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Pesquisa mostra que caiu o total de problemas solucionados por ligações e e-mail das 
empresas em um ano. 
 
Menos problemas resolvidos, menos questões compreendidas, menos e-mails respondidos. O 
atendimento ao consumidor, seja pelo telefone ou pela web, piorou do ano passado para cá. E 
o resultado poderia ser ainda pior se, além dos parâmetros de atendimento, a qualidade das 
respostas tivesse sido avaliada pela pesquisa feita pela Gfk Indicator, em parceria com a 
revista "Consumidor Moderno". A instituição ouviu 146 empresas de 49 segmentos, entre os 
dias 20 de março e 10 de abril. 
 
— Avaliamos pontos básicos, mas se a qualidade estivesse em jogo, as médias gerais 
poderiam ser piores—. diz Erika Agostino, diretora da área de Auditoria de Serviços da Gfk, 
que atribui a queda do desempenho ao aumento de demanda. — Os consumidores não só 
estão questionando mais as empresas, como estão rebuscando as suas solicitações. Mais bem 
informados, começam a querer informações mais complexas, e aí os atendentes não estão 
preparados para respondê-los, passando para um empurra-empurra entre atendimento 
telefônico e online. 
 
Para especialistas, padrão não deve melhorar nos próximos anos 
Roberto Meir, editor da "Consumidor Moderno" e presidente da Associação Brasileira das 
Relações Empresa Cliente (Abrarec), traça um cenário ainda pior para os próximos anos: 
 
— Acredito que os níveis de atendimento ao consumidor ainda devem piorar nos próximos dois 
anos. Acontece isso em todo país onde há uma forte expansão de consumo. E que as 
empresas tendem a ver atendimento a cliente como custo, não como investimento. Nos 
Estados Unidos, só agora, quando o país vive uma recessão, o nível de atendimento começou 
a melhorar. 
 
Segundo o levantamento — que reuniu 2.920 avaliações, sendo 1.460 ligações e outros 1.460 
e-mails enviados às empresas participantes — o índice de solução das dúvidas dos clientes no 
primeiro telefonema caiu de 92%, no ano passado, para 83% este ano. Além disso, a 
compreensão do atendente em relação a demanda do consumidor recuou de 62% para 54%. 
 
— Os índices que medem clareza e confiabilidade com que o atendente se comunica também 
caíram. E o tempo de espera de atendimento humano aumentou. Na internet, há um claro 
despreparo dos profissionais, já que o meio exige mais conhecimento, inclusive da língua. 
 
Na comunicação via web, aliás, o ponto mais crítico é o aumento, em dez pontos percentuais, 
dos e-mails que ficam sem ser respondidos pelas empresas (de 26% para 36%). Números 
que, na avaliação de Meir, mostram o despreparo das empresas em gerir e avaliar o poder dos 
consumidores chamados de "2.0".  
 
— As empresas estão usando parâmetros do tempo do onça para balizar seu atendimento pela 
internet. Ninguém mais considera cinco dias um prazo razoável para a resposta de um e-mail 
urgente, por exemplo. As companhias ainda não se deram conta de que a internet deu ao 
consumidor a capacidade de destruir uma marca em tempo real. E as empresas não estão 
sabendo gerir a web nem dando a ela a importância que deveriam. 0 nome do jogo agora é 
transparência — diz o especialista, destacando que os provedores de internet foram os que 
tiveram os piores resultados na pesquisa Gfk/"Consumidor Moderno". Para Roberto Madruga, 
diretor da consultoria ConQuist, especializada na área de relacionamento com o cliente, o 
surgimento das superempresas e um dos fatores que vem provocando a queda da qualidade 
do atendimento: 
 
— Quanto mais a empresa cresce maior o distanciamento entre os clientes e o número um das 
empresas, que acabam nomeando representantes, entre eles os atendentes de call center, 
despreparados para atender as demandas dos consumidores. 0 aumento da diversidade de 



produtos e serviços também é um complicador. Assim como a postura imediatista de 
consumidores e fornecedores. Uns querem soluções imediatas, enquanto outros fazem tudo 
para aumentar o lucro, sem vislumbrar a importância de um relacionamento a longo prazo. 
 
Empresas participaram da pesquisa voluntariamente 
Como Meir, Madruga avalia que esse cenário vai demorar a mudar: 
 
— Despertamos muito recentemente, no Brasil, para a necessidade de se construir um 
relacionamento com os clientes. Poucas empresas estão investindo verdadeiramente nisso. E 
esse é um processo de transformação de longo prazo, que não se muda de um dia para o 
outro. 
 
Mais de 200 empresas se inscreveram voluntariamente para participar do levantamento da 
Gfk/"Consumidor Moderno". Antes de se submeterem ao cliente oculto, as companhias foram 
obrigadas a preencher um questionário sobre sua estrutura de atendimento e grau de 
comprometimento da organização na satisfação do cliente. Essa etapa era eliminatória, isto é, 
quem não tinha um padrão mínimo de atendimento foi cortado, e também teve peso na média 
geral. O resultado dessa pesquisa apontou os vencedores do "Premie Consumidor Moderno de 
Excelência em Serviços ao Cliente", em sua nona edição, distribuído na última segunda-feira 
em São Paulo.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 maio 2008. Economia, p. 26. 
 


