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O consumidor está cada vez menos tolerante com o mau atendimento das empresas. A pesquisa 
"O que o cliente considera um bom atendimento", realizada nos anos de 2002, 2005 e 2008 pelo 
Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente (IBRC), revela que ao longo de seis anos houve 
uma inversão na tolerância. Para o presidente do IBRC, Alexandre Diogo, este trabalho mostra 
que o decreto do atendimento, do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, 
que entra em vigor em 1º de dezembro, está muito alinhado com o que pensa o consumidor 
sobre o conceito de bom atendimento. 
 
O decreto é uma lei que vai ser cobrada das empresas, pois o consumidor ansiava por uma 
legislação que o protegesse contra o mau atendimento. E, conforme vem evoluindo as exigências 
dos consumidores, daqui a no máximo três anos os atuais parâmetros já estarão obsoletos — 
afirma Diogo. 
 
A terceira edição da pesquisa foi realizada entre 3 de maio e 31 de julho deste ano, em oito 
capitais — Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, 
Manaus e no Distrito Federal — ouvindo 3.600 pessoas. Dos pesquisados, 67% eram mulheres. 
 
Diogo afirma que em seis anos houve uma diminuição da tolerância quando o assunto é 
atendimento telefônico. Em 2002, 38% dos entrevistados aceitavam esperar até cinco minutos 
pelo atendimento. Em 2008, 52% consideraram aceitável esperar até um minuto: 
 
Mais da metade das pessoas quer ser atendida em um minuto, o que está em consonância com o 
decreto — explica Diogo. 
 
O tempo de resposta também é um atributo esperado quando se trata de receber uma resposta 
por e-mail. Em 2002, 35% esperavam até cinco dias por uma resposta. Em 2008, a exigência é 
de no máximo três dias. 
 
Outro ponto do decreto que vai ao encontro do anseio dos consumidores diz relação ao horário 
mais conveniente para as pessoas usarem os SACs. Em 2002, quase 60% preferiam fazer 
contato no horário comercial. Em 2005, este horário passa a ser preferência de 40% das 
pessoas. Já o número de quem prefere os horários alternativos (antes das 8h e depois das 22h) 
quase dobra (26%). Mas em 2008, ocorre a inversão. O horário comercial passa a ser o 
preferido para menos de 30% e os horários alternativos se tornam preferência de 40%. 
 
A projeção é que o horário alternativo cresça até 70%. Nesta dinâmica da vida moderna é 
perfeitamente justificável e até necessário o funcionamento dos serviços de atendimento por 24 
horas, como manda a nova lei — diz Diogo. 
 
Em 2002, o brasileiro queria, minimamente, ser atendido com cortesia. Hoje, ele quer que o 
atendimento resolva seus problemas e o faça com agilidade. O atributo de agilidade também 
aparece quando a pergunta é "o que mais o irrita em um atendimento telefônico": a demora em 
ser atendido seguido de ter que falar a mesma coisa para vários atendentes, foram as opções 
mais enfatizadas. 
 
A pesquisa mostra ainda que a falta de uma lei com parâmetros mínimos de atendimento faz 
com que o consumidor desista de se queixar. Reclamar oficialmente foi o ponto que menos 
progrediu em seis anos. Quase metade das pessoas ouvidas dizem não valer a pena procurar o 
Procon ou a Justiça, pois é trabalhoso. E mais de 80% dizem desconhecer como a imprensa 
poderia ajudar. 
 
Acredito que com a nova lei isso vai mudar. Estava em um táxi e aproveitei a viagem para ligar 
para reclamar de uma empresa. O taxista comentou: estas empresas tratam muito mal a gente, 
mas vai sair uma lei em dezembro que vai acabar com isso. Ouvindo as pessoas, tenho certeza 
de que os consumidores vão querer o cumprimento da lei e vão passar a reclamar — diz Diogo. 
 



O presidente do IBRC observa que a estabilidade econômica, a solidez das instituições e a 
grande mobilidade social do país nos últimos tempos trouxe milhões de novos brasileiros para o 
consumo, o que está mudando o perfil de exigência. Segundo ele, excetuando-se a questão da 
busca pelos direitos quando é mal atendido — pois o brasileiro só vai às instâncias superiores 
quando se sente prejudicado financeiramente — o consumidor tem hoje um perfil de exigência 
para os SACs muito parecido com o padrão americano. Diogo acredita que será fundamental que 
os Ministérios Públicos e o DPDC cobrem o cumprimento da lei: 
 
Nos dois primeiros meses, as empresas vão esperar para ver se a lei vai pegar. Se houver 
cobrança, as empresas vão se adequar, o que levará uns seis meses. E, depois, vem a parte da 
descoberta dos benefícios, pois o consumidor ficará mais fiel às empresas que cumprirem o 
decreto.  
 
 
Leia mais: 
 
Empresas fazem muitas perguntas e contas 
 
Muitas dúvidas com relação às novas regras e muitas contas para se chegar ao custo que as 
empresas terão de assumir para não correr o risco de serem multadas em até R$ 3 milhões pelo 
não-cumprimento ao decreto sobre atendimento ao consumidor, que entra em vigor em 1º de 
dezembro. Reuniões e seminários sobre o assunto estão movimentando o mundo corporativo. A 
consultoria ConQuist realizou a segunda edição da pesquisa com gestores dos Setores de 
Atendimento ao Cliente (SACs) das principais empresas do Brasil. O objetivo, afirma o presidente 
da ConQuist, Roberto Madruga, foi aprofundar questões levantadas na pesquisa anterior, feita 
em 5 de agosto. 
 
As empresas avaliadas são dos seguintes segmentos: laboratório farmacêutico, transportes, 
telefonia fixa, telefonia móvel, alimentação, governo, bancos, seguradoras, planos de saúde, luz, 
gás e TV a cabo. 
 
Segundo Madruga, o levantamento anterior identificou que mais de 50% dos gestores tinham 
dúvidas com relação a algum parágrafo ou artigo do decreto-lei. A segunda edição confirmou. 
Das empresas ouvidas, 33% disseram ter médio conhecimento sobre o novo decreto, e 10% 
assumiram ter baixo conhecimento. 
 
O alto índice de dúvidas está ligado a dois fatores: ainda é baixo o nível de conhecimento das 
regras, e há itens no próprio decreto que precisam ser mais bem definidos — explica Madruga. 
 
Metade das empresas está fazendo análise de custos. Madruga acredita que elas precisam fazer 
treinamentos mais estruturados para acompanhar as mudanças: 
 
A pesquisa mostrou que os gestores estão cientes dessa necessidade, pois 71% deles 
informaram que suas empresas pretendem treinar os operadores. 
 
O presidente da ConQuist diz que os gestores consideraram fundamental, neste momento de 
mudanças, o apoio da diretoria da empresa. Quase metade dos pesquisados (43%) disse estar 
recebendo "muito apoio" da diretoria, e 33% responderam que recebem "bastante apoio" para 
implementar as novas regras, seja por meio de treinamento, contratação de pessoal ou 
alterações no menu eletrônico das ligações. 
 
Em uma mudança estrutural como essa não pode faltar apoio, e tem de sobrar adesão de todos 
os setores da empresa — afirma o presidente da ConQuist. 
 
Madruga conclui que existe, por parte dos gestores, um grande empenho em entender as novas 
regras e definir a melhor forma de adequá-las à rotina das empresas. 
 
Ele reforça os pontos que considera fundamentais para que a qualidade do atendimento venha a 
atender ao novo decreto-lei. O primeiro passo, afirma, é melhorar imediatamente o nível de 



conhecimento dos agentes e gestores sobre a nova lei. O segundo é não tentar improvisar no 
treinamento. É preciso investir em treinamento profissional, de preferência externo à empresa. O 
terceiro passo é redesenhar todos os processos de atendimento e dimensionar a estrutura do 
SAC. Em quarto lugar, é preciso dar uma atenção especial à monitoração da qualidade, com 
isenção. E, por último, fortalecer outros canais de atendimento, como, por exemplo, a internet: 
 
Se todos esses pontos forem acatados, com certeza as empresas conseguirão cumprir as regras 
do novo decreto e não precisarão temer a fiscalização. E quem sair primeiro ganhará da 
concorrência, pois os consumidores estão ansiosos pela melhoria dos setores de atendimento 
analisa Madruga.  
 
 

 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 ago. 2008. Economia, p. 38. 


