
O internauta costuma en-
contrar com facilidade nos sites
o serviço Fale Conosco, que
possibilita a comunicação com
empresas de variados setores,
mas não está muito satisfeito
com a qualidade do atendimento
dos canais digitais. A reclamação
mais freqüente é a demora nas
respostas: a pessoa manda um e-
mail com dúvidas ou solicitações
e a companhia responde dias ou
semanas depois. Para piorar,
muitas vezes a organização se
limita a enviar um comunicado
genérico que não resolve o
problema - - e as empresas com

pior avaliação nesse quesito são
justamente as do segmento de
internet.

Tal situação foi apontada
por uma pesquisa realizada pelo
Instituto Qualibest com exclusi-
vidade para o Especial Inter-
net de Meio & Mensagem. O
objetivo era avaliar a qualidade
do serviço Fale Conosco (e-mail
e chat) das corporações. A coleta
de dados para o estudo foi feita
por meio de questionário preen-
chido por pessoas cadastradas
no site www.qualibest.com.br.
Foram respondidos 2.276 ques-
tionários em todo o Brasil, com

margem de erro de 2% e índice
de confiança de 95%, segundo o
instituto.

"A interpretação que fazemos
a partir dessas informações é
que o internauta reconhece o
fato de a tecnologia proporcionar
inúmeros avanços. Mas as falhas
nos serviços de atendimento
começam quando é necessária a
intervenção humana. As deficiên-
cias são as mesmas dos canais
tradicionais: demora no retorno
e na solução dos problemas",
avalia Daniela Chammas Daud,
diretora do Qualibest.

Para comprovar a tese, ela

cita que 60% dos respondentes
encontram facilmente a loca-
lização do Fale Conosco nos
sites. O índice de aprovação,
no entanto, é bem mais baixo

46% - quando o item ava-
liado é "satisfação com a agili-
dade na resposta do e-mail/fale
conosco" ou "satisfação com
preocupação em resolver o pro-
blema" (44%). Sobre este último
tópico, a avaliação negativa é
de 31%, ou seja, boa parte dos
indivíduos não acredita que as
empresas procuram solucionar
os problemas. Outros motivos de
descontentamento, na opinião

dos entrevistados, são o excesso
de respostas vagas ou inade-
quadas e a falta de treinamento
das equipes responsáveis pelo
atendimento digital.

AVALIAÇÃO POR SEGMENTO
Em decorrência da área de

atuação ou perfil do negócio,
alguns setores estimulam mais
o contato com consumidores
por meio da internet. É o caso
do Fale Conosco das compa-
nhias de web, o mais usado
dentre todos os segmentos de
mercado, seguido por bancos e
telefonia celular, nessa ordem.

As queixas são asm
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De acordo com a pesquisa, 56%
dos internautas entrevistados
utilizam sempre o atendimento
digital de provedores e por-
tais, enquanto 39% o utilizam
esporadicamente e 5% nunca
visitaram a seção. Dentre os
usuários de bancos, 50% utili-
zam sempre esse serviço, 35%
o usam esporadicamente e 15%
nunca acessaram esse sistema.
Os índices no segmento de
celular são 40%, 52% e 7%,
respectivamente.

Um dado curioso constatado
pelo levantamento é o que coloca
as empresas de internet na lide-

rança do ranking das queixas dos
internautas. Segundo o estudo,
para 16% dos entrevistados es-
sas companhias prestam o pior
atendimento digital, seguido
pelas operadoras de telefonia
celular (11%) e por serviços
públicos (10%).

A respeito disso, Valéria
Borges Ferreira, gerente de re-
lacionamento da Brasil Telecom
(BrT), controladora de iG, iBest
e Br Turbo, faz algumas observa-
ções. Em primeiro lugar, chama
a atenção para o fato de a pes-
quisa englobar todos os tipos de
companhias de web - - pode ser
tanto um pequeno site como um
grande provedor ou portal Em
segundo, é possível que nesse
caso a cobrança por parte do
usuário seja maior, justamente
por se tratar de organizações da
própria rede mundial de com-

s

putadores. "E complicado com-
parar atendimento prestado por
empresas com perfis distintos",
afirma Valéria.

Feita a ressalva, ela esclarece
que os portais sob sua respon-
sabilidade são norteados por
estratégias bem definidas para
que se mantenha a qualidade
do serviço. A equipe de atendi-
mento passa por treinamentos
comportamentais, de língua
portuguesa e sobre produtos e

^^s serviços oferecidos
aos consumidores e a

identidade da marca para
a qual trabalham. Além disso,

a organização utiliza uma ferra-
menta de gestão que monitora
o processo de atendimento em
todos os níveis, o que facilita o
acompanhamento das solicita-
ções feitas pelos internautas. O
software usado também classifi-
ca o perfil do usuário e o nível de
irritação dele. "Essa tecnologia
permite saber exatamente em
que estágio está determinado
atendimento. Se a resposta ao
internauta demorar, recebemos
um sinal e vamos cobrar da
respectiva área a realização do
serviço", explica Valéria.

A executiva conta que iG,
Br Turbo e iBest possibilitam
ao cliente o contato por diver-
sas plataformas, como e-mail,
chat, telefone e auto-aten-
dimento (perguntas-padrão
colocadas no portal). "A idéia

é deixar o internauta escolher
a forma de se comunicar com
a empresa. A experiência do
relacionamento do cliente
com a companhia tem de ser
a melhor possível, porque
uma das coisas que diferencia
uma organização de outra é o
atendimento", ressalta Valéria.
O iG ganhou recentemente, na
categoria internet, o Prêmio
Consumidor Moderno de Exce-
lência em Serviços ao Cliente,
concedido pela revista que
nomeia a iniciativa.

ACOMPANHAMENTO
O Bradesco, por sua vez,

estabeleceu como política que o
atendimento às demandas vin-
das da rede mundial de compu-
tadores deve ser feito em até 24
horas. Caso a solicitação envolva
uma questão mais complexa,
que precise de um prazo maior,
no mínimo o cliente receberá
um contato que informe o fato
de seu pedido estar em fase de
análise. "Temos uma central de
monitoramento para fiscalizar o
retorno aos usuários. Em algu-
mas situações, mandamos um
funcionário à casa do cliente
para resolver o problema. Isso
ocorre, por exemplo, se houver
necessidade de reparo técnico
no computador da pessoa, para
que ela possa utilizar o internet
banking", explica Fernando
Motta, gerente executivo de
internet do Bradesco. Segundo
dados da companhia, 7,1 milhões
de clientes utilizam os serviços
eletrônicos do banco, com uma
média de 400 e-mails recebidos
por dia, totalizando cerca de 15



mil por mês. O custo por tran-
sação realizada é 88% menor na
web em comparação ao serviço
oferecido nas agências.

Empresa com destacada
atuação na rede, a construtora
Tecnisa também oferece múl-
tiplos meios de contato, como
e-mail, chat e telefone. Romeo
Busarello, diretor de marketing,
explica que a primeira relação da
pessoa interessada na compra de
imóveis costuma ser por e-mail.
Feito o contato inicial, o passo
seguinte é a conversa telefônica,
para obter mais detalhes. "O te-
lefone é usado depois que ele já
navegou bastante pela internet
em busca de informações."

Para fisgar o internauta, a
companhia mantém um programa
de relacionamento que envolve
envio de e-mails ou mensagens
para celular (SMS) com infor-
mações sobre lançamento. Para
aqueles que adquiriram imóveis
em fase de construção, ela envia
vídeos com imagens da obra para
o cliente acompanhar o processo.
"O problema de muitas empresas
é que elas investem em sites,
mas não no backoffice, ou seja,
na estrutura que dará suporte ao
atendimento", afirma Busarello.
"As corporações precisam se orga-
nizar para dar vazão às solicitações
vindas pela internet."

ADEQUAÇÃO
Na opinião de quem é res-

ponsável pela interação entre
marcas e consumidores, como
Caíque Severo, diretor de ser-
viços de valor agregado em

comunicação da DM9DDB, as
companhias devem dar a mes-
ma importância - - se não maior

- à comunicação via web que a
dispensada aos canais comuns.
"Os usuários de internet são
pessoas mais exigentes. Se não
forem bem atendidos em um
determinado site, podem facil-
mente procurar um concorrente
na rede", afirma.

Na opinião dele, o uso de
e-mail ou chat depende da
aplicação. O chat serve para
sites que dependem de uma
transação com o usuário, como
uma compra ou um preenchi-
mento de "dados críticos". Sua
vantagem é permitir o aten-
dimento de mais internautas
ao mesmo tempo pelo mesmo
operador. "Conheço casos em
que um responsável pelo ser-
viço no chat consegue atender
até quatro pessoas simultane-
amente." Já o e-mail deve ser
deixado para casos de dúvidas
que não puderam ser sanadas
antecipadamente em páginas de
auxílio espalhadas pelo espaço
eletrônico. "Não existe exageros
em relação à quantidade de in-
formação de ajuda que deve ser
colocada no site. Deve-se escre-
ver tudo sobre a empresa, como
os serviços e o funcionamento
do site. Além disso, é preciso
ter uma equipe para processar
as perguntas e as respostas dos
atendimentos por e-mail e chat.
Isso deve ser transformado em
conhecimento, que deve ser
disposto nas páginas eletrôni-
cas", finaliza Severo.

Poder público ainda engatinha
O atendimento prestado por

órgãos públicos não goza de mui-
to prestígio entre os internautas.
De acordo com a pesquisa feita
pelo Instituto Qualibest, a seção
Fale Conosco do site dessas
repartições figura na terceira
colocação no quesito Piores
Setores de Serviços Dentre os
Que Prestam Serviços On-Line,
com 10% das respostas o
segundo lugar é ocupado pelas
operadoras de celular (11%),
enquanto o primeiro posto fica
com as empresas de internet
(16%). Tal resultado sinaliza
que os órgãos públicos ainda
não dispensam a necessária
atenção à web, embora a parti-
cipação desse meio na vida da
população seja crescente. Por
que isso acontece?

A Ouvidoria do Município de
São Paulo, no entanto, garante
que não só reconhece a importân-
cia do canal eletrônico como luta
para colocar em funcionamento
um serviço de atendimento pela
rede. Alega, porém, que alguns
fatores de ordem burocrático-ad-
ministrativa ainda não permitiram
implementar o sistema. Setor res-
ponsável por fiscalizar o funciona-
mento dos órgãos da Prefeitura,
hoje ela atende à demanda da
população por meio de um 0800,
fax, carta ou presencialmente.
"Planejamos iniciar o atendimento
pela internet em julho. Preten-
díamos ter feito antes, mas não
pudemos concretizar o plano por
falta de estrutura adequada", afir-
ma Elci Pimenta Freire, ouvidor
do município.

Segundo ele, em abril de
2005 sua equipe de atendi-
mento continha 12 pessoas,
o que acredita ser suficiente
para dar conta da demanda via
web. Mas agora são apenas seis
funcionários, em decorrência
da não autorização, por parte
da Secretaria de Governo da
Prefeitura, para renovação dos
contratos de trabalho que se
encerraram. "Mesmo assim,
lançamos o desafio de colocar
o serviço em funcionamento
em julho", afirma Freire. Atu-
almente, a Ouvidoria atende a
cerca de 300 pessoas por dia,
principalmente pelo telefone.

PROCURA CRESCENTE
Na Agência Nacional de

Energia Elétrica (Aneel) a
situação é um pouco diferente.
O órgão conta com uma estru-
tura de atendimento via e-mail
desde 2004. No primeiro ano
de funcionamento, recebeu
13.222 mensagens, número que
subiu para 14.756 em 2005. A
previsão para este ano é alcan-
çar 17 mil. "No início, a web
causou-nos um desconforto
porque a demanda exigiu que
nos organizássemos bem para o
atendimento, preparando equi-
pe e infra-estrutura", afirma
José Augusto da Silva, superin-
tendente de mediação adminis-
trativa setorial da Aneel.

Como a função da agência
é regular o setor energético,
ela mantém um sistema que
gerencia o encaminhamento
das solicitações para as conces-

sionárias que prestam o serviço
- e o estágio em que o caso se

encontra. "Pelo meio online, o
atendimento é mais rápido. Es-
tamos até pensando em oferecer
chat mais para a frente", afirma
Silva. Ele não vê necessidade de
divulgar o serviço de atendimen-
to por e-mail. "Não divulgamos
porque, da forma como o acesso
pela rede está aumentando,
nem sei se é necessário. O in-
ternauta vasculha e encontra a
seção", assegura.

Por também ser uma enti-
dade reguladora, a situação da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) é semelhante
à da Aneel: sua função é entrar
em cena quando alguma con-
cessionária não presta o serviço
adequadamente. Esse órgão,
no entanto, não responde às
mensagens enviadas pela popu-
lação, apenas redireciona auto-
maticamente a demanda para
as respectivas concessionárias.
"Nossa equipe interna de aten-
dimento é pequena. Mas temos
um sistema online interligado
aos prestadores do serviço de
telecomunicação. Essa ferra-
menta também monitora eletro-
nicamente o estágio do atendi-
mento da solicitação feita pelo
internauta", afirma Rúbia Marize
de Araújo, chefe da assessoria
de relações com usuários da
Anatel. O canal poderia mais ser
difundido, mas há um pequeno
empecilho fundamental: segun-
do a entidade, não há recursos
suficientes para investir em
um plano de divulgação. (CM)



Pesquisa pela web depende dos objetivos da ação
Fazer pesquisas pela internet

tem vantagens e desvantagens
que dependem diretamente dos
objetivos mercadológicos alme-
jados com esse tipo de serviço.
Na opinião de especialistas e de
profissionais do mercado de co-
municação, os pontos positivos
são a rapidez, abrangência geo-
gráfica ilimitada, maior conforto
para o entrevistado e redução de
custos. Em compensação, além da
penetração da web ainda ser pe-
quena no universo da população
brasileira, alguns entrevistados
receiam fornecer dados pela rede
e nem sempre é possível checar a
identidade do respondente.

"Pesquisar pela internet é um
caminho sem volta", afirma Laure
Castelnau, diretora de atendi-
mento e planejamento do Ibope
Solution, empresa do Grupo
Ibope responsável por pesquisas
sob encomenda. Embora seja
certo que há economia com a
rede, Laure diz ser difícil precisar
de quanto pode ser a redução de
custos em relação às ferramentas
tradicionais de pesquisa.

Daniela Daud, diretora do
Instituto Qualibest, empresa
especializada em pesquisas pela

internet, destaca a comodi-
dade para o entrevistado.
"Ele responde quando tem
tempo, isso facilita", com-
pleta. Se há essa vantagem,
também é verdade que exis-
te o risco de o internauta
não entregar as respostas.
Para evitar o problema, os
institutos desenvolvem pro-
gramas de fidelização e de
incentivo. O Qualibest, por
exemplo, estabeleceu uma
moeda chamada "Q", que o
internauta vai acumulando
conforme participa das
pesquisas. Posteriormente
ele pode trocar os pontos
por prêmios, como CDs,
DVDs e livros. E só partici-
pam usuários cadastrados, com
dados pessoais, como RG e CPF,
devidamente checados. Com
sete anos de atuação, o instituto
declara ter 40 mil internautas
ativos em sua base.

FUTURO PROMISSOR
O Ibope Solution utiliza a in-

ternet como plataforma para re-
alização de pesquisas desde sua
fundação, em 2001. Sua atuação
envolve a produção de estudos

quantitativos e qualitativos sobre
hábitos e atitudes para empresas
de diversos segmentos. Mesmo
ainda não sendo uma plataforma
capaz de gerar receitas significati-
vas para a empresa - - é responsá-
vel por apenas 5% do faturamento
-, a internet é vista como uma

ferramenta com grande potencial
e deve ser alvo de investimentos.
Uma das razões para isso, segundo
Laure, é que um fenômeno inte-
ressante começa a ser percebido

entre aqueles que já têm
acesso à rede: aos poucos as
pessoas tomam a iniciativa
de se relacionar de modo
mais intenso com marcas
pela internet. "Será, sem
dúvida, o melhor local para
que uma pesquisa encontre
o seu público-alvo e interaja
com ele", defende Laure.
Mas por enquanto a rede é
mais indicada para pesquisas
B2B, avalia a executiva. "Isso
porque é o meio onde o exe-
cutivo estáplugado 24 horas.
Em segundo lugar, porque
esse perfil de entrevistado é

margem de erros sejam conheci-
das. "Em princípio, toda pesquisa é
válida, desde que observadas essas
informações. Na web, também é
importante analisar a amostra com
a qual se está trabalhando, para ver
se realmente é representativa",
afirma Luiz Fernando Vieira, sócio-
diretor da África.

Pedro Cabral, sócio-diretor
da AgênciaClick, concorda
com Vieira, e vai além: estudos
pela rede revelam o comporta-
mento de quem efetivamente
usa a internet. "As pesquisas
pela web trazem informações
importantes para a definição de
estratégias voltadas ao universo
digital", afirma. Cabral chama
a atenção para o fato de que a
rede mundial de computadores
não é útil apenas para pesquisas
de cunho científico. As enquetes
com internautas, feitas por e-
mail, ou a análise de índices de
cliques em banners de campa-
nhas digitais, são instrumentos
igualmente relevantes. "Embora
não tenham rigor científico,
permitem identificar o interes-
se do internauta em relação
às marcas", afirma o sócio-
diretor da AgênciaClick. (CM)

vista pela internet do que por
telefone ou pessoalmente.

Por fim, é preciso dizer que pelo
e-mail não precisamos passar por
secretárias ou sermos direcionados
a assistentes", afirma Laure.

OUTRO LADO
Na visão de profissionais que

usam pesquisas como ferramenta
para embasar estratégias de comu-
nicação para clientes, a internet
pode perfeitamente ser utilizada
para estudos de mercado, desde
que a metodologia aplicada e a
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