE QUALIDADE 00 SERViÇO

"EVJAN MAR AOR MAl JUN JUl AOO NOV OEZ

TalUI dê ..,."V' •.•.••" do dlacar com tempo mblmo dê ftP«8 de 3
&OgundQ8 ( moto do 98% l : Motutlno

Taxa do obtonçlo do . do dllC4lr com tempo mblmo do eapot1í do 3
lIogundoí ( rntltíí dê 98% ). VêlPêrtlno.

Ta)(Á do obtonçlo do do dllC4lr com m'xlmo dO MpenI dO 3
&OgU'1d08 ( moUl do 96%) Noturno.

Toxo do cMmAdA810Cl1111Or1glnudAII complolAdo,
( moto do 60% ) . Matutino.

Taxo do chomod8lllocalll 0r10lnod08 completedae
( meta 00 60% ) - Vespertino.

TaXA de chamadas locais oriolnAdas completados
( meta de 60%) -Noturno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
congestionamento (meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
cooçestionarnento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de das originadas não completadas por
\.oU I~C" íonamento (meta de 6% ) - Notumo.

"
3,21 3,01 3,50 2,91 2,90 ,2,34 2,51 2,34 -2,48 2,25 1,89 1,74

3,99 3,32 3,77 2,79 2,94 2,80 3,01 2,80 2,99 2,05 1,76 1,75

4,47 3,95 4,42 3,22 3,40 2,53 2,86 4,00 2,56 2,65 2,44 2,39

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas '62,36 81,97 60,59 61,84 62,04 64,79
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

63,86 63,98 64,18 ,63,82 64,40 65,05

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 61,49 61,68 61.10 62,09 61,28 63,74
w~~d~~-(m~~W%)-~pe~oo. --~--4--+--+--+--~-~

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 60,53 61,10 60,53 61,41 60,01 60,53 61,55
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Notumo.

Taxa de chamo de longa distância naco nadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-t meta de 6% )-Matutlno.

3,72

5,12

3,90 2,18 2,03

63,51 84,02 64,20 63,52 62,55

2,74 2,31 3,37, 2,35 1,94

64,31

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não l,;UI ,,. por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6%) """1-'<11111 lU.

3,81 3,66

3,46 2,51 2,20 2,69 2.26 2,95 2,45 4,15 1,60

Taxa de chamo de longa distãncla naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Noturno.

3,46 3,43 3,19

4,285,90 3,88 3,22 2,36 3,00 2,79 3,72 3,25 3,86 2,50



BRASIL TELECOM Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número do 8ollcltaçôOs de reparo
(meta de 3

realdenclaa
em

Taxa do atendimento de 80llcltações de reparo de usuáríoa não
resldendas em até 8 horas ( meta de 95% ).

reparo de u8uârl08 que &Ao
em até 2 hs (meta 98%).

S METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários resldenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

JAN DEZ

100,00

96,83 91,62

91,00
Taxa de atendimento às solicitações de mudança de endereço de

usuártos não residenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às solic. de mudança de endereço
prest. de serviço de util públ, em até 6 hs

que são

95,59

100,00

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

93,01 98,75 98,20 98,68 97,93 98,85 96,28 99,16 99,18 93,11 99,49

98,65 98,72 98,84 99,10 97,51 98,59 98,80 99,57 99,39 99,43 99,71

97,75 98,13 98,51 98,67 96,64 98,04 99,23 97,46 98,69 98,35 99,53

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

NNúmero de solicitações de reparo telefones de uso público (TUP)
9,36 wpor 100 TUP em serviço de 15 solicitações ). ~



BRASILTELECOM Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN

Taxa de atendimento de solldt8ÇÕes de reparos de telefones de uso .;98,31
público (TUP) em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento a correspondencJa do usuário respondida em até 5
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

2,85 2,73 2,73 2,44 2,24 1,98 2,04 ',93 ',79 1,74 1,81 1,53

099,76 99,93 99,65 99,45 99,51 99,74 99,52 99,46 99,60 ,.99,58 99,96 99,78

1,07 1,30 1,34 1,05 0,80 0,75 0,94 0,66 0,63 0,79 0,77 0,68

99,86 99,99 99,86 99,73 99,81 99,87 99,97 99,67 99,81 99,91 99,94 99,90

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



TELESP PARTICIPAÇÕES Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUl AGO SET OUT NOV OEZ
DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO
Taxa de obtençAo do llnal de discar com tempo mâxlmo de espera de 3 -

'80,85 ,~~'",1~&9'O= ."' .

99.92 99,88 99.85 99,78 99,90 99,88 99.82 99,9S !~,73 99,85segundos ( meta de 98% ) - Matutino. .. ' -"" .
mâxlmo de espera de 3 _. - , ~ I~p '''''.''

:~~70
: ~.éeTaxa de obtençAo do discar com 99,93 99,88 99,87~ 99,82 99.91 99,88' _99,87,. 99,80 98,~ ~99,801segundos ( meta de 98%) v ""f"" ""v. . ..

. = ~ ,- - . ..., Ite!.91l " . ~~r1-•...' " ::~~iTaxa de obtenç!o do s/nal de discar com tempo mâxlmo de espera de 3 99,94 99,90 99,92 99,82 1-99,93~ ~~99•.••~ 99,82~1,99,97- ~J8.segundos ( meta de 98% ) - Noturno. ~": • .~ . t • "'"', " --;..~.
Taxa de chamadas locais orlglnadas completadas -

:88,23~-1;'e8:5i!~1=:e9;à9~1~~~f31~9~eO:8t 11i10,17- 1o;sà 15o~l85,55 SUO 1,&4,28
( meta de 60% ) - Matutino. ry "':!1 ..- f'tt. .- ,; .

1~;O,30'
_" " " " .7r,~~

, 'Taxa de chamadas locais orlglnadas completadas 85,28 &4,99 85,77 e8:~ê "88;78 "89.21 70,18 70,98 71.00- '11,89( meta de 60% ) - Vespertino. "
.-.,. - . .

Taxa de chamadas locais orlglnadas completadas 72,32
·1.

72,76 '13,24 74,86 74,12 74,30 73,23( meta de 60%) Noturno. 87,27 87,09 88,59 71,30

Taxa de chamadas locais orlglnadas não completadas por 2,90 2,71 2,34 2,00 1,82 1,97 1,71 1.28 1,05 1,05 0,94 1,50-congestionamento (meta de 6% ) - Matutino,

Taxa de chamadas locais orlglnadas não completadas por 2,86 2,40 2,14 1,90 1,76 1,54 1,93 1.24 1,03 1,08 0,82 0,77congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 2,84 2,82 1,89 2,54 2,18 1,27 1,71 1,17 0,65 0,72 0,86 1,06congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 61,04 61,83 61,11 84,67 65,58 65,56 65,55 86,16 86,47 .86,96 67,32 66.99valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 61,66 62,48 62,60 64,88 64,63 86,72 65.12 86,48 66,90 86,93 68,29 88,27valor consolidado (meta de 60% ) . Vespertino.

Taxa de chamadas de longa U''',all'''d nacional nadas completadas 61,16 63,96 64,98 65,65 65,59 67,24 66,72 66,94 66,31valor consolidado (meta de 60% casosl- Noturno.

Taxa de chamo de longa distância UIIl:/,"aua" não por 3,40 3,90 3,40 3,22 ~,66 2,54 2,41 3,48congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% )-Matutino.
5,90 4,23

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 5,66 5,28 5,06 3,60 4,45 3,35 4,31 3,08 3,62 3,08 2,69 2,93congestionamento-valor consolidado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distãncia naco Ufll:/;IIOUO" não "Ufllplt:adUd" por 5,46 4.96 3,43 2,91 2,79 2,32 2,88 2,70 3,77congestionamento-valor consolidado-( meta de 6%) . Noturno,



Indicadores JAN DEZ

TELESP PARTICIPAÇÕES Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de
(meta de 3

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de UIOU'""'><O

em até 24 horas ( meta de 95%

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários não
resldendas em até 8 horas ( meta de 95% ).

de solicitações de reparo de usuários Que sAo
utilidade pública em até 2 hs (meta 98%).

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de AruJH"'!lXl

usuários resldenclas em até 3 dias úteis ( meta

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço
presto de serviço de utll. bl. em até 6 ns

100,00

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 96,07 96.27 96.61 96.42 95.45 97,89 97,12 98.34 96.85 96,n 98,33 97,78
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de do STFC em até 10 98,28 97,44 95.44 98,61 98,59 98,61 97.16 97,47 98,63 97,7098.56 97,43

telefone ao usuário do STFC em até 10 98.40 98.14 98,38 98.13 96,08 98,43 98.54 98,50 97.86 97.92 98.01 96,28
meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

telefones de uso público ( TUP ) NNúmero de solicitações de reparo 6,21 W
por 100 TUP em serviço de 15 solicitações ). ,t..



TELESP PARTICIPAÇÕES Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de arendlmento aolldta<;ões de
público em até 8 horas

de telefones de uso
95% ).

FEVJAN

99,39 98,77

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de InformaçAo do código de
30 segundos

Taxa de atendimento a N\~"".,'\t\nli.r,,.jA do usuário respondida em até
100% ).

99,94

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas
emitidas

erro em cada 1.000 contas
modalidade local.

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

2,77 3,09 3,23 3,55 3,44 3,23 2,68 2,27

-99,95 99,88 99,72 99,84 99,97 <.;00,00 100,00 100,00

0,78 0,99 0,80 0,62 1,36 1,16 0,81 0,91 0,68 0,78 0,65 0,44

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).

99,97 100,00 100,00 99,97 100,00 99,97 100,00 99,96 99,97 100,00 100,00 100,00

96,13

N
tu
C.J'I

,~l'~,' " .•..t t 1,1, ", ~
, • \'.~ j



REGIÃO I

Indicadores

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO
dlacar com tempo máximo de espera de 3

de 98% ). Matutino.

Taxa de obtençAo do sinal de dlacar com tempo máximo de espera de 3
undos ( meta de 98% ). Vespertino.

Taxa de obtenção do sinal de discar com po máximo de espera de 3
segundos ( meta de Notumo.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) • Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) • Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) . Noturno.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
congestionamento (meta de 6% ) . Matutino.

completadas por
meta de 6 Vespertino.

,. •.• <' •.•.•"M"" locais originadas não completadas por
ento (meta de 6% ) • Noturno.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distancia originadas completadas
valor consotidaoc- ( meta • Vespertino.

Taxa de chamadas de longa . nacional originadas completadas
valor consolidado - 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distancia naco originadas não completadas
congestionamento-valor consolidado-( meta de

Taxa de chamo de longa distancia naco
congestionamento-valor consol

Taxa de de naco originadas não completadas por
( meta de 6% ) - Noturno.

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

JAN OEZ

80.~

2.89 2.75 3.60 2.68 3.18 2.67 3.08 2.84 2.65 2.52 2.40 2.40

2.60 2.46 2.71 2.33 2.59 2.32 2.45 2.43 2.25 1.99 2,05 1,94

2,77 2.94 3,07 2.72 3.09 2.54 2.63 4,14 2.50 2.36 2.71 2,47

81.99 83.11 61.49 82.52 61.04 ,82,18 81,94 83,57

62,72 65,95

60,23 62,39

4,80 3,71

4,18 5,14 2,97

N
5,73 5,74 5,32 4,66 v.>

O>
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REGIÃO I Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 20001

Indicadores DEZ

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 sollcltaçOes )0

Taxa de atendimento as solicitações de mudança de encereco
usuárlos resldenclas em até 3 dias úteis ( meta

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta

NOTaxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuárt
presto de serviço de util. públ, em até 6 hs (meta

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 92,10 96,02 95,55 97,34 94,81 95,81 96,40 96,55 93,50 96,60
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de rio do STFC em até 10 97,42 96,79 96,87 97,24 96,21 97,15 97,13 95,88 98,02
rtlno.

96,02

telefone ao usuário do STFC em até 10 96,14 95,15 96,45 97,54 96,54 95,47 96,47 96,44 96,52 97,19
meta de 92% ) - Noturno.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP )
por 100 TUP em serviço (meta de 15 solicitações).

10,20



REGIÃO I Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de atendimento de aolldtaç6es de reparoa de ".I''''OI'\AA de uso
público (TUP) em até 8 horas ( meta de

JAN FEV

97,58 97,14

DAS METAS DE INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO

Taxa de InformaçAo do código de aceseo do
30 segundos ( meta de

Taxa de atendimento 8 correspondencla do usuário respondida em até
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

erro em cada 1.000 contas
modalidade local.

Número de contas com reclamação de
emitidas (meta de 4 contas) - moda I

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

99,74 96,91

4,00 2,86 3,51 3,02 3,07 2,83 2,94 3,20 3,16 2,93 2,30

DEZ

97,158

.97,81

1,70

99,00 99,57 99,61 99,66 99,50 99,62 99,45 99,57 99,66 99,09,.

1,31 1,01 1,16 0,98 1,09 1,00 1,01 1,25 1,33 1,18 0,97 0,76

98,91 97,39 99,10 99,83 99,33 99,08 99,02 99,57 99,48 99,66 99,55 99,51

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



REGIÃO 11 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO
Taxa de obtençAo do Ilnal de discar com tempo m6xlmo de elpera de 3 .

" - ~ , " - 99,94'""99,99 ~~,83_ 99,91 99,93 99,96 '99,92 99,96 99.94 99,9S 99,94 99,94
segundos ( meta de 98% ) - Matutino. "'".

_ ..
Taxa de obtençAo do sinal de discar com m6xlmo de elpera de 3 r 1"-

99,91 99r9S 99,94" 99,~
~99,99 99,88 99,ae 99,~ .99,92 _99,90 99,96

segundos ( meta de 98% ) -"'''f'<'' '" 'v. •
Taxa de obtençAo do Ilnal de discar com tempo m6xlmo de espera de 3 .' f'" i:". 1"99,88 99,91

~' ,I!' "~oI~~:!â~99,99 99,88 99,95 99,96 99,92 99,98 99,88- 99,94 -99,93
segundos ( meta de 98% ) - Noturno. • ~._, "'1 I ~ ":- --. '" - .. ,"" . .~ -o

Taxa de chamadas locais originadas completadas
, .

81:42-
- - -- '89,'09-

,h=e9.~·d.li~,88 88,06 88,81~ 71,18 70,66 89,58 _70,15 89,83 1:~9,~( meta de 60%) Matutino. -", ' '

,,-
Taxa de chamadas locais originadas completadas ." , ...

1Ô:1'8'-87,43 87,96 88,28 88,81 88,24 70,34 89,81 89.10 89,11 89,14 89,81
( meta de 60% ) - Vespertino. ,

Taxa de chamadas locais onY"'''Ud'' completadas
..

89.14
,-

81,49 67,05 81,7967,04 66.78 85,48 87,61 67.80 69,49 89.02 87.82
( meta de 60%1 Noturno.

Taxa de das originadas nã completadas por 3,01 2.97 3.27 2.70 2.84 2.29 2.40 2.28 2.27 2.16 1.92 1.75
~, .~~~"v, ,a, "'" ,I~ ( meta de 6% ) . Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 3.63 3.12 3.42 2.54 2.91 2.51 3.01 2.75 2.79 2.01 1,78 1,68
.:ongestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de originadas não completadas por 4.13 3.61 4.04 2.98 3.26 2.44 2.84 3.91 2.46 2,55 2.34 2,20
~,.~u~"v, .~" .~, li" (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distancia nacional urtY".dUd" completadas 84.35 .64.17 64,12 65.3562.91 62.45 61.10 62,26 62,21 65,05 64.13 64,16
valor consolidado· ( meta de 60%) Matutino.

Taxa de chamadas de longa distáncla naclonal orlglnada~ completadas 62,05 62,30 61.12 62.59 61,55 64,25 63,66 64.22 64,52 63,81 62,99 64,12
valor consolldado J meta de 60%)· Vespertino _

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 60,81 61,23 60,44 61.42 60,11 60,51 61,50
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de de longa distância naco originadas não ..,v, ••, por 2,62 2,25 2,85 2,44 3,37 2,40 2,04 1,98
cully",-"'.Iullamento-valor consolldado-( meta de 6% )-Matutlno.

3,80 3,96 3,88 3,90

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 3,54 3,50 3,26 3,42 2,90 2,29 2,86 2,40 2,94 2,59 4,22 1,65
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distãncla naco originadas não w npletadas por 3,13 2,92 3,71 3,37 3,87 2,585,38 4,57 4,08 3,31 2,46
congestionamento-valor consolidado-I meta de 6%) Noturno

N
W
CO



REGIÃO 11 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DEZ
Indicadores JAN

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número de sollcltaçOes de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 sollcltaçOes ).

Taxa de atendimento de anll,rJt~,r-h'll
em

Taxa de atendimento de solícltações de reparo de
resldendas em até 8 horas ( meta de

Taxa de atendimento de ""1I"JIJ,,r-h ••

presto de serviço de

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de I>nr1A"""I1 de
usuários resldenclas em até 3 dias úteis ( meta

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de on,io re,,..,, de
usuários não residencias em até 24 horas ( meta

Taxa de atendo às sollc. de mudança de endereço de usuários que são
prest. de serviço de util. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

telefone ao usuário do STFC em até 10 93,14 98,69 98,16 98,68 97,87 98,33 95.44 98,83 98,90 93,24 99,46
meta de 92% ) - Matutino.

do STFC em até 10 98,66 98,65 98,77 99,10 97,48 97,43 97,85 99,18 99,18 99,31 99,67

97,79 98,09 98,48 98.66 96.56 95,83 97,72 97,13 98.00 98,41 99,55

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

9,29 N
~
O

Número de solicitações de
por 100 TUP em



REGIÃO 11

Indicadores

Taxa de atendimento de solldtaç6es de
público (TUP) em até 8 horas

Taxa de atendimento a correspondencla do usuário respondida em até
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

em até 10 minutos (meta de 97,31Taxa de atendimento pessoal ao

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

2,87 2,74 2,73 2,44 2,24 2,01 2,06 2,06 1,82 1,79 1,82 1,55

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

'99,76 99,93 99,34 99,46 98,62 96,25 97,40 98,15 99,58 ,.99,44 99,92 99,79

Número de contas com reclamação de erro em cada 1,000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade longa distância nacional.

1,16 1,34 1,33 1,07 0,81 0,75 0,93 0,67 0,63 0,85 0,76 0,68

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao
usuário (meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

99,86 99,99 99,86 99,75 99,79 97,94 99,59 98,19 99,82 99,78 99,94 99,84

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



Indicadores JAN DEZ

REGIÃO 111 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE QUALIDADE DO SERViÇO

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) - Vespertino.

87,12 88,91 73,23 73,07

completadas por 2,89 2,70 2,38 1,97 1,80 1,94 1,88 1.28 1,05 1,04 0,93 1,48
- Matutino.

2,88 2,40 2,18 1,88 1,75 1,52 1,90 1,24 1,03 1,07 0,81 0,76

2,91 2,91 1,96 2,48 2,16 1,25 1,69 1,17 0,85 0,71 0,85 1,05

de chamadas de longa distancia nacional completadas 81,12 64,60 65,51 65,50 65,52 68,08 68,37 ,68,87 67,24 66,92
valor consolidado - ( meta de 60%

61,04 61,83

de chamadas de longa distancia nacional originadas completadas 61,67 62,47 62,82 64,64 64,80 68,85 65,05 86,42 66,82 68,86 68,21 88,17
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas 61,00 63,76 64,73 65,44 65,36 67,05 66,60 66,78 66,13
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não 4,21 3,38 3,88 3,38 3,19 3,62 2,52 2,39 3,44
congestionamento-valor consolidado-I meta de

Taxa de de naco originadas não completadas por 4,40 3,33 4,34 3,07 3,59 3,05 2,66 2,89
dado-( meta de 6% ) - Vespertino.

3,57

Nde longa dlstãncla naco originadas não completadas por 5,41 4,90 3,43 2,93 2,83 2,36 2,85 2,68 3,72 ~
menta-valor consolidado-( meta de 6% ) - Noturno. N



REGIÃO 111

JAN DEZIndicadores

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ)· Janeiro a Dezembro de 2.001

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de numero de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 sollcltaçOes ).

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de """"m""
em até 24 horas ( meta de 95%

atendimento de sollcJtaçOea de reparo de IIR', •• n,"UI

. de serviço de utilidade pública em até 2

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento ás solicitações de mudança de endereço de
usuários resldencias em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às solicitações de mudança de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta

às sollc, de mudança de endereço de usuários que são
de serviço de util, públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

em até 10

96,15 96,31 96,67 96,45 95,52 97,89 97,04 98,35 96,75 96,79 98,27 97,27

98,58 97,46 98,30 97,47 95,51 98,62 98,53 98,36 97,13 97,45 98,53 97,11

."
99,46

99,17

100,00

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

98,43 98,14 98,43 98,16 96,21 98,48 98,49 98,22 97,88 97,96 97,91 95,32

Numero de solicitações de re
por 100 TUP em

telefones de uso público ( TUP )
de 15 solicitações ).

6,21



REGIÃO 111 Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores

Taxa de aolldtaÇÕ8a de reparos de tAll!f0l"l88

em até 8 horas ( meta de

Taxa de atendimento a do uauárío respondida em até 5
100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuário em até 10 minutos (meta de 99,40
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas reclamação de erro em cada 1.000 contas 2,85 3,07 3,24 3,57 3,42 3,20 2,67 2,26
emitidas de 4 contas) - modalidade local.

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao 99,92 99,85 99,69 99,75 99,95 ~,98 99,98 99,98
usuário (meta de 95%) - modalidade local.

Número de contas com em cada 1.000 contas 0,78 0,99 0,79 0,63 1,33 1,16 0,83 0,93 0,69 o.rr 0,65 0,45
emitidas (meta de 4 distância nacional.

crédito devolvido ao 100,00 99,94 99,91 99,90 99,92 99,88 99,76 99,88 99,98 100,00 99,94
distância nacional.

99,81

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



BRASIL Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.000

RVIÇO

Taxa de obtençAo do sinal de discar com tempo maxlmo de espera de 3
segundos ( meta de 98% ) - Matutino.

Taxa de obtençAo do sinal de discar com tempo maxlmo de espera de 3
segundos ( meta de 98% ) - Vespertlno.

Taxa de discar com tempo máxímo de espera de 3
de 98% ) - Notumo.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) - Vespertlno.

Taxa de chamadas locais originadas completadas
( meta de 60% ) - Notumo.

81,34

2,01 2,63 1,17 3,30

1,96 1,83 1,38 1,04 2,89

2,31 1,00 2,76

61,23

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
congestionamento (meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por
congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distAncia nacional originadas completedas -
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distAncia nacional originadas completadas -
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distAncia nacional originadas completadas -
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distAncia naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% )-Matutlno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Noturno.



JAN

BRASIL Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.000

Indicadores

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 solicitações ).

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de usuários realdenclas
em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento de sollcltaçOss de reparo de
resldenclas em até 8 horas ( meta de

Taxa de atendimento de soIIcitaçOes de reparo de usuários que &Ao prest.
de serviço de utilidade pública em até 2 hs (meta 98%).

Taxa de atendi manto ás soílcttações de mudança de endereço de
usuários resldenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às sollcítações de mudança de endereço de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atend. às sollc. de mudança de endereço de usuários que sOO
prest. de serviço de uUI. públ. em até 6 hs (meta 98%).

DAS METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 95,21 95,56 94,76 94,92 93,54 95,52 96,09 95,75 96,55 93,62 94,85 96,03
segundos ( meta de 92% ) - Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 94,87 93,14 96,40 94,45 95,23 94,42 96,52 96,26 96,42 96,32 95,92 97,00
segundos ( meta de 92% ) - Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 95,34 95,80 95,02 95,69 96,67 97,14 95,98 95,92 95,49 96,02 95,65
segundos ( meta de 92% ) - Noturno.

METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

10,52Número de solicitações de reparo de telefones de uso
100 TUP em serviço ( meta de 15



BRASIL Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.000

Taxa de etendlmento de solicitações de reparos de telefones de uso
público (TUP) em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento a correspondencla do usuário respondida em até 5
dias úteis ( meta de 100% ).

DAS METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuárto em até 10 minutos (meta de
95% ).

DAS METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

96,55

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

2,86

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuário ',97,91 97,38 98,63 97,94 98,88 97,n 96,98 97,08 96,85
(meta de 95%) - modalidade local.

com reclamação de erro em cada 1.000 contas
contas) • modalidade longa distância nacional.

Número
emitidas

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuário
(meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

99,35 99,13

3,28 2,63 2,723,38 3,172,55 2,723,59 3,49 3,33 3,04

NI NINI

NI NI NI

METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ).



BRASIL Plano Geral de Melas de Qualidade (PGMQ) - Janeiro a Dezembro de 2.001

Indicadores JAN

METAS DE QUALIDADE

Taxa de

66,35
,

Taxa de chamadas locais originadas completadas 66,93
( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas completadas 63,60 85,07 87,02
( meta de 60% ) - Notumo.

Taxa originadas não completadas por 3,10 2,41 2,82 2,37 2,48 2,21 2,03 1,912,90 2,75
( meta de 6% ) - Matutino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 2,72 2,49 2,56 2,16 2,26 2,03 2,29 2,00 1,84 1,83 1,50 1,43
congestionamento (meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas locais originadas não completadas por 2,94 2,98 2,76 2,66 2,77 2,09 2,30 3,07 1,82 1,75 1,93 1,89
congestionamento (meta de 6% ) - Noturno.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas - 60,60 61,01 60,44 62,49 63,44 64,26 63,54 64,17 63,56 ~,36 84,54 65,13
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Matutino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas - 61,49 62,18 62,00 63,30 63,47 65,09 63,75 64,97 84,70 64,95 65,22 66,82
valor consolidado - ( meta de 60% ) - Vespertino.

Taxa de chamadas de longa distância nacional originadas completadas - 61,15 61,61 61,25 62,12 61,75 62,68 63,71
valor consolidado - ( meta de 60% casos) - Noturno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 4,59 4,34 4,47 4,64 3,42 3,47 3,42
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% )-Matutlno.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 4,52 3,79 4,71 4,02 3,51 3,93 2,78
congestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Vespertino.

Taxa de chamo de longa distância naco originadas não completadas por 5,18 4,33 4,79 4,38 4,47 4,20 4,10 Ncongestionamento-valor consolldado-( meta de 6% ) - Noturno. ~
(X)
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JAN

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE REPARO

Taxa de número de solicitações de reparo por 100 acessos do STFC
( meta de 3 solicitações ).

Taxa de atendimento de solicitações de reparo de USUérl08 resldenclas
em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento de soltcltações de reparo de usuários não
resldenclas em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento de 8OIIcltaçOes de reparo de usuários que são prest.
de serviço de utilidade pública em até 2 hs (meta 98%).

DAS METAS DE ATENDIMENTO ÀS SOLlCITAÇOES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

Taxa de atendimento ás sollcltaçOes de mudança de endereço de
usuários rasldenclas em até 3 dias úteis ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento às soücrtações de mudança de endereço de
usuários não resldenclas em até 24 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendo às soUc. de mudança de endereço de usuários que são
prast. de serviço de utll, públ, em até 6 ns (meta 98%).

METAS DO ATENDIMENTO POR TELEFONE AO USUÁRIO

DEZ

91,95

98,13

100,00

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 93,57 94,94 94,50 96,58 95,91 96,52 95,88 96,08 96,90 91,09 94,70 97,31
segundos ( meta de 92% ) • Matutino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 97,39 96,41 95,47 97,54 96,54 95,51 97,58 96,92 97,24 91,51 97,21 97,99
segundos ( meta de 92% ) • Vespertino.

Taxa de atendimento por telefone ao usuário do STFC em até 10 97,01 95,28 94,68 96,58 96,16 97,60 96,46 96,02 96,33 96,71 96,78 97,13
segundos ( meta de 92% ) • Notumo.

DAS METAS DE QUALIDADE PARA TELEFONE DE USO PÚBLICO

Número de solicitações de reparo de telefones de uso público ( TUP ) por
100 TUP em serviço ( meta de 15 solicitações ).

9,00
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Taxa de atendimento de solicitações de reparos de telefones de uso
público (TUP) em até 8 horas ( meta de 95% ).

Taxa de atendimento a correspondencla do usuérío respondida em até 5
dias úteis ( meta de 100% ).

2,91 3,26 3,04 2,92 1,85

I\J
01
O

METAS DE ATENDIMENTO PESSOAL AO USUÁRIO

Taxa de atendimento pessoal ao usuárto em até 10 minutos (meta de
95% ).

97,97

METAS DE EMISSÃO DE CONTAS

Número de contas com reclamação de erro em cada 1.000 contas
emitidas (meta de 4 contas) - modalidade local.

Número de contas com reclamação de
emitidas (meta de 4 contas) - modal

3,56 3,11 2,753,31 2,90 2,83 2,31

Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuáno 9.9,80 98,62 99,43 99,62 99,50 99,32 99,31 99,50 99,67 99,72 99,83 99,57
(meta de 95%) - modalidade local.

1,10 1,09 0,98 0,92 0,64cada 1.000 contas
distância nacional.

1,08 0,98 0,95

99,76

1,08 0,89 0,93 0,81

99,69Taxa do número de contas contestadas com crédito devolvido ao usuário
(meta de 95%) - modalidade longa distância nacional.

99,40 98,98 99,56 99,82 99,63 99,21 99,42 99,42 99,63 99,77

DAS METAS DE MODERNIZAÇÃO DE REDE

Taxa de digitalização da rede local ( meta de 75% ). 97,16

, . .
/ .!I~ 1:". ';~'" ~



TELE NORTE LESTE Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU)
PARTICIPAÇOES S.A

Janeiro a Dezembro de 2.001

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN

o· l""i=;'-~mr~~.t ;l;;;;' t"~ f;":;~ 3:1~ . .. .:-:: .. . . I~," ~-~!-~ ..~...._: ~: -_.~ .. .- . ~Tc;J ~. '-'11" rtf .., I ~;;,~ -·fhi,,:~,,·..I.5~: ...
. - - I~~'"C-~." ...lfit'-. 13.084'.7563 ~~·:13;484.i87;#Si ~ .í~~3.:::~7:~91 14.449.460 • _15.200.~54 <,L: 5.741.602 .. -, ':~'tf.~..;~. "5.::P.::PIí;~~~ -~~ -- ..;.t __ ~ ,-.-- . ~

Quantidade de acessos fixos .~ >fi ":,0 .~-

Instalados (meta de 13.516.000 JUl AGO SEr our NOV DEZacessos até 31 de dezembro de 2.001)
..

16.332.606 16.923.667 17.272.752 17.678.338 17.760.438 18.058.936

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SEr our NOV DEZ

Quantidade de telefones de uso
público em serviço ( meta de 483.220 437.953 456.486 486.967 523.100 566.042 611.257 649.209 675.544 695.330 707.643 716.749 723.785TUP até 31 de dezembro de 2.001 )



BRASIL TELECOM
Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU )

ABRMAR

Janeiro a Dezembro de 2.001

JUNMetas JAN FEV

Quantidade de acessos fixos
Instalados (meta de 8.073.000 acessos

até 31 de dezembro de 2.001)

MAl

SET DEZJUL AGD

9.758.550 9.827.065 9.863.655

DUT NDV

9.869.266 9.942.812 10.081.189

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Quantidade de telefones de uso
público em serviço (meta de 216.250 222.383 225.616 231.417 241.263 251.925 260.161 266.206 270.175 272.661 276.867 280.605 285.725

TUP até 31 de dezembro de 2.001 ) :



Metas

Plano Geral de Metas para a Universalização ( PGMU )

JAN FEV MAR ABR MAl

TELESP PARTICIPAÇOES
S.A Janeiro a Dezembro de 2.001

JUN

Quantidade de acessos fixos
Instalados (meta de 10.892.000
acessos até 31 de dezembro de

2.001)

~.-12.315.010
'--

12.454.230 12.578.108 . 12.711.123

JUL SET NQV

-
}

AGO QUT DEZ

-12.980.338 13.054.438 13.279.438 13.278.040

; _" -'1 . _
-, -.,'

13.390.925 -.:; - 13.278.489

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Quantidade de telefones de uso
público em serviço (meta de 254.286 261.162 269.868 278.764 296.300 314.705 330.608 339.327 342.495 342.898 342.789 342.753

267.930 TUP até 31 de dezembro
de 2.001 I

N
CJ1
W



VÉSPER SA - REGIÃO I Compromisso de Abrangência - Janeiro a Dezembro de 2.001



GLOBAL VILLAGE
TELECOM - REGIÃO 11 Compromisso de Abrangência Janeiro a Dezembro de 2.001

JAN FEV MAR ABR MAl JUN

Quantidade de Acessos Fixos r------..I------....I.------..L.--- __-L --L ---I

Instalados ( meta de 497.360
acessos até 31 de dezembro JUL

de2.001) r---------lP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~



VÉSPER SP - REGIÃO 111 Compromisso de Abrangência - Janeiro a Dezembro de 2.001

Quantidade de Acessos Fixos
Instalados ( meta de 1.152.672
acessos até 31 de dezembro

de 2.001 )



Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU ) / Compromisso de AbrangênciaBRASIL
Janeiro a Dezembro de 2.001

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN

~~~~;:;~ci~~~. "fi, ~~~·;2::.. , ~-';1

::... '.~ .••.u:... ~4f ~ t: rí!!t~1j:'jt;t;l(!'~-'
';-t' ,-

I ::r, - _. :"'W"" ". -~~~J~3~3rI ~:a.,,~pl'i.!,.:i::;
"·'~38.852.875 39.345.158 ' 40.387.388 41.121.045 ;'" e , l.ff:J:t-.

70.883l:;ti'·~..,.' :. . ... ". . . -~_~~y-~!r- -;,-",L·§rnrr~·,~ ~êL~'- ..
Quantidade de acessos fixos . . -,".' _. ~~;.: ; 1-ir,,' r ~~~

instalados (meta de 39.503,875
acessos até 31 de dezembro de JUL AGO SEr our NOV DEZ

2.001)

43.771.067 44.561.577 45.100.190 45.682.170 45.951.631 47.788.959

Metas JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV IE I
Quantidade de telefones de uso
pú blico em serviço (meta de 928.744 957.730 1,004,179 1,059,809 1,134,309 1,210,808 1.271.287 1,310,763 1.336,414 1,353,810 1,366,557 1,378.724981.300 TUP até 31 de dezembro .de 2.001 )
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