
Pensando em você cliente,  a Sempre Internet 
criou um compilado de perguntas e respostas 
que vão te ajudar a entender melhor o funcionamento 
do setor de Ouvidoria. 
Nosso objetivo é trabalhar de forma transparente e 
imparcial com foco na solução do que o cliente precisa.

FAQ
OUVIDORIA



1-Quais são as demandas que a Ouvidoria trata ?

elogiar. sugerir. reclamar.

denunciar. 
tirar suas 
dúvidas sobre 
o processo da 
empresa.

Na Ouvidoria você poderá:



2- Em quais situações devo abrir um 
chamado junto a Ouvidoria?

-RECLAMAÇÃO:  Sempre que fizer contato com o 
SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) para 
realizar uma solicitação, após decorrido o prazo 
fornecido para solução da demanda e o contratempo 
não for resolvido, você poderá abrir um chamado junto 
ao setor de Ouvidoria, ou que ainda  não tenham sido 
atendidas as condições previstas em contrato.



ELOGIO: Sempre que desejar elogiar algum 
atendimento recebido.

DENÚNCIA: Sempre que precisar realizar 
qualquer tipo de denúncia.

SUGESTÃO: Sempre que optar por sugerir 
qualquer tipo de melhoria.

SOLICITAÇÃO: Sempre que tiver dúvidas ou 
solicitações.



3- Qual é o prazo para 
tratativa das solicitações 
feitas na Ouvidoria?
O prazo é de até 10 dias 
conforme Resolução da Anatel 
nº 717, de 23 de dezembro de 2019, 
contudo, para oferecer uma melhor 
experiência junto a você cliente, 
trabalhamos duro, para tentar resolver 
suas demandas em tempo inferior ao 
regulamentado.



4- Se decorrido os 10 dias e não recebi o retorno do 
protocolo aberto da Ouvidoria, o que devo fazer?

Caso exceda o prazo de 10 dias e não tenha identificado o retorno do 
setor de Ouvidoria através de nenhum dos canais (ligação telefônica ou e-mail), 
faça o contato para verificar como está o andamento da sua solicitação, através 
dos canais de comunicação: 

-Telefone 0800 300 0800 na opção de Ouvidoria 
de segunda a sexta de 08 às 18hs, exceto feriados;
-A qualquer momento pelo site: www.sempreinternet.com.br



5- Onde encontro o número de 
protocolo do atendimento?

Sempre ao iniciar cada atendimento é informado o número do protocolo. 
Caso o cliente não tenha anotado, basta acessar o aplicativo do cliente 
Sempre Internet que está disponível para download gratuitamente na 
Google Play Store (Android) e na APP Store (IOS) 
ou acessar a área do assinante através do site: 

1- www.sempreinternet.com.br 
2- “Sou Cliente” 
3- CPF do titular
4- Acompanhar os números de protocolos dos atendimentos.



6- Posso usar um protocolo do atendimento 
aberto  junto ao SAC com mais de 30 dias para 
abrir uma solicitação na Ouvidoria?

Não, o protocolo tem validade de 30 dias, caso o atendimento 
recebido tenha um prazo superior ao informado, o cliente 
deverá entrar em contato com o SAC através dos canais 
de atendimento:

Site: www.sempreinternet.com.br

Telefônico: 0800 300 0800

WhatsApp: 0800 300 0800 



7- Será fornecido um protocolo do 
atendimento da Ouvidoria?

Sim, quando o cliente gerar uma solicitação junto a Ouvidoria 
será fornecido um novo protocolo para acompanhamento.

8- Quais os canais de comunicação para 
solicitar um atendimento de Ouvidoria?

Você poderá entrar em contato com o setor de Ouvidoria pelo 
telefone 0800 300 0800 de segunda a sexta de 08 às 18hs, 
exceto feriados, ou a qualquer momento pelo 
site: www.sempreinternet.com.br



9- O que preciso para abrir uma 
solicitação junto a  Ouvidoria?

É necessário ter um protocolo de atendimento 
dentro dos últimos 30 dias junto ao SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cliente), 
após decorrido o prazo fornecido para
solução da demanda, se o problema não 
for resolvido, o cliente poderá entrar em contato 
com a Ouvidoria.



10- Como vou saber que meu protocolo foi acolhido? 
Por qual meio receberei o retorno por parte da empresa?

Ao gerar uma solicitação junto a Ouvidoria será 
fornecido um protocolo para acompanhamento. 
A resposta da sua solicitação será fornecida via 
telefone, caso o setor de Ouvidoria não consiga 

contato nos telefones informados, será 
direcionado a resposta via e-mail.



11- Quem pode recorrer a Ouvidoria?

Cliente ou não cliente, em caso de cliente 
que possua contrato com a empresa, a solicitação 
junto a Ouvidoria deverá ser realizada apenas pelo 
titular. Em caso de não cliente, poderá realizar sugestões, 
solicitar informações, elogios e denúncias.



12- Em caso de denúncia, ela pode 
ser realizada anonimamente?

Sim, em caso de denúncia anônima, isto é, 
sem se identificar, é necessário apresentar 
a maior quantidade possível de detalhes 
e informações.Sempre que possível, faça 
uma denúncia identificada, para que a 
Ouvidoria possa entrar em contato para 
solicitar mais detalhes e dar informações 
sobre o andamento do caso.Cabe ressaltar 
que a Ouvidoria garante o sigilo e 
confidencialidade das informações.


