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Pesquisas confirmam o que você já deve ter sentido na pele: a maioria das empresas ignora os 
e-mails dos clientes. Veja por que o ‘Fale conosco’ não funciona e como transformá-lo em um 
verdadeiro canal de comunicação. 
 
Metade das empresas avaliadas pelo jornal O Globo foi reprovada em um teste do ‘Fale 
conosco’, conforme matéria recente da seção Defesa do Consumidor. Outras pesquisas 
comprovam o que a gente já sabe: ou a resposta nunca chega, ou só serve para tirar o bom-
humor. Um teste realizado pelo Instituto Qualibest, citado na reportagem, aponta 
preocupantes 44% de satisfação com o atendimento via internet. Mas, por que tanto descaso? 
 
Aí é que está a pegadinha: o problema não é má vontade. A maioria das empresas tem 
dificuldades para gerenciar o conteúdo do site e – o mais importante – integrá-lo aos seus 
processos de atendimento. De um lado, fica o call center, com supervisão, treinamento, 
roteiros e metas de desempenho; do outro, um site autista, geralmente distante de quem 
coordena o 0800, com pouco ou nenhum controle de qualidade. O resultado não poderia ser 
diferente. 
 
Ora, então por que abrir essa porta para o cliente? Muitas organizações criaram um ‘Fale 
conosco’ de forma impulsiva, sem planejar a administração das mensagens. É o tentador 
raciocínio do “nossos concorrentes têm, então nós também devemos ter”. No entanto, o site é 
apenas a ponta de um processo que, para funcionar, precisa envolver diversas áreas da 
empresa.  
 
Aqui vão alguns exemplos de ações para melhorar a qualidade do atendimento via internet. 
 
Treinamento: além de ser mais sofisticado do que o atendimento telefônico, o e-mail registra 
formalmente a resposta da empresa. Se os atendentes não forem bem treinados em redação e 
nas particularidades do negócio, os problemas irão muito além de respostas demoradas. 
 
Formulários contextuais: cá entre nós, o cliente muitas vezes tem sua parcela de culpa. 
Quando envia um e-mail vago e incompleto, ele dá o saque em um irritante pingue-pongue 
com o SAC da empresa, que não pode fazer nada sem as informações necessárias.  
 
Uma solução eficaz é criar um formulário para cada tipo de solicitação, devidamente 
categorizado no ‘Fale conosco’. Uma contestação de cobrança, por exemplo, deve incluir 
obrigatoriamente o código da fatura. Veja um bom exemplo no site da Brasil Telecom. 
 
Conteúdo de qualidade: quanto mais completo e esclarecedor for o site, maiores as chances de 
o cliente resolver sua dúvida sem precisar entrar em contato. Uma boa gestão de conteúdo 
não apenas melhora a imagem da empresa, como reduz custos de atendimento e retenção de 
clientes. Um exemplo legal é a Central de Atendimento do Submarino.  
 
Aliás, o bom e velho FAQ tem sido cada vez integrado ao ‘Fale conosco’. Muitas lojas virtuais, 
que precisam se manter enxutas para competir, exibem uma lista com perguntas freqüentes 
antes de encaminhar o cliente ao formulário de contato. Esse conteúdo precisa ser claro, 
atualizado e bem dividido, com pesquisa por tema, palavra-chave e outros filtros. Nada de 
listão, que cansa só de olhar. 
 
Modelos de resposta: ao criar e atualizar um banco de respostas padrão, a companhia agiliza o 
trabalho do atendente e uniformiza – dentro do possível – a comunicação. Mas lembre-se: os 
modelos devem servir de base para a resposta, e não um atalho para o preguiçoso “copiar-e-
colar”. Mais uma razão para treinar e monitorar os funcionários do back office. 
 
Sinergia com o call center: quem mais capacitado do que a área de atendimento para sugerir 
novas questões para o FAQ e melhorias nos modelos de resposta?  



Um representante deve manter contato com o gestor de conteúdo do site para, aos poucos, 
concretizar essa integração. Não é fácil – principalmente onde os departamentos agem como 
feudos – mas os resultados compensam todo o esforço e as articulações políticas. 
 
Pontos focais: não é só o call center que deve entrar no processo de atendimento virtual. As 
principais áreas da empresa – RH, Marketing, Comunicação, TI e outras – precisam ter um 
representante, cada uma, para servir de interface com a equipe do ‘Fale conosco’ no caso de 
dúvidas específicas. Essa figura também deve acompanhar a conclusão dos contatos, já que as 
respostas são redigidas pelo pessoal do atendimento. 
 
Retirada estratégica: às vezes, a melhor forma de lidar com o ‘Fale conosco’ é não ter um. 
Nenhuma empresa (salvo exceções, por motivos regulatórios) é obrigada a prestar 
atendimento via internet, então para que insistir em um canal sem ter condições de mantê-lo?  
 
Essas sugestões só arranham a superfície, para você ter uma idéia de como as empresas 
precisam investir para atender o cliente decentemente via internet. O ‘Fale conosco’ ainda é o 
primo pobre do SAC, mas tem tudo para se tornar carro-chefe nos próximos anos. É bom as 
empresas se prepararem. 
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