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Introdução

O consumidor se tornou mais exigente e o mercado
está tentando acompanhar. Hoje, um cliente espera
mais que produtos e serviços, ele espera uma
experiência satisfatória e isso envolve diversas
tarefas. O cliente quer poder consultar todas as
dúvidas antes de comprar, ele quer que a compra
seja diferenciada, que os processos pós compra
sejam realizados dentro do tempo estipulado e que
a empresa se importe com ele em toda a jornada
de compra até o pós compra.
Neste período, a experiência não pode ter ruídos,
caso o contato com a empresa falhe, o consumidor
possui mais diversas opções para realizar o desejo
de receber uma experiência fluída e dinâmica
durante o processo de compra.

Albert Deweik
CEO & Founder da NeoAssist

Após a compra é outro dilema, o cliente já comprou,
mas e depois, o que é feito para que esse cliente
continue fiel? Muitas vezes essa parte do processo
é esquecida, porém, este é um dos momentos mais
fundamentais para que a rentabilidade do cliente
seja maior e duradoura.

Hoje, segundo a Marketing Metrics, atrair novos
clientes pode custar até 14x mais que manter um
atual na base. E é nesse processo que a chance de
se manter menos custoso e mais rentável que as
empresas se perdem.
Para que esse dinheiro não seja perdido, é
fundamental se atentar a experiência como um
todo. E a experiência que o cliente demanda, em
muitas partes, vem da área de atendimento ao
cliente. O atendimento ao cliente começa antes da
compra, se estende durante a compra e é ainda
mais fundamental no pós compra. Não se importar
com o atendimento é deixar a experiência do
cliente de lado.
Dentro desse dilema inteiro, neste ano produzimos
dois estudos, um sobre a percepção do cliente
sobre o atendimento ao cliente e outro sobre como
as empresas enxergam o atendimento ao cliente.
Nesses estudos conseguimos ter uma visibilidade
maior sobre todos os processos que envolvem o
relacionamento, conseguindo mapear quais são os
anseios dos consumidores, o que eles acreditam
que está melhor e o que ainda não mudou.

Também conseguimos olhar para dentro das
maiores operações do país, mapear o que está
sendo feito em prol do cliente, quais processos
ainda continuam antiquados, a percepção, em
diversos casos errônea, sobre o que o cliente quer
e onde estão os maiores gargalos das operações
que ainda não se modernizaram.
Pensando em unir os dois olhares, produzimos este
material. O estudo que você está prestes a ler é um
compilado de todos os dados que conseguimos
extrair de clientes e empresas durante 2018. Foi
feita uma análise de ponta a ponta para entender
se o que está sendo oferecido é realmente o
que o cliente espera e onde as empresas podem
melhorar, aos olhos dos clientes. Entenda como
melhorar processos, como atuar melhor e como
entregar a experiência que o cliente espera do seu
atendimento, neste estudo.
Boa leitura. :)
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Metodologia
“A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR
BRASILEIRO SOBRE O SERVIÇO
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE”

Para entender como os consumidores percebem
o atendimento ao cliente, foi realizada uma
pesquisa com 200 consumidores, ao longo de 3
dias.

Homens (53%)
Mulheres (45%)
Não especificado (2%)
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A. Não especificado (2%)

B. Norte (4%)

C. Centro Oeste (9%)

D. Sul (15%)

E. Nordeste (23%)

F. Sudeste (47%)

“BENCHMARK: COMO AS EMPRESAS
ENXERGAM O ATENDIMENTO AO
CLIENTE NO BRASIL”

Como você classifica seu cargo atualmente?

BASE: 240/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

Para entender a maneira como as empresas
estão atuando nas áreas de atendimento e
relacionamento com clientes, a pesquisa foi
realizada com 245 profissionais, em sua maioria
líderes ou atuantes nas áreas de atendimento
ao cliente, relacionamento com clientes e
experiência do cliente.

operador

consultor

gestor

analista

Qual o tamanho da sua operação de Atendimento?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Líder responsável direto pela área de
atendimento ao cliente/experiência do cliente/
relacionamento com clientes (61.1%)
A. Até 1 atendente (14.8%)
B. De 2 a 5 atendentes (40.2%)
C. De 6 a 10 atendentes (13.9%)

B. Líder responsável por projetos que
dependem da área de atendimento ao cliente/
experiência do cliente/relacionamento com
clientes (12.7%)

D. De 11 a 50 atendentes (18.0%)

C. Analista responsável por projetos que
envolvem atendimento ao cliente (8.2%)

E. Mais de 50 atendentes (13.1%)

D. Analista/Operador de Atendimento (4.5%)
E. Outros Cargos (13.5%)
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O primeiro elemento deste estudo consiste na
análise geral sobre a percepção do atendimento

O estado do
atendimento
ao cliente

ao cliente. Enquanto a maioria das empresas,
55%, acreditam que o atendimento ao cliente
está melhor do que no ano passado, a maioria dos
consumidores, 49%, acredita que o atendimento
não mudou em nada.
Neste

mesmo

cenário,

apenas

4,5%

das

empresas acreditam que o atendimento ao
cliente está pior, porém, grande parte, 33%, dos
consumidores acreditam que o atendimento está
pior. O que ilustra a diferença na percepção dos
serviços prestados.
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De uma maneira geral, você acha
que o atendimento ao cliente está
ficando melhor ou pior?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA
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Você acredita que seus clientes consideram
o atendimento da sua empresa:
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

50

A. Melhor (18%)

A. Pior que no ano passado (4.5%)

B. Pior (33%)

B. Igual ao ano passado (26.9%)

C. Nem melhor nem pior (49%)

C. Melhor que no ano passado (55.1%)
D. Não sei dizer (13.5%)
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Algo que potencializa essa percepção do
consumidor é a utilização de feedbacks, 92%
dos clientes esperam que as empresas usem o
feedback para a melhoria de produtos e serviços,
porém a maioria das empresas, 39,6%, pouco

Sua empresa utiliza os feedbacks do
cliente para criar melhorias?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

utilizam os feedbacks dos clientes para promover
melhorias.
Você acha que as empresas ouvem os
feedbacks dos clientes e os utilizam para
melhorar seus produtos e serviços?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Nunca (3.3%)
B. Com pouca frequência (39.6%)
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60

C. Com frequência (34.3%)
D. Com muita frequência (22.9%)

Já na percepção de valor, empresas e clientes
estão alinhados. 93,5% das empresas acreditam
que o atendimento ao cliente, hoje, é muito
importante ou importante para as empresas e
o consumidor percebe praticamente o mesmo

Em uma escala de 1 a 5, sendo um nada
importante e 5 muito importante, quão
importante é a área de atendimento ao
cliente para a sua empresa?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

valor, pois 92% dos consumidores acreditam
que o atendimento ao cliente é muito importante
ou importante para escolher uma marca.
Quão importante é o atendimento ao
cliente ao escolher uma marca para
comprar ou se relacionar?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Não acho importante (3%)
B. É um pouco importante (4%)
C. É importante (30%)
D. É muito importante (62%)

A. 1 - Nada importante (0.8%)
B. 2 - Pouco importante (2.9%)
C. 3 - Neutro (2.9%)
D. 4 - Importante (24.1%)
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E. 5 - Muito importante (69.4%)

Porém, na hora de melhorar os processos,
algumas coisas seguem desalinhadas. Se para
as empresas o maior motivo de rotação de
cliente é o atendimento/experiência do cliente,
com apenas 23,7%, a porcentagem de clientes
que acreditam nisso é massivamente maior. 87%

Qual você considera o principal motivo
pelos quais seus clientes escolheriam a
concorrência ao invés da sua empresa?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

dos clientes deixam de comprar de uma marca

produto
qualidade

por conta de um atendimento ruim.

preço

atendimento

Você já parou de comprar de uma
marca ou empresa por causa de um
atendimento ruim?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. O serviço de atendimento ao cliente /
experiência do cliente (23.7%)
B. Distribuição / Entrega (13.9%)
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C. Pontos de Venda / Acesso (12.7%)
D. Marketing (20.8%)
E. Outros (29%)

Luciana da Mata
Head of Customer Experience
Youse Seguros

“Ainda que uma boa parte das empresas
não tenha a percepção real do impacto que o
atendimento reflete em sua imagem, as pesquisas
já mostram que há um contraste evidente entre
o que se espera receber e o que realmente é
entregue ao consumidor. Uma vez que 87%
dos clientes deixam de comprar depois de ter
uma má experiência com a marca, fica claro que
se não houver uma conexão entre empresa e
consumidor, em breve algumas marcas deixarão
de existir.
Pensar em métodos práticos, ágeis e simples
para a melhoria diária e investir tempo para ouvir
os clientes pode ser a saída mais eficaz para
estabelecer esta relação de coexistência.
Voltar para o Sumário

Vejo como protagonista desta mudança,
o profissional que está à frente da área de
atendimento que seja capaz de propor soluções
e gerar propostas para áreas importantes para o
negócio como marketing, financeiro e inovação.
Vivemos na Era da transformação na qual
uma dificuldade pode se tornar uma solução,
principalmente quando o cliente for o centro
das decisões e o relacionamento com ele ganhar
a devida relevância. Para que isso aconteça,
as empresas devem usar a oportunidade do
Feedback para criar propostas e engajar seu
cliente, tornando-o mais um embaixador da
marca.”

As empresas acreditam que atendentes bem
capacitados e qualificados é o aspecto mais
importante para a satisfação do cliente, com
30,5% das respostas, o que se alia com o anseio

Satisfação
do cliente

dos consumidores que, em sua maioria, acredita
que ter o seu problema resolvido no primeiro
contato é o principal motivo para a satisfação,
com 34% das respostas.
Para que um problema seja resolvido no primeiro
contato, é preciso que o operador consiga resolver
o chamado com autonomia e conhecimento,
caso contrário, será muito difícil essa demanda
ser resolvida de primeira. Por não se deparar
com operadores qualificados, os consumidores
alegam que o principal aspecto que os frustra é
ter que entrar em contato mais de uma vez para
resolver os problemas.
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0

Qual aspecto do atendimento ao cliente
você considera mais importante?

E qual aspecto do atendimento ao cliente
você considera o mais frustrante?

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA
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A. Entrar em contato com uma empresa e não ter que
repetirmeus dados e história (14%)

A. Não conseguir encontrar a resposta que eu
quero online (13%)

B. Conseguir encontrar as informações que eu quero sem
ter que entrar em contato direto com o SAC ou área de
atendimento (19%)

B. Ter que repetir minha história e dados de contato (12%)

C. Um atendente que me entenda e tenha bons
conhecimentos (14%)
D. Ter meu problema resolvido na primeira vez que eu entrar
em contato, não importa o tempo necessário (34%)
E. Ser atendido rápido, sem filas ou demora do atendente (20%)
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C. Entrar em contato por telefone e não conseguir falar
com um atendente (13%)
D. Um atendente que não consiga resolver meu problema,
seja por conhecimento, seja por limitação de decisão (25%)
E. Ter que entrar em contato mais de uma vez para
ter meu problema resolvido (36%)

Qual aspecto do atendimento você considera
mais importante para a satisfação do cliente?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

A. Conhecer o histórico das conversas do cliente e não ter que
pedir para que ele repita informações ou história (11.8%)
B. Disponibilizar informações em canais de autoatendimento
ou digitalmente para que o cliente não precise entrar em
contato por canais ativos (8.6%)
C. Atendentes bem capacitados e qualificados (30.5%)
D. Resolver o problema do cliente no primeiro contato, não
importa o que seja necessário (23.7%)
E. Resolver o problema do cliente rápido e sem filas (25.95%)
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Outra fato alarmante é referente aos problemas
relatados no atendimento e o esforço do cliente
para resolver os seus problemas. Enquanto a
maioria das empresas, 48%, afirmam que os
problemas diminuíram em relação ao ano passado,
94% dos consumidores alegam fazer muito
esforço para resolver os seus problemas. Cabe o
questionamento: os problemas realmente estão
diminuindo ou os consumidores não acreditam
mais que conseguem resolver os seus problemas?

Sobre os problemas no atendimento
relatados pelos seus clientes, você
diria que:
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

Quanto você acha que se esforça para
resolver um problema quando entra
em contato com o atendimento de uma
empresa? BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Pouco esforço (6%)
B. Esforço moderado (39%)
C. Muito esforço (56%)
A. Diminuíram em relação ao ano passado (47.8%)
B. Estão no mesmo volume que o ano passado (24.1%)
C. Aumentaram em relação ao ano passado (12.2%)
D. Não sei dizer (15.9%)
0

10

20

30

40

Voltar para o Sumário

50

60

O índice de satisfação também é questionável,
tendo em vista que a maioria das empresas, 36%,
afirmam que a satisfação do cliente esté entre
71% a 90%, enquanto isso, apenas 18% dos
consumidores acreditam que o atendimento está
ficando melhor.

Qual o índice de satisfação atual
na sua empresa?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

De uma maneira geral, você acha que o
atendimento ao cliente está ficando melhor
ou pior?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Melhor (18%)
C. Nem melhor nem pior (49%)
B. Pior (33%)

A. Abaixo de 50% (5.7%)
B. De 50% a 70% (20%)
C. De 71% a 90% (35.9%)
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D. Acima de 90% (15.5%)

Você pagaria mais por um
produto ou serviço se tivesse um
atendimento melhor?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

Neste quesito, as empresas podem explorar muito
bem os seus diferenciais competitivos, se hoje o
atendimento não está recebendo a importância
devida, o estudo sobre os consumidores mostra
um bom caminho. pois 74% dos consumidores
pagariam mais por um produto ou serviço se
tivesse um atendimento melhor.
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B. Não (26%)
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Rodrigo Tavares

Head of Experience & Relationship
99

“Mais do que serem bem atendidos, clientes não
querem ter problemas é esperam ter experiências
“tipo Google”... esforço zero! Daí a importância
de se medir o esforço do cliente. Para se tornar
um diferencial competitivo para as empresas,
o Atendimento ao Cliente deve ser simples, de
fácil acesso e com resolutividade no 1º contato.
A percepção do cliente é a nossa realidade. Se
do ponto de vista da empresa os problemas
diminuíram, mas o cliente reporta aumento de
dificuldade, é hora de refletir. É provável que
os clientes, nesse contexto, estão descrentes
de solução e não acionam mais as empresas
gerando uma falsa percepção de redução de
problemas.
Voltar para o Sumário

Por fim, a grande alavanca de um atendimento
estratégico é o recurso humano! Contratar
pessoas alinhadas com o propósito de servir e
capacitá-las de forma incansável é crucial. Na
era dos bots e alta tecnologia, o maior diferencial
é justamente ter um atendimento humanizado e
capacitado para solução de problemas complexos
com agilidade e empatia.”

Autoatendimento
Enquanto os consumidores, cada vez mais,
são autônomos para resolver diversos tipos de
demandas, nem todas as empresas se aplicam
nesta opção. 92% dos consumidores esperam
que exista a função de autoatendimento nos sites
ou aplicativos das marcas, mas apenas 52,7%
das empresas entregam esse tipo de serviço.

Voltar para o Sumário

Você já usou o autoatendimento ou
chatbot (robô) de algum site para
ser atendido?

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA
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B. Não (19%)

Sua empresa oferece canais de
autoatendimento? (FAQs, chatbots,
assistentes virtuais, etc)
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

100

A. Sim (52,7%)

B. Não (47,3%)

As demandas do autoatendimento ainda são
mais básicas, pois 81,4% das empresas utilizam
o autoatendimento para resolver dúvidas simples
ou questões informativas, porém, as informações

Quais tipos de atendimento os canais
automáticos realizam na sua empresa?
BASE: 127/ RESPOSTA MÚLTIPLA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

fornecidas não estão sendo efetivas, tendo em

agendamento

orientados

consultas

vista que 48% dos consumidores que usam o
autoatendimento não encontram as respostas
para as suas questões, o que os obriga a entrar em
contato com um operador.
Você encontrou a resposta que estava
procurando no autoatendimento?
BASE: 166/ RESPOSTA ÚNICA

A. Informações (Dúvidas simples, etc) (81.4%)
B. Reclamações (38%)
C. Solicitações (códigos de rastreio, segunda via,
agendamentos, marcações, etc) (37.2%)
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D. Transações (pagamentos, etc) (21.7%)
E. Outros (9.3%)(21.7%)

Dentre

as

empresas

autoatendimento,

36,4%

que
fazem

chatbots nas suas operações.
porque

ao

chatbots

oferecem
uso

dos

Isso muito

conseguem

Quais canais de autoatendimento
sua empresa oferece?
BASE: 127/ RESPOSTA MÚLTIPLA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

resolver

whatsapp
telefone

demandas mais complexas.

Você espera que as marcas tenham
alguma função de autoatendimento
no seu site ou aplicativo?

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. FAQ (58.9%)
B. Portal de Autoatendimento Web (45.7%)
C. Autoatendimento Mobile (19.4%)
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B. Não (8%)
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D. Chatbot (36.4%)
E. Outros (22.5%)

Francisco Sarkis
Especialista em Customer
Experience

“Ao reduzir custos na operação tradicional de
atendimento, o chatbot possibilita a valorização
das demandas de atendimentos nos canais
humanos. Portanto, a transformação digital tem
possibilitado um novo nível de eficiência e de
capacidades melhoradas. A economia gerada
poderá ser aplicada no ganho de eficiência
do próprio atendimento, gerando então, mais
fidelidade às marcas.
A opção pela escolha do chatbot abre espaço
para 3 perspectivas:
• Manutenção da qualidade da experiência a
partir da adoção da automação;
• Redução de custos na operação tradicional de
atendimento ao cliente;
Voltar para o Sumário

• Valorização da demanda de atendimentos nos
canais humanos.
Ao pensar em inteligência artificial, especialmente
na área de atendimento ao cliente, é preciso criar
confiança de que o modelo humano irá prevalecer,
somando aos ganhos que a automatização
poderá trazer na construção de relacionamentos
com clientes e isso, definitivamente, consolida a
experiência do cliente.
Portanto, o objetivo de equilibrar o atendimento
tradicional com os chatbots é entregar o que o
consumidor já espera. Mais que uma tendência,
é respeito ao cliente.”

Disponibilidade
Empresas e clientes estão alinhados quanto
ao início dos contatos, ambos acreditam que
as interações online ultrapassaram o telefone
parar o começo das interações, com 88,2% das
empresas e 65% dos consumidores acreditando
nisso.
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Por qual canal geral, normalmente,
seus clientes iniciam as interações de
atendimento?

Quando você busca atendimento
de uma marca, em qual canal você
inicia a interação, geralmente?

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA
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A. Online (65%)

A. Online (47.8%)

B. Por telefone (30%)

B. Ao Telefone (40.4%)

C. Pessoalmente (5%)

C. Pessoalmente (11.8%)

Voltar para o Sumário

Quanto ao uso dos canais, a maioria das empresas,
com 88,2%, e dos clientes, com 26%, alegam usar
mais o telefone do que qualquer outro canal. Muito
por conta da efetividade dos canais, pois clientes
e empresas concordam que o canal mais efetivo
para todos os tipos de demanda é o telefone.
Qual o canal que você mais gosta
de usar para ser atendido?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Email (17%)
B. Chat (24%)
C. Redes Sociais (10%)
D. Telefone (26%)
E. Aplicativo Mobile (4%)
F. Chatbot (2%)
G. FAQ (1%)
H. Portal de Autoatendimento (4%)
I. SMS (1%)
J. Portais de reclamação (1%)
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K. Pessoalmente (8%)

Qual canal você acredita ser o mais efetivo
para resolver problemas e reclamações?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Email (5%)
B. Chat (14%)
C. Redes Sociais (5%)
D. Telefone (39%)
E. Aplicativo Mobile (3%)
F. Chatbot (1%)
G. FAQ (0%)
H. Portal de Autoatendimento (6%)
I. SMS (0%)
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J. Portais de reclamação (8%)
K. Pessoalmente (19%)
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Quais dos canais abaixo você acredita
ser o mais efetivo para resolver
problemas?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

Quais dos canais abaixo você acredita ser
o mais efetivo para esclarecer dúvidas e
fornecer informações?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

skype

skype

A. Email (11.4%)

A. Email (11.4%)

B. Chat (9.8%)

B. Chat (12.7%)

C. Canais de Autoatendimento (7.3%)

C. Canais de Autoatendimento (19.6%)

D. Telefone (31.4%)

D. Telefone (25.3%)

E. Aplicativos Mobile (3.3%)
F. SMS (0%)

E. Aplicativos Mobile (1.2%)
F. SMS (0%)

G. Portais de Reclamação (3.7%)

G. Portais de Reclamação (1.2%)

H. WhatsApp (15.1%)

H. WhatsApp (18%)

I. Presencial (16.7%)

I. Presencial (10.2%)

J. Outros (1.2%)

J. Outros (0.4%)
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Algo que chama a atenção é a quantidade de
canais usados por ambos, mais de 8 canais são
usados por mais de 30% dos consumidores,
porém só 5 canais são usados por mais de
30% das empresas. O que indica que ainda o
consumidor, em algumas ocasiões, é forçado a
entrar em contato por canais que ele não quer.
Quais dos canais abaixo você utiliza
normalmente para atendimento?

A. Email (66%)
B. Chat (63%)

BASE: 205/ RESPOSTA MÚLTIPLA

C. Redes Sociais (45%)
D. Telefone (75%)
E. Aplicativo Mobile (26%)
F. Chatbot (17%)
G. FAQ (35%)
H. Portal de Autoatendimento (33%)
I. SMS (11%)
J. Portais de reclamação (39%)
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K. Pessoalmente (30%)

Quais dos canais abaixo você utiliza para atender seus
clientes? (Marque mais de uma opção, se necessário)
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

skype

redes sociais
messenger

facebook

A. Email (86.9%)
B. Chat (46.1%)
C. Canais de Autoatendimento (34.3%)
D. Telefone (88.2%)
E. Aplicativos Mobile (13.5%)
F. SMS (16.3%)
G. Portais de Reclamação (27.8%)
H. WhatsApp (61.2%)
I. Presencial (47.3%)
J. Outros (11%)

Voltar para o Sumário

Cristiane Cajado
Head of Customer Success
NeoAssist

No momento em que o consumidor é 3.0, que
adota posturas completamente proativas,
é fundamental que as organizações se
movimentem no sentido de se adaptar - é
hora de estar onde o cliente está. Ainda
há muitas pessoas que preferem o canal
telefônico, já que falar com alguém traz
credibilidade. Em contrapar tida, ocupa
muito tempo do interlocutor e do cliente,
além de ser mais dispendioso em termos de
manutenção.

Voltar para o Sumário

Gestão e
expectativa do
consumidor

consumidores esperam que o atendente tenha
em mãos dados de contato, histórico de últimas
conversas e que ele saiba os últimos problemas
ocorridos.
Isso só é possível, com uma gestão unificada
da operação, uma visão que só uma operação
omnichannel consegue fornecer. Porém, apenas
15,1% são centrais omnichannel e uma fração

A maioria das empresas, 35,5%, possuem

ainda menor, 7,3%, possui integração com os

centrais de atendimento que se configuram pela

demais sistemas das empresas. Essa desconexão

estrutura de telefonia física e canais digitais

de informações frustra o consumidor. Não é atoa

digitais em ferramentas diferentes, o que

que 69% dos consumidores alegaram se frustrar

ocasiona em uma gestão fragmentada, indo

após um mau atendimento, seguido pela raiva,

contra a expectativa do cliente, pois, 83% dos

com 64% das respostas.
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Que tipo de tecnologia sua empresa
utiliza para disponibilizar canais de
atendimento ao cliente?

Quais sentimentos você experimentou
quando foi mal atendido por uma
empresa?

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA
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A. Estrutura de telefonia física, somente (17.6%)
B. Estrutura de telefonia física e canais digitais em ferramentas
diferentes (35.5%)
A. Raiva (64%)
B. Frustração (69%)
C. Decepção (60%)
D. Menosprezo (35%)
E. Humilhação (27%)
F. Impotência (40%)

Voltar para o Sumário

C. Estrutura de telefonia física e canais digitais integrados em
uma ferramenta, sem integração com outros sistemas da empresa
(16.7%)
D. Telefonia na nuvem e canais digitais em ferramentas diferentes,
sem integração com outros sistemas da empresa (10.2%)
E. Telefonia na nuvem e canais digitais integrados em um único
software, sem integração com outros sistemas da empresa (7.8%)
F. Telefonia na nuvem e canais digitais integrados em um único
software, com integração com outros sistemas da empresa (7.3%)
G. Outro (4.9%)

Essa fragmentação da central também reflete na
falta de indicadores e métricas bem estabelecidas,
pois 35% das empresas não possuem KPIs
em suas operações. Isso, obviamente, gera

Como você acompanha os KPIs e
indicadores da sua operação?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

um descontentamento por parte dos clientes,
uma central bagunçada e sem objetivos não
traz bons resultados para as empresas, muito
menos ao consumidor. Por conta disso, 61%
dos consumidores alegam estar nada ou pouco
satisfeitos com o atendimento que recebem.
O quanto você se considera satisfeito com
o atendimento que recebe das empresas?
BASE: 205/ RESPOSTA ÚNICA

A. Tenho uma área de planejamento dedicada a planilhar
todos os números da área (15.9%)
B. Utilizo uma ferramenta própria para a análise de dados
sem integração com os canais de atendimento (23.7%)
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A. Nada satisfeito (8%)
B. Pouco satisfeito (53%)
C. Satisfeito (39%)
D. Totalmente satisfeito (1%)

Voltar para o Sumário

C. Utilizo uma ferramenta própria para a análise de dados,
integrada com os canais de atendimento (25.3%)
D. Não acompanho KPIs e indicadores de operação (35.1%)

Francisco Zapata
Customer Centric Consulting
CEO na Kentricos

É impressionante que 35% das operações nem
sequer acompanhem métricas. Se somar a isso
os 23,7% que usam ferramentas não integradas
com canais atendimento (e portanto incapaz
de fazer análises mais efetivas e dinâmicas),
chegamos a quase 59% de operações sem
controle apropriado de dados.
Além disso, se notar que aproximadamente 39%
dos consumidores que tiveram más experiências
deixam de fazer negócio ou reduzem seus
gastos com a marca, temos que quase metade
de todos os entrevistados irão diminuir seus
gastos com as referidas marcas. Quem perceber
essa oportunidade certamente irá prevalecer no
mercado.
Voltar para o Sumário

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!

