
Diminui satisfação do consumidor 

Com 60% no mês de junho, 
o índice Nacional de Satis

fação do Consumidor (INSC), 
medido pela ESPM, caiu pelo 
segundo mês consecutivo des
de que foi lançado, em abril 
deste ano. Em maio, a avalia

ção era de 61,3%. Embora leve, 
a retração de 1,3 ponto percen
tual apresenta um componen
te crítico, como a queda de 5,3 
pontos percentuais de super
mercados, que saiu de 84,6% 
para 79,3%. 

"Verificamos que as pessoas 
estão reclamando de produtos 
anunciados, mas que não são 
encontrados. São, principal
mente, lançamentos em par
cerias de exclusividade entre 
indústria e varejista", afirmou 
Alexandre Gracioso, vp acadê
mico da ESPM e coordenador 
da pesquisa. Para ele, é um la
do negativo que se apresenta 
sobre esse tipo de operação. 

Em telecom, o subsetor com 
nível mais baixo de satisfação, 
a diminuição foi de 4,8 pontos 
percentuais. É uma área com
plicada, de acordo com o pro-

fessor, porque o crescimento 
da demanda não foi acompa
nhado pela expansão da infra-
estrutura necessária. "Isso só 
vai mudar quando o investi
mento das operadoras superar 
as demandas. O recado é para 
as empresas continuarem com 
os seus investimentos". 

E, mesmo cuidados pessoais 
(personal care), a categoria 
com a melhor avaliação, teve 
redução: de 88,8%, em maio, 
para 84,3%, em junho. Os 4,5 
pontos percentuais de baixa 
são resultado, segundo a fa
se quantitativa da pesquisa, 
de preços baixos de produtos 
ofertados no Dia das Mães e 
depois elevados. "As pessoas 
não se contentaram em pagar 
mais caro", diz o coordenador. 
De acordo com ele, o nível ex
pressivo da satisfação do con

sumidor neste subsetor reflete 
a chegada de novas pessoas 
com acesso a produtos que an
tes não lhes eram possíveis. 

Entre os sete setores ana
lisados, apenas bebidas, com 
81,3%, e lojas de departamen
to, 71,7%, fecharam o mês de 
junho com altas de 1,8 e 2,1 
pontos percentuais, respectiva
mente. A categoria de bancos 
manteve-se matematicamente 
estável, com 49,5%. O dado, 
abaixo dos 50%, sinaliza o 
momento de estruturação dos 
bancos, com as recentes fusões 
e a necessidade de arrumar a 
casa, pontua o coordenador. 

A pesquisa, por web mi-
ning, trabalha com mensura-
ção na internet de artigos, in
terjeições e comentários, entre 
outros, abrangendo cerca de 60 
mi l posts mensalmente. MB 
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