
Empresas americanas atendem mal  
 
A maior parte (68%) das empresas norte-americanas prestam serviço ao cliente classificado 
como "abaixo da média" e "ruim". É o que mostra o estudo "2008 State of Customer Service", 
conduzido pela eGain, fornecedora de software de atendimento multicanal e gestão de 
conhecimento.  
 
As empresas pesquisadas incluem 120 companhias líderes nos Estados Unidos e Canadá com 
mais de US$ 250 milhões em receita anual, nos setores de serviços financeiros, comunicações, 
varejo, eletrônicos, seguros e turismo. 
 
Conduzido entre 2007 e 2008, o estudo faz uma avaliação completa sobre a situação atual do 
atendimento ao cliente. Para isso, a empresa criou o indicador SQ ("Service Quotient", ou 
quociente de serviço), que lança mão de um framework multidimensional para medir a 
competência do serviço ao consumidor nas companhias. As seguintes dimensões foram 
avaliadas: 
 
Escolha de canais de comunicação: a escolha de canais de interação é importante, já que os 
clientes (pessoas físicas e jurídicas) continuam a adotar novos canais, tais como chat e 
colaboração web, para complementar os tradicionais, como o telefone.  
 
Atendimento por e-mail: o correio eletrônico perde apenas para o telefone em termos de 
volume de interações. O estudo mede a taxa de respostas a e-mails, assim como a qualidade 
dessas respostas.  
 
Auto-atendimento web: com o contínuo crescimento da utilização do auto-atendimento pela 
web, pesquisas mostram que a satisfação do consumidor com esse tipo de interação está 
aquém do desejado. A dificuldade em encontrar informações e escalar de modo transparente 
para o serviço com auxílio humano continuam a se configurar como barreiras significativas 
para a adoção desse tipo de serviço.  
 
Consistência multicanal: é crescente o uso de canais múltiplos pelos clientes para comunicação 
com as empresas, freqüentemente para completar uma única transação. Eles esperam 
consistência nas respostas e processos de serviço através dos vários canais.  
Consitência multi-agente: é comum os clientes entrarem em contato com vários agentes para 
obter respostas para questões ou resolver problemas. Também aí é esperada consistência.  
 
Essas métricas dimensionais (ou sub-quocientes) foram integrados a um quociente de serviço 
geral, numa escala de 0 a 10, para cada uma das companhias, assim como para cada setor do 
mercado. Os índices foram então categorizados como "ruim", "abaixo da média", "acima da 
média" ou "excepcional". 
 
Para o mercado como um todo, o índice foi de 4.1, com 68% das empresas nas categorias 
"ruim" e "abaixo da média". Aénas 2% das companhias receberam classificação "excepcional". 
 
No quociente de multicanal, 60% das empresas foram classificadas nas categorias "ruim" ou 
"abaixo da média". No quociente multi-agente, essa proporção é de 46%. 
 
28% das empresas não responderam a questões formuladas por email. 50% responderam em 
24 horas, mas a quantidade de respostas consideradas ruins cresceram de 14% para 20%, em 
comparação a um estudo anterior, conduzido em 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Outras conclusões: 
 
Quociente de serviço: o setor de eletrônicos apresentou o melhor desempenho, mesmo com 
um índice de 4,6 (abaixo da média). O pior desempenho foi so setor de turismo, com 3,6.  
 
Quociente de escolha: mais uma vez o setor de eletrônicos se destaca, com um índice de 2,4 
numa escala que vai até 4,0. O último colocado foi o setor de serviços financeiros, com 1,6.  
 
Quociente de e-mail: o melhor desempenho foi dos setores de seguros, comunicações e 
eletrônicos, todos com índice 1,5.  
 
Quociente de auto-atendimento: mais uma vez, o setor de eletrônicos vem em primeiro lugar, 
com índice 2,1, enquanto serviços financeiros e seguros têm o pior desempenho (1,3)  
 
Quociente de multicanal: o setor de serviços financeiros ficou na primeira colocação, com 1,9.  
 
O pior segmento foi o varejo, com o baixíssimo score de 0,9 na escala que vai até 4,0, com 
60% das empresas recebendo classificação "ruim".  
 
Quociente de multi-agente: também aqui o primeiro colocado é o setor de serviços financeiros, 
com índice de 2,2. Em último, o setor de turismo, com 1,5.  
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