
 

 

 
 

 Importante: 
 

 Qualquer colaborador NET ou parceiro pode realizar denúncias 
“referente aos SLAs”. O escopo da Campanha é rever os SLAs atuais 
que são atendidos dentro ou fora do prazo, ou seja, o SLA é 
atendido no prazo, porém existe uma insatisfação do cliente.  
 

Todas as denúncias serão mantidas em sigilo.  

 As denúncias devem ser enviadas pelo link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1kyFBNK6_OuKhmV9WYk4o6ExjXl_vsQg
JJzn-Xv_Irec/viewform  
 

(O link será enviado por e-mail ou SMS pelo 
Coordenador/Monitor para facilitar o acesso via PDA). 
 
 Ao acessar o link a página irá solicitar as informações 

relacionadas ao SLA. 
 Caso queira receber retorno deixe seu contato. 

 
 

 

 

 

 

CAMPANHA DENUNCIE SLA  

PROCEDIMENTO PARA ENVIO DE DENUNCIA 

EXEMPLO DE UMA DENUNCIA 

O QUE É SLA? 

Treinamento 1 Ponto nº 107/2014 

OBJETIVOS 

SLA (Service Level Agreement – Acordo de Nível de Serviço) são prazos acordados para garantir o atendimento 
ao cliente.  

É uma campanha que tem por finalidade identificar  e  monitorar  os SLAs que comprometem o atendimento 
ao cliente. 
 

 Identificar e melhorar os SLAs que impactam diretamente no atendimento ao cliente interno e externo. 
 

 Mobilizar as equipes na intenção de incentivar uma "indignação construtiva" diante dos processos internos.  
 

 Receber dos colaboradores nas pontas todos os prazos de atendimento que impactam para a insatisfação 
dos nossos clientes. 

 
 Envolver todas as áreas da NET, otimizando os SLAs que compõem os prazos informados nos nossos canais 

de atendimento. 
 
 Negociar com as áreas matriciais e alterar os SLAs que não atendem na entrega ao cliente.  

Abrangência: Técnicos Parceiros 

Criação de Login Field: Para cada técnico contratado pela parceira é necessário criar login para acesso ao Field. 

Após as aprovações das permissões de acesso, temos os prazos abaixo para criações: 
 De 01 a 08 usuários – 12h úteis. 
 De 09 a 20 usuários – 2 dias úteis. 
 De 21 a 50 usuários – 3 dias úteis. 
 De 51 a 100 usuários – 4 dias úteis. 

Nos casos em que os prazos não forem atendidos a denuncia pode ser feita conforme procedimento abaixo. 
 
*Lembrando que esse é apenas um exemplo dentre muitos que podem impactar no atendimento ao cliente. 
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