Experiência
do cliente:

Por que todo esse Buzz?
Motivações para fornecer uma
boa experiência ao cliente
A Experiência do Cliente é um assunto
que, cada vez mais, ganha destaque em
notícias, discursos de empresas e em
estratégias de marketing, mas aﬁnal, por
que fornecer uma experiência positiva ao
cliente é tão importante?

75 bilhões de dólares
foram perdidos por
conta de experiências
ruins de atendimento
ao cliente.
(NewVoiceMedia)

Até o ano de 2020, a
experiência do cliente
ultrapassará o preço e o
produto como o principal
diferencial das marcas.
(Walker)

Empresas que
proporcionam melhores
experiências recebem
5,7x mais receita do que
os concorrentes.
(Forrester)

As empresas ainda estão
atrasadas...

das empresas acreditam que
fornecem uma excelente
experiência ao cliente, mas
apenas 8% dos clientes
concordam. (Forbes)
dos clientes acham que as
marcas precisam se esforçar
mais para proporcionar uma
experiência consistente.
(Accenture)

Para 75% das organizações
B2B e 40% das organizações
B2C, o gerenciamento de
experiência do cliente ainda é
um recurso imaturo com uma
abordagem fragmentada,
descoordenada e sem um
líder claro. (Gartner)

dos consumidores falam sobre
experiências ruins de
atendimento ao cliente com
outras pessoas. (American
Express)

Os benefícios de adotar uma
estratégia focada no cliente
52% dos clientes disseram que uma
boa interação com o atendimento ao
cliente os inﬂuenciou a comprar mais
em uma empresa e 58% desses
clientes recomendaram a empresa
para outras pessoas. (Forbes)

Adquirir um novo
cliente custa cerca de
6 vezes mais do que
manter um existente.
(ThinkJar)

Aumentar as taxas de
retenção de clientes
em 5% pode aumentar
os lucros de 25% para
95%. (Harvard Business
Review)

89% das pessoas
recomendam uma marca
após uma experiência
positiva por dispositivos
móveis. (Think With
Google)

A importância de uma estratégia
omnichannel

89%

dos clientes ﬁcam frustrados
porque precisam repetir seus
problemas para vários
representantes.
(Accenture)

O número de empresas que
investem em uma estratégia
de experiência de
atendimento omnichannel
aumentará de 20% para mais
de 80% nos próximos anos.
(PwC)

dos consumidores esperam
que o atendente possua seus
dados de contato, assim como
o histórico de últimas
conversas e o conhecimento
sobre os problemas que ele
enfrenta. (NeoAssist)

Empresas com estratégias de
experiência do cliente
omnichannel podem manter
até 89% dos clientes
(Aberdeen Group).

dos usuários da internet
começam a comprar por um
dispositivo, mas terminam em
um diferente. (Think With
Google)

61%

Todo mundo tem um trauma relacionado a
um mau atendimento, certo?
A gente acorda todos os dias com o
propósito de mudar esse cenário no Brasil a
partir de tecnologia, serviço e conteúdo
educativo. Por isso, buscamos parceiros e
clientes que estejam dispostos a mudar
essa realidade junto com a gente.
Quer saber mais? Um papo de 15 minutos
vai ser suﬁciente para entender como
podemos te ajudar com seus desaﬁos para
transformar atendimento em
relacionamento.
Vamos transformar!
Clique aqui e entre em contato para uma
consultoria sem custos.

Quero falar com um consultor

