
Manual
da Ouvidoria.

O que é?

Quais são os canais de primeiro nível?

A Ouvidoria Algar Telecom é um canal de atendimento que só pode ser 
acionado após todas as tentativas de soluções e negociações terem sido 
realizadas nos nossos canais de atendimento do primeiro nível.

Baseados nos princípios de confiança e transparência, a Ouvidoria Algar 
Telecom tem por objetivo as melhores soluções visando resultados 
efetivos. Aqui, o foco é avaliar a jornada do cliente a partir da demanda 
em análise, verificando os processos e procedimentos internos para então 
propor e garantir adequações rápidas e preventivas no intuito de valorizar 
a experiência do cliente.

Antes de entrar em contato com a Ouvidoria Algar Telecom,  é preciso 
já ter passado por um dos canais de atendimento abaixo, considerados 
como de primeiro nível:

A Ouvidoria Algar Telecom é um canal de atendimento a ser acionado 
após todas as tentativas de soluções e negociações terem sido realizadas
nos canais de atendimento do 1º nível da prestadora.



Atendimento presencial em nossas lojas

Atendimento telefônico

Redes Sociais

Aplicativo

Clique aqui encontre a loja mais perto de você.

Clientes Residenciais:

Clientes Residenciais:

Clientes empresariais (Micro e Pequenas Empresas):

Clientes empresariais (Médias e Grandes Empresas):

Clientes Empresariais

10312 - Para telefonia fixa e banda larga.

(34) 9 9860 7072

(34) 9 9779 0112

(34) 9 9889 2822

twitter.com/algartelecom fb.com/algartelecom

0800 942 1212 - Para Médias e Grandes Empresas.

142 - Para pessoas com necessidades especiais.

1055 - Para celular.

0800 941 2811 - Para Micro e Pequenas Empresas.

Site

Ir para o site



Como funciona?

Entre em contato em algum dos canais de atendimento de 
primeiro nível e (presencial, telefônico, redes sociais, site ou app) 
guarde o número de protocolo..

Caso sua solicitação não seja resolvida dentro do prazo 
informado, você está apto para contactar a Ouvidoria Algar 
Telecom, se desejar.

Para acionar a ouvidoria, ligue gratuitamente para
0800 942 6000.
Tenha em mãos CPF ou CNPJ e o número de protocolo 
finalizado ou fora do prazo.

Esse número de protocolo deve ter sido emitido a menos de 180 
dias no primeiro nível.

O atendimento da ouvidoria é válido para todo o território 
nacional, com horário de funcionamento das 08h às 18h, em dias 
úteis, de segunda a sexta-feira.

O prazo para a tratativa da sua solicitação será de até 10 dias 
corridos. A Ouvidoria poderá, inclusive, atuar de forma imediata 
ou acionando outras áreas da empresa.

A cada manifestação registrada no Atendimento da Ouvidoria 
Algar Telecom você receberá um protocolo, é importante mantê-
lo para acompanhamento da tratativa.

Caso sua demanda necessite de atuação de outras áreas da 
empresa, não se preocupe! O retorno será realizado via contato 
telefônico por um de nossos consultores até a data limite de 
tratativa.
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Para consultar o andamento de uma solicitação na Ouvidoria, 
tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela ouvidoria 
e:

O protocolo registrado na Ouvidoria Algar Telecom subsidiará 
você para registros na ANATEL caso necessário porém, este deve 
estar finalizado ou fora do prazo de tratativa e também emitido 
a menos de 180 dias no canal da Ouvidoria.

Acione os canais de atendimento de primeiro nível; ou
Ligue no atendimento da própria ouvidoria; ou
Consulte na área do cliente em nosso site; ou
Acesse pelo aplicativo
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