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Insatisfação virtual
Pesquisa mostra que qualidade do atendimento ao cliente piorou, principalmente na web
Andréa Martins
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O segmento de contact
tato com as organizações
center é um mercado em
por e-mail fica sem resposexpansão, com faturata. “Estão negligenciando
mento de R$ 6,1 bilhões
o canal mais barato que
em 2007 e crescimento
existe com o consumidor.
de 17% em relação ao
Isso vai aumentar o númeano anterior, mas que
ro de ligações ou levar à
apresentou resultados
perda do cliente”, explica
negativos em relação ao
Roberto Meir, especialista
atendimento aos clieninternacional em relações
tes no ano passado. Um
de consumo e publisher
estudo feito pelo Grupo
da revista Consumidor
Padrão, em parceira com
Moderno.
a consultoria GFK IndiO tempo de retorno de
cator, mostra que muiresposta ao e-mail também
tas empresas ainda têm
teve pior avaliação. Segundificuldade de atender o
do o estudo, apenas 28%
consumidor, principaldas empresas responderam
mente no contato feito
antes do prazo-padrão, ou
pela internet.
seja, em menos de uma
O estudo, realizado já
hora ou entre uma e três
há nove anos para servir Meir: empresas negligenciam contatos via internet
horas úteis. Em 2007, esse
de base para o Prêmio
índice foi de 40%. “Quem
Consumidor Moderno de Exce- virtual, o número de respostas faz contato com uma empresa
lência em Serviços aos Clientes dadas às manifestações dos pela internet espera receber uma
(que premia as melhores prá- clientes via e-mail diminuiu em resposta rápida”, diz Meir.
ticas de relacionamento com relação ao ano passado, caindo
Já o número de respostas
os consumidores), avaliou 146 de 74% para 64% em 2008 — ou automáticas aumentou de 14%
empresas de 49 segmentos da seja, parte de quem entra em con- para 18% de um ano para o outro.
economia. Foram feitas 1.460
ligações telefônicas, e enviado o
mesmo número de e-mails, em
um total de 2.920 contatos.
Cada empresa finalista foi
2007
2008
analisada através de dez telefonemas e dez mensagens de
Transmitir credibilidade e confiança
93%
91%
correio eletrônico. Na segunda
Clareza ao responder às
etapa, as companhias selecio95%
92%
perguntas dos clientes
nadas passaram pelo teste do
Segurança e firmeza ao falar as respostas
“cliente misterioso”, aplicado
93%
90%
às questões do consumidor
pela GFK Indicator, que anali-

Indicadores de qualidade
do atendimento telefônico

sou qualidade do atendimento,
coerência e consistência das
respostas, tanto no contato por
telefone como pela internet.
Os resultados foram negativos
em relação à pesquisa aplicada em
2007. De acordo com o trabalho,
quando se trata do atendimento

Não falar com entonação robotizada

90%

88%

Agilidade e eficiência nas respostas

94%

88%

100%

99%

Confirmação do que o cliente pediu

62%

54%

Emprego da voz no volume adequado

90%

94%

Vocabulário condizente
com o perfil do cliente

Porém, de todas as mensagens
automáticas, 95% foram sucedidas por um contato posterior,
diferente do que aconteceu em
2007, quando somente 76% delas
tiveram um contato efetivo.
Segundo Meir, poucas companhias estão “antenadas” com
o surgimento do consumidor
conectado, conhecido como
consumidor 2.0, que ainda tem
dificuldades para interagir com
as empresas. “Hoje esse consumidor tem poder. Nos Estados Montadoras
Unidos, por exemplo, existem
Dentre os segmentos pesblogs que derrubam ações de quisados, o que alcançou meempresas assim como outros que lhor avaliação em todas as
falam bem das companhias. Esse etapas no relacionamento com
processo vai começar a ‘pipocar’ o cliente foi o de Automóveis,
no Brasil nos próximos meses”, com média de 84,11 (em uma
garante Meir.
Segundo o especialista, as empresas não se
prepararam o suficiente
para atender à procura
Categoria
Empresa
dos consumidores via
internet. “Elas passaram
Alimentos
Ajinomoto
duas décadas trabalhanAutomóveis
Fiat
do e aprimorando o atenBanco de varejo
Itaú
dimento telefônico. A
questão é que o mercado
Bebidas
Coca-Cola
não está dando conta da
Celular
Motorola
demanda das solicitações
via e-mail”, completa.
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A avaliação do atendimento telefônico do
setor de contact center
das empresas também
apresentou ligeira queda de satisfação em
relação à pesquisa de
2007, motivada principalmente pela falta de
resolução no primeiro contato feito pelos
clientes misteriosos da
GFK Indicator. O único
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Faturamento do setor cresce 17% em 2007
O mercado de contact center sofreu um movimento negativo em 2007, porque muitos
clientes buscaram redução
de custos, gerando guerra de
preços e, conseqüentemente,
redução dos investimentos
em treinamento, por exemplo.
Sem contar o alto turn-over
(rotatividade) de mão-deobra do setor. “A percepção
do atendimento é negativa”,
diz Alex Zago, analista sênior
de telecom da IDC, empresa
especializada em inteligência
de mercado, consultoria e
conferências nos segmen-

tos de tecnologia da informação e telecomunicações.
Por outro lado, o segmento
apresenta forte expansão na
oferta de serviços e crescimento acelerado. O estudo Brazil
Call Center Services 2008,
divulgado pela IDC, mostra
que os serviços terceirizados
de contato com clientes renderam R$ 6,1 bilhões, o que
representa aumento de 17%
sobre o faturamento de 2006.
Até 2012, a média de incremento anual será de 11,7%.
O trabalho foi feito com 15
empresas provedoras de call

center, que representam 68% do
mercado terceirizado. Mais de 80
empresas contratantes também
foram ouvidas. Mesmo com a expansão forte do ano passado e a
expectativa otimista para os próximos anos, os serviços terceirizados ainda perdem em volume para
a modalidade de contact center
in-house (dentro das empresas).
“O que pode contribuir para o
crescimento da terceirização é o
foco na classe C. Esta enorme parcela da população partindo para
as compras aumenta a demanda
por PAs (posições de atendimento) nos contact centers”, explica

item que teve avaliação positiva de 2007 para este ano foi
o “emprego da voz no volume
adequado”. Outros dois indicadores pesquisados mantiveram
o mesmo desempenho: “agradecer a ligação” e “não cometer
erros de português e vícios de
linguagem”, o execrado “gerundismo” (ver quadro).
Para Meir, a tendência de
queda na qualidade de atendimento dos contact center é
irreversível. “Há uma tendência
clara de piorar. Cada ano que
passa, são milhões de novos
consumidores de linhas telefônicas, as TVs por assinatura
vendem novos produtos, por
exemplo, e as empresas não
evoluíram na mesma velocidade para atender tantas ligações
e e-mails”, completa.

o analista. Outras tendências de
crescimento são as operações de
SAC (Serviço de Atendimento
ao Cliente) e cobrança, impulsionada pela expansão do crédito
e a conseqüente inadimplência.
A pesquisa indicou também
aumento na participação de
mercado do setor de Serviços,
com destaque para os contact
centers de companhias aéreas
e empresas de mídia (jornais
e revistas). “Mas bancos e empresas de telecom continuam
sendo os que mais demandam
a contratação de call centers”,
destaca Zago.
(AM)

escala de 0 a 100). Observando
apenas a segunda etapa da avaliação, a do cliente misterioso,
o setor Moda apresentou o
melhor desempenho, com média de 91,83. “As montadoras
conseguiram aliar volume de
vendas, qualidade no pós-venda e estratégia, dentre outros
itens”, define Meir.
Já a categoria Celulares não
teve bons resultados e ficou com
média 61,32. No teste, o cliente
misterioso não obteve resposta
em mais da metade dos e-mails
enviados para as companhias desse
setor. A categoria Internet surpreendeu com uma péssima performance na avaliação do contato pela
web, obtendo a média 21,67. “É o
setor que pior atende e-mail. Casa
de ferreiro...”, ironiza Meir.
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