
Metodologias de 
Pesquisa



Índice Aneel de Satisfação
do Consumidor - IASC



Metodologia
Detalhes Técnicos

Abordagem presencial e domiciliar

Amostra: 450 entrevistas

Aproximadamente 9 a 11 municípios pesquisados

Utilizado o modelo de causa e efeito calculado através do 

Método PLS (Mínimos Quadrados Parciais)

Período de aplicação: agosto a novembro



Questionário
Estrutura

Satisfação 

Global

Acesso à empresa
(Cumprimento do prazo; Facilidade para entrar em contato; 

Cordialidade do atendimento, facilidade de acesso aos locais de 

pagamento, respostas rápidas às solicitações)

Confiabilidade nos serviços
(sem interrupção, sem variação, aviso sobre corte, solução definitiva, 

rapidez na volta quando falta, aviso de desligamento programado)

Informações ao clientes
(uso adequado, confiabilidade na leitura, atendimento sem 

discriminação, riscos e perigos, direitos e deveres, detalhamento da 

conta)

42 perguntas

5 variáveis principais

17 atributos de qualidade

Desconfor-

midade

Distância 

para o ideal

Satisfação 

Global



Índice IASC
Estrutura

Satisfação 

Global

Desconfor-

midade

Distância 

para o ideal

Nota média: 6,92 Nota média: 5,92 Nota média: 6,15

16,2%1,3% 10,9% 66,7% 4,9% 63,1%0,4% 6,9% 28,7% 0,9% 53,2%1,6% 8,0% 36,5% 0,7%



Modelo IASC

20172016

Setas entre variáveis indica impacto marginal da antecedência sobre a sequente.

R² - indica a consistência do modelo e o quanto a variável é explicada pelos antecedentes. 



Modelo IASC

70,72

52,24

65,87
58,34

2014 2015 2016 2017

Série Histórica

-26% +26% -11%



Abradee



Metodologia
Detalhes Técnicos

Abordagem presencial e domiciliar

Amostra: 625 entrevistas + amostra expansão

Aproximadamente 30 municípios pesquisados

Utilizado o modelo importância relativa para ponderar o

resultado de qualidade geral. Os índices são expressos em

percentual de satisfação que expressam a

representatividade de clientes que afirmaram estar satisfeitos com

os atributos de qualidade.

Período de aplicação: fevereiro e março



Questionário
Estrutura

Fornecimento de energia

Informação e comunicação

Conta de luz

Atendimento

Imagem

Outras avaliações 
(desligamento programado, eletricista e leiturista, 

serviços de atendimento, conformidade)

Mais de 90 perguntas

5 variáveis principais

32 atributos de qualidade

Avaliação 

inicial

Comparação com 

outros serviços 

básicos

Coleta de 

importância

Qualidade 

Percebida
Responsabilidade 

Social

Preço
Iluminação 

Pública

Satisfação 

Geral
Lealdade

Experiência com a 

distribuidora



Resultado Abradee

Matriz de Apoio a Definição de Melhorias



Resultado Abradee

Índice de satisfação: Percentual de notas de 7 a 10 em relação ao total de novas atribuídas.



IASC x Abradee



IASC x Abradee
Resultados 2017 – Enel distribuição Ceará

Justificativas 

IAC

Justificativas 

IASC

Justificativa %

Iluminação Pública 46,0

Continuidade do fornecimento 38,6

Qualidade do fornecimento 21,3

Corte 17,8

Reestabelecimento da energia 16,9

Atendimento 11,1

Preço 9,5

Solução de problemas 6,7

Justificativa %

Preço 56,7

Solução de problemas 25,3

Iluminação Pública 14,8

Atendimento 14,8

Impostos elevados 10,5

Qualidade do fornecimento 9,0

Continuidade do fornecimento 6,0

Reestabelecimento da energia 5,5



IASC x Abradee
Resultados 2017 – Enel distribuição Ceará

Abradee (fev-mar) IASC (ago-out)

IDAT (variação %) Resultado 2017 Variação Resultado 2017 Variação

Cordialidade no atendimento 88,2 -1,6 66,1 -12,4

Avisos sobre desligamento programado 81,8 88,7 56,0 -4,5

Fornecimento sem variação de tensão 79,4 -6,9 68,9 6,6

Atendimento sem discriminação 86,1 -2,7 59,2 -7,3

Facilidade para entrar em contato 85,8 1,5 62,3 -8,3

Uso adequado 81,6 -6,3 62,5 2,4

Riscos e perigos da energia 80,9 -8,7 60,3 -0,3

Direitos e deveres 73,6 -8,0 59,2 -0,8

Pontualidade na prestação do serviço 77,4 0,0 61,5 -2,7

Acesso fácil aos pontos de recebimentos da 

conta 89 -3,1 73,4 0,8

Fornecimento sem interrupção 86,4 -3,1 62,1 -6,3

Rapidez na volta quando falta energia 78,6 1,4 61,7 -3,0

Retração abaixo da margem de erro

Variação dentro da margem de erro

Crescimento acima da margem de erro



PLANO DE 
SATISFAÇÃO 
DO CLIENTE



MISSÃO
Por que existimos?

Promover a melhoria

da satisfação dos 

nossos clientes por 

meio de ações 

orientadas pelos 

resultados dos índices 

de satisfação, 

medidos pelas 

Pesquisas 

Abradee e IASC



Frentes de trabalho que tem como objetivo contribuir 

para melhoria da satisfação dos clientes da

Enel Distribuição Ceará

O que é Plano de Satisfação do Cliente?

Workshop            
Linha de Frente

Pesquisas 
ABRADEE

IASC

Fórum de 
Reclamações

Comitê do 
Cliente

Comunicação com o Cliente

Hora do Cliente

Equipes
Regionais



ABRADEE

Pesquisas

IASC

Medir a percepção do 

consumidor em relação 

ao serviço prestado pelas 

distribuidoras de energia 

elétrica

Avaliar o grau de satisfação 

dos consumidores residenciais 

com os serviços prestados 

pelas distribuidoras de energia 

elétrica.



 Eletricistas

 Leituristas

 Atendentes e Executivos

 Operadores de Call Center

Público

Palestra que tem como objetivo, despertar nos participantes a

importância do seu papel na satisfação e nas reações dos clientes no

momento do atendimento.

O que desagrada a linha de frente em prestar serviço para a Enel?

O que está deixando o cliente Enel insatisfeito?

Workshop 

Linha de Frente



ÁREAS DE 

ATUAÇÃO

INPUT 01
PESQUISAS

INPUT 02
WORKSHOP

PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS

ATRIBUTOS A 

RESOLVERFORNECIMENTO

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

CONTA DE 

ENERGIA

ATENDIMENTO AO 

CLIENTE

PRINCIPAIS 

INSATISFAÇÕES

Prioridades 
a serem 
trabalhadas 
pelas 
frentes de 
trabalho

IMAGEM

INPUT 03  
INDICADORES

Diagnóstico da Pesquisa
Mapa da Satisfação do Cliente

INDICADORES

DO CLIENTE

ATRIBUTOS A 

RESOLVER

ATRIBUTOS A 

RESOLVER

ATRIBUTOS A 

RESOLVER

ATRIBUTOS A 

RESOLVER

PRINCIPAIS 

INSATISFAÇÕES

PRINCIPAIS 

INSATISFAÇÕES

PRINCIPAIS 

INSATISFAÇÕES

PRINCIPAIS 

INSATISFAÇÕES

INDICADORES

DO CLIENTE

INDICADORES

DO CLIENTE

INDICADORES

DO CLIENTE

INDICADORES

DO CLIENTE



São grupos multidisciplinares que

têm como objetivo disseminar os

resultados das pesquisas e elaborar

planos de ações com foco na

melhoria dos processos locais de

cada região.

Equipes Regionais



Palestras nas 
comunidades sobre 
direitos e deveres, 
riscos e perigos e IP

Utilizar outras mídias para 
avisar desligamentos 
programados

IC

Comunicar em rádios, 
programação de 
desligamento 
programado acima de 80 
clientes afetados

IC

Reuniões semanais com 
a linha de frente para 
esclarecer temas como: 
direitos e deveres, 
combate furto/fraude e 
projetos de 
sustentabilidade.

FE

IC

Despacho de atendimentos 
para equipes multskill, 
visando agilizar o 
atendimento emergencial

CL

IM

FE

IC
Palestras nas prefeituras, 
CRAS, escolas e eventos 
sociais sobre os temas: 
conta de energia, leitura 
bimestral, IP, direitos e 
deveres e projetos de 
sustentabilidade

IC

Visitas às lojas dos 
municípios pesquisados 
para esclarecimento de 
temas relevantes de 
interesse dos clientes

IM
Controle de fluxo mídia 
negativa



FE

IC

Ações de esclarecimento 
sobre responsabilidade
na manutenção da IP

Equipes trabalhando de 
forma multifuncional, 
diminuindo o 
deslocamento e 
agilizando o atendimento

IM

FE

Priorização no 
atendimento de 
incidências nos 
municípios pesquisados

Capacitar toda a linha de 
frente sobre direitos e 
deveres, investimentos na 
rede, combate 
furto/fraude e 
sustentabilidade

AC

Fluxo próprio de 
respostas dentro do 
prazo, a todas as 
solicitações dos clientes

Apoio aos eventos de 
eficiência energética. 
Palestras educativas em 
escolas e entidades de 
serviço público.

AC

Melhorias na estrutura 
das lojas de 
atendimento

IC

IM



Comitê do Cliente

Acompanhamento Mensal/Bimestral
(Mercado e I&N)

Acompanhamento dos Planos de Ação

Fórum onde a direção acompanha os 

principais pontos críticos das 

pesquisas além de temas relevantes 

que impactam na Satisfação do Cliente.



Fórum de Reclamações

Acompanhamento Mensal/Bimestral
(Mercado e I&N)

Elaboração de Plano de Ação para os

principais ofensores de reclamações

Acompanhamento das reclamações 

ingressadas pelos clientes para agir de 

forma preventiva na resolução dos 

problemas



Programa de vivencias para fortalecer a cultura do foco no cliente

Como funciona

Contato direto dos participantes do programa (presidente, diretores, 

responsáveis e especialistas y) com nossos clientes, por meio de visitas em 

nossos canais de atendimento.

Melhora sua criticidade em relação à mudanças de processo, que podem

afetar negativamente a satisfação do cliente, 

Demonstra a todos os colaboradores um compromisso pessoal com o cliente.

Hora do Cliente



Obrigada!


