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Quando o decreto que regu-
lamenta o Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor (SAC) foi 
assinado, em 31 de julho, muita 
gente comemorou. Um estudo da 
International Communications 
Research, sob encomenda da 
Accenture, nos ajuda a entender 
o porquê. “Em comparação com 
os outros países onde a pesquisa 
é feita, posso dizer que os brasi-
leiros têm uma satisfação mais 
baixa com o atendimento pres-
tado”, resume o líder mundial 
da área de CRM da Accenture, 
Robert Wollan.

O levantamento aponta que 
o grande vilão das rusgas é, dis-
parado, o telefone. A maioria dos 
entrevistados se diz satisfeita ou 
muito satisfeita com a prestação 
do serviço face a face na loja, por 
e-mail e chat online ao vivo. Já 
o atendimento por telefone ao 
vivo (com 38% de insatisfação) 
ou por mensagens automáticas 
(46% de insatisfação) está na 
outra ponta, com altos índices de 
rejeição (ver dados no gráfi co 
1). O problema é que, quando 
perguntados de que maneira pe-
dem ajuda, 80% disseram fazê-lo 
por telefone, contra apenas 13% 
que vão às lojas.

No meio-termo estão os adep-
tos das novas tecnologias. Cerca 
de 30% das pessoas entram em 
contato com as empresas por 
chats, 38% buscam serviços 
pelo site da companhia e 63% 
enviam e-mails. A pesquisa 
mostra também que o advento 
cada vez maior da internet tem 
possibilitado o aumento do nível 
de qualidade dos serviços para 
os consumidores nos últimos 
cinco anos. “O atendimento por 

Telefone, o vilão
O grau de satisfação com a prestação desse serviço face a face, 
por e-mail e através de chat online é bem maior do que via fone
Felipe Turlão

telefone, criticado por 38% dos 
brasileiros, representa o maior 
índice de rejeição entre todos 
os países pesquisados, enquanto, 
por outro lado, o atendimento 
online aqui é o mais elogiado do 
mundo”, lembra Wollan.

Razões da insatisfação
A temida frase “Vou repassar 

a sua ligação para um outro aten-
dente”, uma das mais propaladas 
pelos call centers, representa 
um contraponto àquilo que foi 
demonstrado pelo estudo como 
o grande fator para que a ex-
periência do atendimento seja 
considerada satisfatória. A ha-
bilidade para atender às neces-
sidades mais do que transferir a 
chamada para uma outra pessoa 
é o quesito mais lembrado, por 
34% dos entrevistados. Outros 
fatores citados foram: o tempo 
gasto para resolver o problema 
(18%), qualidade da resposta 
(14%), habilidade do atendente 
para discutir o problema (8%) e 
rapidez da resposta (8%). Ofe-
recer opções convenientes de 
pagamento e compensações para 
os percalços são pontos pouco 
relevantes para garantir uma boa 
nota para o serviço.

Os fatores que causam maior 
desgosto aos consumidores são 
a necessidade de repetir a in-
formação para múltiplos aten-
dentes, a falta de capacidade 
deles para resolver problemas, 
espera longa na linha e não ter 
as respostas necessárias (ver 
gráfi co 2). A nova lei não de-
terminou ainda o tempo para o 
atendimento, mas a tendência 
é que seja bem menor do que 
a média apontada pelo estudo: 

10 minutos. E a maioria das 
pessoas, segundo a pesquisa, 
precisa falar com três profi s-
sionais antes de solucionar a 
questão. Pela nova lei, a opção 
“falar com um atendente” de-
verá estar em primeiro lugar 
no menu eletrônico e, assim 
que o profi ssional detectar que 
não pode resolver o problema, 
deverá transferir imediata-
mente a ligação para o setor 
responsável, o que, pressu-
põe-se, deve reduzir o jogo do 
“esconde-esconde”. Conforme 
lembra Wollan, a lei é um fator 
localizado do Brasil. “Em ou-
tros países, o próprio mercado 
se regulamenta”, diz.

O fato é que, além de causar 
reclamações, os problemas de 
atendimento fatalmente con-
tribuem para a mudança de 
provedores de serviços. Três 
quartos dos brasileiros pesqui-
sados trocaram de empresa nos 

últimos 12 meses. No âmbito 
geral, as principais razões são 
a baixa qualidade de produtos e 
serviços ofertados, falta de co-
nhecimento de quem atende e 
falta de soluções customizadas. 
E três quintos deles escolhem 
uma nova companhia com base 
nos bons serviços que prestam 
aos consumidores.

As prestadoras de servi-
ços que mais sofreram com 
a “infidelidade” foram as de 
telefonia celular, com 41% de 
mudanças entre os entrevis-
tados, provedores de internet 
(36%), bancos (28%), serviço 
de telefone residencial (26%), 
TV por assinatura (20%), va-
rejistas (14%) e companhias 
aéreas (11%).

Além de abandonar a em-
presa, as reações mais comuns 
diante de um mau atendimento 
são “pedir para falar com um 
supervisor”, “desligar e ligar 
novamente para falar com um 
outro atendente” e “enviar uma 
reclamação formal”.

O segmento que apresentou 
a melhor taxa de experiências 
satisfatórias de atendimento 
foi o dos bancos, com aprova-
ção de 35% dos entrevistados, 
ficando à frente de, pela or-
dem, provedores de internet e 
hotéis. Na outra ponta fi caram 
as empresas de seguros e de 
telefonia residencial.

Novas perspectivas
Segundo Wollan, todos esses 

dados devem ser analisados sob 
um novo olhar. “Há milhões de 
novos consumidores no mercado 
brasileiro, e eles estão experi-
mentando as diferentes manei-
ras de consumo pela primeira 
vez”, afi rma, lembrando que esse 
acréscimo chega acompanhado 
de um aumento no grau de exi-
gência — isso porque 48% das 
pessoas dizem estar mais exigen-
tes com o atendimento hoje do 
que há 12 meses. Um dado em 
especial mostra a importância 
de um bom atendimento atual-
mente. Ao citarem os fatores que 
mais diferenciam as empresas, 
por indústria em que atuam, em 
todas, com exceção de compa-
nhias aéreas, o atendimento ao 
consumidor fi cou em primeiro 
lugar, à frente de preço, produto, 
conveniência e promoções.

Robert Wollan afi rma que o Brasil é o 
campeão mundial das reclamações 
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47% 40% 39% 21% 17%
Fonte: International Communications Research
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