O IPSConsumo
❖ IPSConsumo - Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo é uma

associação civil sem fins lucrativos ou filiação partidária, de caráter científico, técnico e
multidisciplinar.

❖ Criado em agosto de 2018, tem como objetivos promover a elaboração de estudos,
pesquisas, debates, projetos e treinamentos sobre os temas relacionados a
sociedade e consumo.
❖ Somos um Think Tank, proporcionamos um espaço institucional e independente
para discussão dos diversos temas que permeiam as relações de consumo,
especialmente os voltados as boas práticas de mercado e a construção de políticas
públicas.

Olhando pelo retrovisor...
❖ 2007/ 2008
I. PNAD 2008 - 104,7 milhões de brasileiros não usavam internet
II. PNAD 2008 - 53,8% - economicamente ativos tinham celulares
III. Faturamento do comércio eletrônico no Brasil em 2007 foi de R$ 6,3 bilhões;
(e-commercebrasil)

❖ Quais eram as principais dores?
✓ Disponibilidade - 24X7
✓ Acesso – gratuidade
✓ Cancelamento – isonomia de canais

DECRETO 6.523/2008

Vivendo o presente e pensando o futuro...
❖ 2019/2020
74% brasileiros acessaram a internet (TIC Domicílios 2019 - Cetic.br/CGI)
Informações mais buscadas

A. 59 % produtos e serviços
B. 47% serviços de saúde
C. 33% pagamentos ou transações financeiras

D. 31% viagens e acomodação
Faturamento do comércio eletrônico alcançou a marca de

R$ 41,92 bilhões em agosto de 2020.
Quais são as atuais dores? Voz do consumidor...
Sindec – Procons “advocacia do consumidor”
Consumidor.gov – “ confiança na solução”
Pesquisa IBRC/IPSConsumo – colaboração institucional

Parceria IBRC e IPSConsumo
A parceria IBRC – IPS Consumo vai contribuir

com estas

necessidades de aprofundamento realizando dois grandes
estudos que trarão luz sobre quais as principais dificuldades
em atendimento que consumidores e empresas declaram
hoje o que ambos pensam e aspiram a respeito da atual
regulamentação dos serviços de atendimento ao consumidor e
sobre sua revisão.

Este é o primeiro projeto da parceria e recebeu o nome de
MovimentaSAC

www.ibrc-ips.com.br

Próximos passos
❖As pesquisas estão em campo até 30 de março
❖Teremos spots semanais em março
❖Apresentação dos resultados para a sociedade em
evento dia 8 de abril
❖Estaremos então à disposição do CNDC e da
SENACON
❖Site www. ibrc-ips.com.br

www.ibrc-ips.com.br

Highlights
❖ Voz e digital – são apenas instrumentos
• o consumidor é quem deve ter o direito de escolher, em regra
com base na complexidade da demanda
❖ Efetividade
• Olhar profundo nos casos que transbordam, eles indicam o que
efetivamente não está funcionando no SAC
• Análise de conduta – indicadores públicos

• Relatórios de Ouvidoria
❖ Boas Práticas
• Mecanismos que incentivem a inovação, agilidade e foco na

solução
• Net Promoter Score – NPS

MUITO OBRIGADA!
Juliana Pereira

