
Estudo: sites de TI melhoram privacidade  
 
As empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos têm melhorado suas operações para 
respeitar a privacidade dos clientes nas movimentações online e no tratamento dos dados. 
 
Isso é o que aponta o estudo da consultoria "The Customer Respect Group", que revisou os 
sites das 38 maiores empresas de informática e serviços nos Estados Unidos. 
 
O estudo mediu a performance corporativa, sob ponto de vista do cliente, e atribuiu uma nota 
em um ranking que varia de 0 a 10. Acima de 8 a empresa já é considerada excelente. 
 
No que diz respeito à privacidade, a média das notas das companhias analisadas passou de 6,4 
para 6,8 na comparação com o ano passado.  
 
A melhoria, segundo a consultoria, pode ser atribuída principalmente ao desempenho das 
maiores companhias, como a Hewlett-Packard, IBM, e Veritas Software, que atingiram a 
classificação "excelente" nesse quesito. 
 
"O padrão geral para privacidade dentro de toda a indústria realmente aumentou em termos 
de respeito ao cliente", declarou Terry Golesworthy, presidente da empresa responsável pelo 
estudo. 
 
De acordo com ele, 25% das maiores empresas de informática e serviços melhoraram na 
categoria privacidade em seus sites. "Algumas companhias melhoraram muito, colocando em 
prática políticas muito fortes de privacidade. Elas nunca compartilham dados, nunca fazem 
nada não autorizado", declarou. 
 
No entanto, mesmo diante da melhoria, a indústria de TI ainda permanece inconsistente sobre 
como manusear as informações dos clientes ou visitantes dos sites. Em termos de 
compartilhamento de dados com terceiros, a indústria de alta tecnologia ficou estável 
comparada a outros segmentos, com um terço das entrevistadas não sabendo informar se as 
informações poderiam ser transferidas a terceiros. 
 
A indústria de tecnologia não apresentou bom desempenho na categoria resposta ao cliente, 
ficando com nota 4,2 no ranking. De acordo com Golesworthy, cerca de 27% de todos os e-
mails enviados por consumidores não foram respondidos por essas empresas. 
 
Além disso, nos e-mails respondidos, muitos consumidores não obtiveram a resposta desejada 
ou que os auxiliassem de alguma maneira. Cerca de 40% das respostas a e-mails de clientes 
foram classificadas abaixo do nível "muito útil".  
 
"A HP nos disse que eles está tentando responder todos os e-mails dentro de uma hora porque 
é importante para ela. No entanto, outras empresas de alta tecnologia realmente admitem não 
responder. Estamos vendo uma diferença enorme entre as empresas de TI no que diz respeito 
à comunicação eletrônica", disse. 
 
As mensagens indesejadas (spams) têm interferido no processo de resposta aos e-mails, de 
acordo com o especialista. Um motivo estaria relacionado aos filtros que poderiam bloquear e-
mails verdadeiros. 
 
No que diz respeito às informações e acessibilidade de informações em websites corporativos, 
a indústria de tecnologia ficou abaixo da média da indústria em geral. 
 
Apenas 42% das empresas entrevistadas fornecem uma lista de perguntas mais freqüentes, 
um mapa do site ou uma ferramenta de busca para orientar os consumidores. 
 
O Customer Respect Group analisou mais de dois mil websites de vários segmentos para 
determinar os atributos da experiência do usuário. 
 



Entre as categorias analisadas estão: facilidade de navegação, respostas às dúvidas dos 
usuários, respeito pela privacidade do consumidor, transparência - explicação das políticas - 
princípios e atitude (entendimento do consumidor sobre o foco do site). 
 
Na avaliação de todos esses fatores, cada empresa recebeu uma nota relativa ao Índice de 
Respeito ao Consumidor. Nas primeiras colocações entre as empresas de TI aparecem: 
Hewlett-Packard (8,7); Xerox (8,1); Microsoft (7,9) e Dell (7,8). 
 
As últimas colocadas na avaliação de todos esses fatores estão: Epson America (4,5); Toshiba 
America (4,0) e Siebel Systems (3,9). 
  
Fonte: IDG Now  
Data: 13/06/2005 
 
e-Learning Brasil – disponível em: <http://www.elearningbrasil.com.br/home/ 
noticias/clipping.asp?id=2265>. Acesso em 14/6/2005 


