
Consumidores estão mais satisfeitos com o atendimento aos seus chamados 
 
A revista Consumidor Moderno, do Grupo Padrão, em parceria com o Instituto GFK, realizou 
pelo oitavo ano consecutivo o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao 
Cliente, que busca apontar as empresas que mais evoluíram no relacionamento com seus 
consumidores. Felizmente para quem entra em contato com organizações públicas e da 
iniciativa privada em busca de informações ou auxílio, o atendimento tem sido considerado 
cada vez mais satisfatório. 
 
A comissão julgadora avaliou as formas de atendimento ao cliente, tanto por telefone quanto 
por e-mail, de empresas pertencentes a 46 segmentos da economia brasileira. No total, foram 
realizadas 2.028 avaliações, sendo 1.014 ligações e o mesmo número em e-mails, avaliando 
as finalistas através de sete contatos de cada segmento. 
 
O estudo foi dividido em três etapas, primeiramente pré-qualificando milhares de empresas de 
variados segmentos da economia, que contavam com canais de comunicação e interação com 
seus clientes e consumidores.  
 
A partir daí foi adotado um processo mais rigoroso de seleção, por meio de um questionário 
detalhado, tabulado e analisado pelo Instituto GFK Indicator, com critérios como o 
relacionamento com o cliente, a missão corporativa, a satisfação dos clientes externos e 
internos, o marketing de relacionamento, a lealdade, o fator humano, a tecnologia, a 
estratégias de retenção, a responsabilidade social, a motivação da equipe e a visão 
empresarial. 
 
As selecionadas para a terceira etapa foram submetidas ao teste do “cliente misterioso”, 
também coordenado e aplicado pelo Instituto GFK Indicator. Um cliente fictício utilizou os 
mecanismos de atendimento para fazer reclamações ou dar sugestões. O instituto avaliou a 
qualidade do atendimento, a coerência e consistência das respostas oferecidas. Ao final foram 
selecionadas empresas pertencentes a 46 segmentos da economia. 
 
“Em muitos aspectos o atendimento telefônico melhorou, inclusive na solução de problemas 
logo no primeiro contato e na cordialidade dos atendentes. Mas quando falamos em 
atendimento via e-mail, os gargalos continuaram, já que muitas empresas disponibilizam 
apenas respostas automáticas e não retornaram o contato com o cliente”, revela o publisher 
da revista Consumidor Moderno, Roberto Meir, em comunicado à imprensa. 
 
O resultado que mais surpreendeu os pesquisadores foi o estudo sobre a humanização do 
atendimento. Cerca de 92% das dúvidas dos consumidores foram respondidas na primeira 
ligação, evitando um novo contato, que gera mais custos para a empresa e insatisfação para 
os clientes. No ano passado esse índice foi de 68%. 
 
Outra surpresa ficou por conta do vocabulário dos atendentes. A adequação ao perfil do cliente 
passou de 87% para 100% em 2007. No quesito atenção e entendimento, os atendentes não 
fizeram feio. Em 2006, apenas 37% demonstravam compreensão das informações solicitadas 
ou prestadas pelo cliente. Agora, esse índice saltou para 62%. 
 
O atendimento via e-mail não foi dos mais satisfatórios. O número de retornos foi superior ao 
do ano passado (64%), atingindo 74%, mas muitos desses retornos foram respostas 
automáticas, não sucedidas por um contato posterior por parte da empresa. Em 2006, as 
respostas automáticas, sem retorno, totalizavam 59% dos atendimentos. Em 2007, a marca 
chega aos 76%. 
 
O segmento de higiene e limpeza, que no ano passado assumia o primeiro lugar com destaque 
para suas centrais de atendimento, passou para o terceiro. As novidades foram os segmentos 
de moda e construção, que agora lideram o ranking como as que mais investem neste tipo de 
atendimento. A Marisol (moda), a Pilkington (material de construção), a Reckitt Benckiser 
(higiene e limpeza), O Boticário (cosmético) e a Ford (automóveis) foram as empresas que 
receberam as melhores notas. 



 
Ao final do estudo, a revista Consumidor Moderno elegeu as melhores empresas de cada setor. 
A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá no dia 28 de maio, a partir das 19:00, no Espaço 
Gardens, em São Paulo. 
 
Confira os nomes das empresas vencedoras em suas respectivas categorias: 
 
Alimento: Perdigão 
Automóveis: Ford 
Automóveis de luxo: DaimlerChrysler 
Auto-peças: Cummins 
B2B: Telefonica Empresas 
Banco de varejo: Bradesco 
Banco premium: Bradesco Prime 
Bebidas: Pernod Ricard 
Benefícios: Accor 
Calçados: Adidas 
Cartão de crédito: American Express 
Casa e construção: Tecnisa 
Celulares: Motorola 
Companhia aérea: Continental Airlines 
Comércio Varejista: Ponto Frio 
Comunicação: DirecTV 
Cosmético: O Boticário 
Diversos: Souza Cruz 
Eletroeletrônico: Multibrás 
Energia elétrica: AMPLA 
Fármaco: Boehringer Ingelheim 
Fast-food: Habib´s 
Higiene e limpeza: Reckitt Benckiser 
Hotéis: Costa do Sauípe 
Indústria: International Paper 
Informática: Datasul 
Internet: Speedy 
Logística: ALL América Latina 
Loja virtual: Habib´s 
Material de construção: Pilkington 
Medicina diagnóstica: Fleury 
Moda: Marisol 
Petróleo: Ale Combustíveis 
Previdência: Sul América 
Químico: White Martins 
Saúde: Sul América 
Seguro: Sul América 
Serviço público estadual: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
Serviço público federal: Infraero 
Serviços financeiros: Equifax 
Telefonia fixa: Telefonica 
Telefonia móvel nacional: Claro 
Telefonia móvel regional: Telemig 
Varejo diversos: Amsterdam Sauer 
Varejo modas: Rainha das Noivas 
Varejo super hiper: Carrefour 
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