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Quem autoriza ou orienta o uso do Atendimento Emergencial do COP? 

Pontos de atenção 

Versão  6 – 20/06/12 

 

 

 

 

Trata-se de um  número que será disponibilizado quando o 10621 estiver com problemas, onde 
utilizaremos para concluir trabalhos improdutivos, erro ou outros motivos que não possam ser concluídos no 
PDA e necessitam de apoio do COP. 

Qual o número do Atendimento Emergencial do COP? 

 

 

Somente deverá ser utilizado quando for autorizado/orientado pelo Dispatcher que encaminhará uma 
mensagem  no PDA do técnico próprio ou parceiro e coordenador, líder de área próprio e a parceira receberá 
uma ligação do Dispatcher informando. 

O número que será disponibilizado somente quando autorizado/orientado é: 08007026644.   

Qual das opções escolher? 

 

 

Os técnicos sempre serão orientados de qual opção escolher. Os problemas podem ser de 2 tipos diferentes. 
 
1. Problema de Telefonia: Técnicos serão atendidos normalmente para Baixas Produtivas e 

Improdutivas. 
 

•  Ligar no atendimento Emergencial do COP: 08007026644. 
•  E usar apenas as opções 1 e 2: 
 

    Opção nº1: Acesso a TIVIT Baixa (Baixa Produtiva)  
    Opção nº2: Acesso a TIVIT Improdutiva (Baixa Improdutiva)  
 

2. Problema de Sistema: Técnicos serão atendidos normalmente para Baixas Produtivas, porém, não 
para aquelas que precisam de confirmação com ativo com o cliente (Improdutivas).  

 
      Baixa Produtiva: 
 

•  Ligar no atendimento Emergencial do COP: 08007026644.  
•  E usar apenas as opções de 3 a 7, de acordo com sua cidade: 
 

    Opção nº3: Acesso a Dispatcher SÃO PAULO e ABCDM; 
    Opção nº4: Acesso a Dispatcher RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro e Niterói); 
    Opção nº5: Acesso a Dispatcher CAMPINAS e SANTOS (Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente); 

    Opção nº6: Acesso a Dispatcher BELO HORIZONTE e BRASÍLIA; 
    Opção nº7: Acesso a Dispatcher REGIONAL SUL (Porto Alegre e Florianópolis); 
 
Baixas que precisam de ativo: utilizar esta baixa (código 999), somente em situação de 
emergência (quando for autorizado/orientado). 

 

•  Finalizar do seu próprio PDA com o novo código de baixa 999 Contingência e não utilizar o 
08007026644. 
•  Códigos improdutivos que podem ser baixados com 999 Contingência são: 

 

100 – Agendamento não cumprido  111 – Reagendamento solicitado pelo cliente 
101 – Endereço não localizado  301 – Tipo de OS incorreta 
102 – Área / Situação de risco  302 – Desistência do serviço / assinatura 
106 – Cliente Ausente   400 – Informação / Correção cadastral   
107 – Entrada não autorizada  447 – Necessário refazer instalação   

O número 08007026644 só entrará em operação quando acontecer um dos problemas vistos anteriormente 
(telefonia ou sistema); ou seja; não adianta tentar utilizá-lo fora de emergência. 
Todas as baixas com cód. 999 serão analisadas, portanto, só utilizá-la quando for autorizado/orientado nos 
casos de emergência. 
O tempo de espera para atendimento em situação de emergência será maior que o normal. 

Público: Operação São Paulo, ABCDM, Rio, Campinas, Baixada, Belo Horizonte, Brasília e Sul. 


