
POR ROGÉRIO GODINHO

ocê demora mais de 15 minutos
para atender o cliente? Pois saiba
que isso desagrada 99% das pes-

soas. Mais ainda, no atendimento pessoal, 56%
não toleram esperar mais de cinco minutos.
Isso é o que demonstra a pesquisa "O que o
cliente considera como um bom atendimento",
realizada pelo Instituto Brasileiro de Relações
com o Cliente (IBRC).

De posse dessas informações, pode ser
que os profissionais do marketing de relacio-
namento decidam tomar providências, a fim
de encurtar o tempo de resposta às solicita-
ções. Mas, se assim for, deve considerar, tam-
bém, os fatores de ordem afetiva: 28% dos en-
trevistados querem ser "carregados no colo."
Ou seja, cortesia não é só fundamental. É mais
importante até mesmo do que a informação
correta (25%) ou a própria resolução do pro-
blema (24%). Mesmo que, no contact center, o

operador não ofereça a solução que o consu-
midor busca, se for gentil, terá a simpatia dele,
somando preciosos pontos a favor da marca.

A bem da verdade

Mas é certo que apenas bons modos não
garantem a satisfação. É preciso dizer a verda-
de. Na pesquisa, os consumidores se referem
a respostas imprecisas e mentiras quando re-
clamam a resolução de problemas. Na tentati-
va de acalmar a ira do consumidor, algumas
empresas prometem aquilo que não podem
cumprir. Isso é o que se pode chamar de tiro
no pé. Outro achado importante da pesquisa
do IBRC: 72% dos consultados consideram
que os meios eletrônicos não são adequados
quando se trata de eliminar um incômodo. Do
universo de entrevistados, 88% disseram ter
acesso à Internet. Mas a maioria ainda valoriza
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OS PECADOS
CAPITAIS

Da falta de atenção à mentira, passando pela
demora no atendimento e excesso de
automação dos canais de comunicação, muita
coisa pode irritar o consumidor, que tende a
sabotar as empresas que o desrespeitam

O que é a pesquisa
O estudo "O que o cliente considera

um bom.atendimento" foi feito pelo Ins-
tituto Brasileiro de Relações com o Clien-
te durante evento realizado no Rio de
Janeiro (RJ), por ocasião do Dia Mundial
do Consumidor, em 15 de março pas-
sado. O objetivo foi analisar o cliente por
perfil (faixa etária, sexo e grau de ins-
trução) e tipo de atendimento (pessoal,
telefônico e via web). Foram entrevis-
tadas 210 pessoas, a maioria mulheres
(64%). A pesquisa privilegiou a camada
mais forte do mercado consumidor, con-
siderando que na amostra 71 % têm en-
tre 20 e 40 anos, 60% possuem curso su-
perior e 88% usam a Internet.
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P E S Q U I S A

o atendimento humano. Os internau-
tas, em 47% dos casos, preferem o e-
mail ao diálogo via chat quando se
trata de falar com uma empresa.
Outros 96% exigem que a resposta
venha rapidamente. No máximo, em
48 horas. Depois disso, 81% disseram
que mudam de fornecedor.

Não é só. Trinta e seis por cento
dos consumidores que usam o e-mail
para encaminhar reivindicação a um
fornecedor de produtos ou serviços
esperam obter resposta por contato
telefônico, sobretudo mulheres (43%)
e idosos (52%). Mas, no contato via
telefone, a maioria tende a ser ainda
mais impaciente. Esperar na linha
além de um minutei é motivo para

desânimo e até de desistência em
73% dos casos. Em 86% das situa-
ções, o cliente também espera falar
com operadores de voz.

Cuidado com
os "sabotadores"

A pesquisa do IBRC revela, ainda,
um enorme grau de conscientização
dos consumidores. Apenas 10% nun-
ca se queixam quando são mal aten-
didos. Na verdade, nesses casos,
mais da metade disse que reclama
com freqüência, se o atendimento
deixa a desejar. Ao se sentirem preju-
dicadas, 31% das mulheres protes-
tam. Quanto aos homens, somente

20% se manifestam. O IBRC aborda
um aspecto do comportamento do
consumidor que, por si mesmo,
empresta importância à pesquisa.
Trata-se do "cliente sabotador"
aquele que se mostra disposto a fa-
zer propaganda negativa e até difa-
matória da empresa que o trata de
maneira inconveniente. Assim agem
83% das pessoas entrevistadas. As
mulheres com alto nível de escola-
ridade mostram-se duplamente peri-
gosas. São elas as "grandes sabota-
doras", aponta a pesquisa. Em con-
trapartida, 95% dos entrevistados, ho-
mens e mulheres, disseram que cos-
tumam falar bem da empresa que os
trata com atenção e eficiência.

Tempo máximo aceitável de espera
no atendimento telefônico

Ao receber um atendimento ruim, o
consumidor desaconselha a instituição
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