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A Controladoria Geral da União
(CGU) começou ontem a recolher
computadores do Ministério
dos Transportes para começar
a auditoria que irá apurar as
denúncias de corrupção
envolvendo funcionários da
pasta. A previsão é que sejam
recolhidos oito computadores.
O ministro interino dos

Transportes, Paulo Sérgio Passos,
e o ministro-chefe da CGU,
Jorge Hage, informaram que
a equipe necessitará " ter
acesso imediato aos documentos,
em meio físico e em registros
eletrônicos” para conduzir as
investigações. O prazo fixado por
Hage para conclusão da auditoria
é 31 de agosto. Redação

CGU começa auditoria no ministério

As empresas brasileiras conti-
nuam decepcionando seus con-
sumidores, ao menos é o que
mostra o Índice Nacional de Sa-
tisfação do Consumidor, medi-
do pela ESPM. A satisfação dos
clientes brasileiros quanto aos
produtos, preços e serviços
prestados pelas empresas regis-
trou nova queda, passando de
61,3% em maio para 60% em ju-
nho — em abril, quando foi lan-
çado, a avaliação foi de 62,3%.
O índice avalia a satisfação dos
clientes em um intervalo de 0 a
100, em relação à percepção
quanto qualidade do produto,
custo e expectativa. A pesquisa
analisa comentários que os con-
sumidores fazem sobre empre-
sas em redes sociais como Face-
book e Twitter, blogs, sites e
outras mídias abertas. São leva-
das em consideração cerca de
60 mil publicações por mês.

Em junho, três subsetores
analisados pelo indicador tive-
ram variações negativas: Super-
mercados, com 79,3% — foi de
84,6% em maio e de 82% em
abril —; Personal Care, que caiu
de 88,8% em maio para 84,3%
em junho, após 83,6% em abril;
e Telecom, que atingiu 45,8%
no mês passado, contra 50,6%
em maio e 45,8% em abril.

No caso dos supermercados,
o consumidor anda desconten-
te com as promessas não cum-
pridas pelas redes de varejo,
principalmente em relação às
promoções. A satisfação dos
consumidores em relação às re-
des caiu 5,3 pontos percentuais
em junho, em relação aos resul-
tados obtidos em maio. "O fa-
tor principal que contribuiu pa-
ra este resultado foi as diversas
parcerias feitas entre as redes
com a indústria para a promo-
ção de produtos, que não fo-
ram encontrados nas lojas",
afirma Ricardo Pomeranz, pro-
fessor pesquisador da ESPM e
Global Chief Digital Officer da
Rapp, o Índice Nacional de Sa-
tisfação do Consumidor. Quan-
to ao valor dos produtos, os

consumidores deram uma fol-
ga neste mês, já que o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC)
apresentou redução em junho.

A pesquisa analisa redes co-
mo Casas Bahia, Lojas America-
nas, Ponto Frio, Casas Pernam-
bucanas, Carrefour, Pão de
Açúcar, Walmart e Zaffari. As
empresas de varejo fecharam ju-
nho com avaliação de 76,8% na
percepção dos consumidores. A
crise das grandes redes, com a
cisma entre os sócios Pão de Açú-
car e Casino, por conta das nego-
ciações da rede brasileira com o
Carrefour, ao menos em junho,
ainda não se configurou no inte-
resse principal dos internautas.
“Talvez influencie nos próximos
índices”, explica o professor Ale-
xandre Gracioso, diretor Nacio-
nal de Graduação da ESPM.

A queda de 4,5 pontos percen-
tuais, de maio para junho, no ín-
dice de Personal Care, que inclui
empresas como Unilever, Natu-
ra, Avon e Johnson & Johnson,
se deve ao fim dos saldos de Dia
das Mães, que ajudam a incre-
mentar as vendas. ■
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Autorização para estrangeiro atuar
no Brasil cresce 19,4% no semestre

EDUCAÇÃO

Haddad diz que supervisão de ensino
continuará sendo feita pelo Enade

TELECOM
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Satisfação do brasileiro
com empresas
diminui em junho

O Brasil concedeu 26,5 mil autorizações para estrangeiros
trabalharem no país nos primeiros seis meses deste ano, um recorde
e aumento de 19,4% em relação ao igual período de 2010. Segundo
dados do Ministério do Trabalho, mais de 24 mil autorizações foram
para empregos temporários, principalmente para estrangeiros que
atuam a bordo de embarcações ou plataformas.

Problemas de conexão e sinais das operadoras
influenciaram avaliação dos internautas

Pesquisa analisa comentários
de consumidores sobre
empresas em redes sociais

A supervisão do ensino superior continuará sendo feita por meio do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), segundo
o ministro da Educação, Fernando Haddad. “Mas, como subsídio para
a supervisão do MEC, sempre contamos com a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) para nos auxiliar”, disse, referindo-se aos cursos
de direito, após OAB pedir mais rigor na supervisão das instituições.

“

Empresas de telecomunicações
tiveram uma queda de
4,8 pontos percentuais na
satisfação. Os motivos já são
conhecidos: a qualidade
percebida. O índice, que inclui
empresas como Oi, TIM, Vivo
e Claro, fechou o mês de junho
em 45,8%, contra 50,6%
em maio e 45,6% em abril.
"Das três variáveis percebidas,
a qualidade, relacionada a
problemas de conexão e sinais
das operadoras é o que mais
expõe as empresas", afirma
Alexandre Gracioso. A época
pós-promoção de Dias das Mães

também favoreceu o aumento
da insatisfação, uma vez que
o "consumidor confunde
preço de serviço com preço do
aparelho" e fica insatisfeito
ao ter de pagar o valor real,
conta Pomeranz.
Já o setor financeiro, que inclui
Bradesco, Itaú-Unibanco,
Santander e Banco do Brasil -
fechou junho com 49,5% de
satisfação - em maio foi de
49,6% e, em abril, de 51%.
"As mudanças de atendimentos
provenientes das fusões
no setor ainda afetam as
empresas", diz Gracioso.

A expansão da base
de assinantes das
empresas de Telecom
precisa ser seguida de
investimentos para
melhorar capacidade
de atendimento
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