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Pesquisa mostra que empresas americanas e européias investem mais em relacionamento 
com o cliente 
 
O decreto 6.523, que regulamenta o setor de atendimento ao cliente, entra em vigor amanhã. 
E as empresas brasileiras precisarão investir muito no pós-venda para alcançar os níveis 
atuais de Estados Uni: dos e Europa. No Brasil, as companhias investem prioritariamente na 
fase da pré-venda. Já na Europa e nos EUA, os recursos são divididos mais equitativamente 
nas três fases: pré-venda venda e pós-venda. 
 
Além disso, o volume de recursos destinado ao relacionamento com o cliente também é maior 
nos EUA e na Europa. Quase 30% das empresas americanas e 20% das européias aplicam 
mais do que 5% do faturamento líquido anual no pós-venda, enquanto no Brasil o número de 
empresas que atinge esse percentual não chega nem a 5%. 
 
Esses dados são da pesquisa "Como está o investimento das empresas em relacionamento 
com o cliente", elaborada pelo Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC) 
entre março e outubro deste ano. O levantamento foi feito a partir de dados públicos 
(balanços e entidades setoriais), dados oficiais (governo) e entrevistas. Foram ouvidos 142 
executivos de 81 empresas, 70 no Brasil e 11 na Europa. 
 
Somando todos os setores pesquisados — telecomunicações, financeiro, varejo e indústria, no 
Brasil 58% dos investimentos são destinados à pré-venda e 20%, ao pós-venda. Na Europa, o 
percentual da pré-venda é de 36%, e o de pós-venda alcança 34%. Nos EUA, os recursos 
para a pré-venda, que costumam ser maiores que na Europa, são de 43,9%, e para b pós-
venda, de 29,8%. Já no Brasil, no setor de telecomunicações, a pré-venda chega a 56,4%, 
enquanto o pós-venda cai para 17,1%. 
 
Segundo Alexandre Diogo, presidente do IBRC, a distribuição dos investimentos depende de 
alguns fatores, como o nível de exigência do consumidor, a regulação do mercado, o número 
de competidores e a maturidade da empresa: 
 
No Brasil, o mercado ainda está captando clientes, por isso o investimento é 
desproporcionalmente maior na pré-venda. Na Europa, onde o mercado é mais maduro e os 
consumidores já têm acesso a produtos e serviços, ó investimento maior é em programas de 
relacionamento. Isso explica o fato de a matriz de uma empresa ter um volume de 
investimento em pós-venda lá fora e na filial brasileira esse percentual ser bem menor. 
 
Para Diogo, é justamente a imaturidade do mercado brasileiro e a dificuldade de o 
consumidor defender seus direitos que tornam necessária a regulação sobre call center. 
 
Aqui, as ofertas são cheias de restrições, a convergência tecnológica é mais importante que a 
satisfação do cliente, e até os poucos programas de relacionamento que existem dão 
problema. É preciso ter um patamar mínimo de qualidade em atendimento — afirma. 
 
O setor financeiro, que, na opinião de Diogo, é um dos mais maduros do Brasil, tem uma 
divisão mais parecida com a européia e americana. No Brasil, a pré-venda da área ocupa, 
9,6% dos investimentos, e o pós-venda, 32,4%. Na Europa, a pré-venda fica com 37,9% e o 
pós-venda, com 30,5%. 
 
Por outro lado, o pós-venda da indústria brasileira recebe um percentual irrisório — 11,4%, 
enquanto a pré-venda fica com 29,7%. A força maior é na venda, com 58,9% dos recursos. 
No varejo, o maior volume de recursos é colocado na pré-venda (53,6%). 
 
Na pré-venda, a indústria brasileira tem uma grande parceria com o varejo, principalmente 
em propaganda. Na pesquisa, na parte de venda, desconsideramos o investimento com 
vendedores, pois é claramente o maior. O pós-venda da indústria está também muito ligado 
ao varejo por causa da rede autorizada — explica Diogo. 



 
Ele observa ainda que, ao analisar cada critério, percebe-se que no Brasil o pós-venda se 
resume a ouvir o consumidor. Os programas de relacionamento praticamente, não existem e 
o atendimento proativo, logo após a venda, não recebe nem 10% dos investimentos: 
 
No Brasil, na venda, a prática comum é premiar. Na Europa e nos EUA, o comum é agregar 
um serviço, como por exemplo, diminuir a taxa de entrega, quanto mais a pessoa comprar 
explica Diogo. 
 

 
 

 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 nov. 2008, Economia, p. 32. 


