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Pesquisa mostra avanço na forma como consumidor é tratado nas centrais de atendimento.  
 
O atendimento ao consumidor feito pelos call centers está melhorando. Essa é a principal 
conclusão de estudo realizado pelo sétimo ano consecutivo pelo Instituto GFK Indicator para a 
publicação especializada Consumidor Moderno. Foram pesquisados 46 segmentos econômicos 
diferentes.  
 
Um dos índices demonstra que 68% das dúvidas dos consumidores foram respondidas na primeira 
ligação, evitando nova chamada, rotina que gera mais custos para a empresa e insatisfação para 
os clientes. No ano passado, esse índice não passava de 65%.  
 
O tratamento usado no atendimento também avançou. Em 68% das empresas, o atendente 
mencionou o nome do cliente durante o atendimento, enquanto no ano passado o índice foi de 
62%. E em 73% dos casos o funcionário perguntou o nome do cliente, contra 59% em 2005.  
 
Outro dado positivo foi o tempo de resposta no mesmo dia. Este ano a ocorrência atingiu 36% e 
no ano passado havia sido 19%. "Foi possível constatar que, no geral, o atendimento ao 
consumidor evoluiu este ano, embora ainda existam alguns gargalos. Muitas empresas não 
atentaram para a importância do atendimento via e-mail", afirma o publisher da Consumidor 
Moderno, Roberto Meir. Este ano, cerca de 40% delas não responderam às solicitações dos 
pesquisadores pela internet, enquanto no ano passado o porcentual havia sido de 35%.  
 
Dois segmentos se destacaram. Indústria e internet saíram, respectivamente, da 33ª e 31ª 
posição na pesquisa divulgada em 2005 para ocupar o 3º e 4º lugares. No caso de indústria, a 
Gradiente é um exemplo em que o próprio vice-presidente, Eugenio Staub Filho, se envolve com o 
atendimento. Na mesa do executivo, existe um sistema de escuta para que ele possa ouvir e 
monitorar as chamadas dos clientes e até intervir em alguma delas se considerar necessário.  
 
A adoção de novas ferramentas também colaborou para o aumento da produtividade. Um dos 
exemplos é o atendimento eletrônico de ligações de consumidores que buscam endereços de 
assistência técnica, 15% do total de chamadas. Hoje, basta digitar o CEP.  
 
As ferramentas são fornecidas pela TMS Call Center, contratada pela Gradiente para gerenciar 
toda a operação da Central de Satisfação do Cliente (CSC) da fabricante de eletroeletrônicos. A 
empresa apresentou no primeiro trimestre deste ano resultados 54% superiores aos do mesmo 
período do ano passado. Em 2005, a prestadora de serviços registrou faturamento de R$ 65 
milhões. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 e 15 jun. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 
 


