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Apresentação
Geralmente, os clientes passam por problemas. Em todo setor, pelo menos um cliente sempre acabará entrando 
em contato com o atendimento ao cliente para comunicar um problema. “Comprei seu produto, mas ele não faz 
o que deveria fazer.” Encomendei o item na semana passada e ainda não o recebi.” “Não consigo acessar minha 
conta.” “Estou sendo transferido de um representante do atendimento ao cliente para outro.” “Ninguém me fala 
sobre o status do meu problema.” Embora os problemas com o atendimento ao cliente sejam comuns, como e 
quando a empresa resolve esses problemas é o que afeta profundamente as compras futuras.

Para atender às demandas dos clientes por um atendimento mais imediato e personalizado, as empresas estão 
adotando novas tecnologias que vão além das ligações e dos emails tradicionais. Ao implementar esses canais 
como chat em tempo real, redes sociais, aplicativos móveis, mensagens de texto, soluções de autoatendimento e 
outros, agora as empresas conseguem estar preparadas sempre que o cliente quiser.

Mas qual é a relevância dessas experiências para o comportamento de compra do cliente? E quanto tempo dura 
esse efeito? As novas tecnologias e mudanças culturais recentes alteram substancialmente a maneira como as 
experiências são avaliadas? Quais expectativas os clientes têm em relação aos canais usados para falar com o 
suporte? E as boas interações apresentam o mesmo impacto de longo prazo das interações negativas?

O relatório a seguir, patrocinado pela Zendesk, baseia-se em uma pesquisa online com 510 consumidores do 
Brasil que receberam atendimento ao cliente online ou por telefone. O objetivo da pesquisa era compreender 
melhor as expectativas do cliente e quantificar o impacto do atendimento ao cliente sobre os resultados dos 
negócios. Foram feitas perguntas sobre experiências anteriores com o atendimento ao cliente, bem como sobre 
preferências e opiniões.

Principais descobertas
• O atendimento ao cliente afeta diretamente a receita de longo prazo

 - 96% dos participantes dizem que uma resposta rápida a um pedido inicial é importante para decidir de 
qual empresa comprar

 - 98% dizem que um atendimento ao cliente ruim altera o comportamento de compra e 94% dizem que um 
atendimento ao cliente bom altera o comportamento de compra

 - 59% continuam alterando o comportamento de compra por dois anos ou mais após uma experiência com 
um atendimento ao cliente ruim

• Um atendimento ao cliente excelente exige uma ampla gama de canais
 - As preferências dos clientes incluem uma combinação ampla de canais de comunicação para falar com o 
atendimento ao cliente

 ◦ Em relação a solicitações de atendimento simples, 68% dos participantes preferem o telefone, 61% 
preferem o chat em tempo real, 56% preferem o email, 39% preferem as redes sociais e 26% preferem 
mensagens de texto

 ◦ Em relação a solicitações de atendimento complicadas, 76% dos participantes preferem o telefone, 
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60% preferem o chat em tempo real, 46% preferem o email, 30% preferem as redes sociais e 21% 
preferem mensagens de texto

 - 32% dizem que várias opções de comunicação fazem parte de uma boa experiência

 - 38% dizem que não conseguir falar com o atendimento ao cliente por meio do canal preferido contribuiu 
para a experiência ruim

• Canais além de email e telefone estão se tornando populares para o atendimento ao cliente
 - 87% dos participantes usaram chat em tempo real, redes sociais ou mensagens de texto como atendimento 
ao cliente no último ano

 - 41% dos participantes da geração Z preferem as redes sociais para pedidos complexos, enquanto que 
apenas 24% dos baby boomers dizem o mesmo

 - 99% usaram perguntas frequentes, central de ajuda ou outros recursos de autoatendimento online

• Os canais de atendimento devem ser coordenados para serem eficazes
 - 93% dos participantes usarão um método diferente se não receberem uma resposta ao pedido inicial

 - 66% aguardarão menos de uma hora antes de tentar outro método de contato se não receberem uma 
resposta

• As expectativas de um bom atendimento ao cliente estão mudando
 - 86% dos participantes esperam que o atendimento ao cliente seja mais rápido agora do que há cinco anos

 - 51% esperam interações menos complicadas

 - 49% querem mais opções para entrar em contato com o atendimento ao cliente 

Este projeto de pesquisa usou as seguintes faixas etárias para analisar as 
diferenças entre as gerações: 

Baby boomers (nascidos logo após a 2ª Guerra Mundial):   Acima de 55 anos 
Geração X (nascidos após os baby boomers):    39 a 55 anos 
Geração Y (nascidos entre 1980 e 1990):     24 a 38 anos 
Geração Z (nascidos entre 1990 e 2010):    Abaixo de 24 anos
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Descobertas detalhadas: O atendimento ao cliente afeta diretamente a 
receita de longo prazo
O bom atendimento ao cliente afeta as escolhas dos fornecedores
As pessoas interagem com as empresas regularmente e às vezes as coisas não saem conforme o planejado. 
Mas o que exatamente é considerado uma experiência negativa de atendimento ao cliente de acordo com a 
perspectiva humana? Nossos participantes descreveram as experiências ruins como qualquer coisa entre esperar 
demais para receber ajuda, lidar com um representante desagradável, enfrentar desafios com o método de 
contato escolhido ou o problema nunca ser resolvido. Por outro lado, as experiências boas com o atendimento 
ao cliente incluíram a interação com pessoas agradáveis, o recebimento de respostas rápidas e eficientes aos 
pedidos, não ter que explicar a situação várias vezes e simplesmente ter os problemas resolvidos.

Esses fatores são mais do que importantes: eles afetam diretamente as decisões de compras. Uma experiência 
tranquila é importante (85%) para decidir de quais empresas comprar, como também a resposta rápida (96%).
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O atendimento ao cliente modifica os comportamentos de compra
Há uma verdade universal de que um bom atendimento ao cliente faz as empresas prosperarem, enquanto que 
um atendimento ruim atrapalha a conquista do objetivo desejado. Os clientes se lembram das experiências boas 
ou ruins na hora de fazerem as próximas compras.

Mas como as interações de um bom atendimento ao cliente realmente modificam o comportamento do 
consumidor? Entre os participantes da pesquisa que relataram uma boa experiência com o atendimento 
ao cliente, 94% revelam que a experiência realmente mudou o comportamento de compras futuras, desde 
recomendar produtos ou serviços a outras pessoas (66%), comprar ou usar mais produtos e serviços daquela 
empresa (51%) e considerar comprar ou usar mais produtos daquela empresa (40%).

Mesmo assim, o que é mais preocupante são as alterações no comportamento do cliente após uma interação 
ruim com o atendimento ao cliente. Daqueles que relataram uma experiência ruim com o atendimento ao 
cliente, a maioria (98%) alterou as decisões de compras futuras. Mais especificamente, 57% dos participantes 
pararam de comprar da empresa, 50% passaram a comprar o mesmo produto ou serviço de outra empresa, 47% 
disseram aos outros para não comprarem aquele produto ou serviço e 39% disseram que provavelmente não 
considerariam aquela empresa em uma compra futura.
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Os clientes se lembram das experiências ruins por mais tempo do que se lembram  
das boas
Embora a mente humana se lembre do bom e do ruim, as interações desfavoráveis com o atendimento ao 
cliente duram mais tempo. Geralmente, as pessoas param de comprar de determinada empresa devido a uma 
experiência ruim. Quando os consumidores respondem a perguntas sobre experiências com o atendimento ao 
cliente que aconteceram há muito tempo, mas que ainda os afetam, 59% deles se lembram das experiências 
ruins de dois ou mais anos atrás. Em contrapartida, apenas 10% se lembram das experiências boas de um 
período parecido.

Além de modificar o comportamento de compra, as pessoas costumam compartilhar suas experiências boas ou 
ruins com os outros, o que pode maximizar os efeitos sobre a empresa a longo prazo.

E as pessoas falam mesmo. A grande maioria (96%) contou para alguém sobre as experiências ruins com o 
atendimento ao cliente e um número parecido (95%) compartilhou as boas experiências. A maior parte das histórias 
foi contada pessoalmente para amigos e familiares (75% de experiências ruins e 66% de experiências boas). 
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Descobertas detalhadas: Um atendimento ao cliente excelente exige 
uma ampla gama de canais
Os clientes usam uma grande variedade de canais para entrar em contato com o atendi-
mento ao cliente
Atualmente, a abordagem omnichannel, que incorpora uma gama completa de canais de voz e digitais, está se 
tornando o padrão para atender às expectativas do atendimento ao cliente. As empresas líderes no atendimento 
ao cliente estão comprometidas com o lema de dar aos clientes o que eles querem e da maneira que eles querem.

Os consumidores de hoje usam uma ampla gama de canais de atendimento ao cliente. Ao longo dos últimos 12 
meses, o método de comunicação com o atendimento ao cliente mais usado foi o telefone (84%), seguido pelo 
email (80%), mensagens de texto (56%), chat em tempo real (55%) e redes sociais (52%).
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Os canais de atendimento preferidos variam muito
Talvez uma das descobertas mais importantes desta pesquisa tenha sido a de que os consumidores preferem 
diferentes canais de comunicação, dependendo da urgência e da complexidade do problema. Para simples 
solicitações de informações, como obter atualizações sobre remessas, alterações de informações e afins, é mais 
provável que os consumidores relatem uma preferência pelos canais digitais, incluindo email, chat em tempo 
real, mensagens de texto e redes sociais. Por outro lado, em relação às solicitações mais complicadas, como 
resolução de problemas de mau funcionamento de um produto ou solicitação de um reembolso, os consumidores 
claramente preferem o atendimento por telefone.

A disponibilidade dos canais preferidos influencia as experiências do atendimento ao 
cliente
Atualmente, os consumidores exigem soluções quase instantâneas e desejam uma experiência perfeita com os 
canais de atendimento ao cliente escolhidos. Na verdade, 32% dos participantes relatam que ter várias opções 
para entrar em contato com o atendimento ao cliente faz com que a experiência seja boa, enquanto que 38% 
relatam que não conseguir contatar o suporte ao cliente usando o método preferido faz com que a experiência 
seja ruim. Basta facilitar a vida dos clientes para o suporte ao cliente transformar a experiênciageral.
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Descobertas detalhadas: Canais além de email e telefone estão se 
tornando populares para o atendimento ao cliente
Telefone e email ainda são os principais, mas canais alternativos são bastante usados
Embora os clientes relatem que o telefone (84%) e o email (80%) sejam os canais mais usados para se comunicar 
com o atendimento ao cliente, canais “alternativos” mais novos, como chat em tempo real, redes sociais, 
mensagens de texto, são amplamente usados, com 87% relatando o uso de pelo menos um desses canais para o 
atendimento ao cliente nos últimos 12 meses.

Pessoas mais jovens preferem usar as redes sociais para o atendimento ao cliente
Pessoas mais jovens, tanto da geração Z quanto da geração Y, preferem canais alternativos quando analisamos 
solicitações simples e complexas de atendimento ao cliente. Quando perguntamos aos clientes sobre a 
preferência deles por um método de comunicação com o atendimento ao cliente em relação a outro, mais 
pessoas da geração Z (42%) e da geração Y (43%) escolheram as redes sociais para solicitações simples em 
comparação a apenas 26% dos baby boomers. Uma diferença parecida foi vista nas solicitações complexas, em 
que 41% das pessoas da geração Z escolheram as redes sociais em relação a apenas 24% dos baby boomers.
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 Para entender melhor por que os clientes preferem usar as redes sociais em vez de outros canais de atendimento, 
perguntamos aos participantes quais eram as razões. A resposta mais comum (85%) foi simplesmente a 
maior conveniência. Além disso, 64% dos participantes preferem usar as redes sociais, porque recebem um 
atendimento mais rápido, e 59% relatam que usam as redes sociais, porque é mais fácil compartilhar fotos que 
demonstram o problema.

Os consumidores estão dispostos a procurar respostas sozinhos
É claro que, se as pessoas conseguem resolver os problemas sozinhas e sem falar com o atendimento ao cliente, 
isso é bom para o cliente, que recebe uma resposta rápida, e para a equipe de atendimento, que não precisa criar 
um ticket. Claramente, isso é algo que as organizações de atendimento ao cliente deveriam levar a sério, pois 99% 
dos consumidores dizem que tentaram uma solução de autoatendimento, inclusive pesquisando nas perguntas 
frequentes da empresa, na central de ajuda e em outros recursos online. E 50% dos participantes relatam que 
sempre fazem isso. Ao investir em opções de autoatendimento mais eficientes, as empresas podem reduzir o 
número de tickets de ajuda enviados, diminuir o período de abordagem e aumentar a satisfação do cliente.
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Descobertas detalhadas: Os canais de atendimento devem ser 
coordenados para serem eficazes
A maioria tentará usar um canal diferente se não receber uma resposta por meio do pri-
meiro método
De acordo com nossa pesquisa, os clientes são impacientes e 93% passarão de um canal de atendimento 
para outro se não receberem uma resposta aos pedidos iniciais. Essa é uma preocupação importante para as 
equipes de atendimento ao cliente, que precisam não só oferecer uma ótima experiência, como também manter 
a eficiência das operações. Tickets duplicados gerados por pedidos feitos via múltiplos canais podem afetar 
negativamente ambas as ações.

Quase metade aguardará menos de uma hora antes de tentar outro método de contato
Quanto tempo os clientes aguardarão antes de tentarem usar outro canal de comunicação? Não muito! Dois 
terços (66%) indicam que aguardarão menos de uma hora antes de tentar um segundo método de contato se 
não receberem uma resposta. E 10% relatam que tentarão usar outro método de contato depois de menos de 
cinco minutos. Quando os clientes usam outro canal de comunicação para conseguirem ajuda, isso pode gerar 
confusão para as organizações de suporte, pois múltiplos pedidos não estão conectados ao mesmo problema e 
vários representantes trabalham no mesmo problema.

Sim
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Não
7%

Quando você não recebe uma resposta do atendimento ao cliente 
usando o método escolhido inicialmente, você tenta usar um 
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Não importa quais sejam os motivos por trás desses atrasos no atendimento: os clientes nunca devem tentar 
novamente usando um segundo (ou terceiro) método de comunicação. As empresas devem estar ativamente 
disponíveis sempre que os clientes precisarem delas, oferecendo um atendimento ao cliente consistente em todos 
os canais.

Descobertas detalhadas: As expectativas de um bom atendimento ao 
cliente estão mudando
As necessidades dos clientes estão mudando
O que o atendimento ao cliente deve esperar? Os clientes relatam que as necessidades deles estão mudando 
e que as boas organizações de atendimento ao cliente devem se adequar. Isso significa fornecer aos clientes 
atuais e futuros todas as ferramentas corretas de autoatendimento e os canais de comunicação de acordo 
com as condições delas, e não as suas. Esta pesquisa sugere várias maneiras práticas de atender e superar as 
expectativas dinâmicas dos seus clientes em relação ao atendimento ao cliente.

Primeiro, procure oportunidades de simplificar seus processos internos para facilitar a comunicação das pessoas 
com o atendimento ao cliente. Metade dos clientes (51%) espera que as interações sejam menos complicadas do 
que há alguns anos. Eles são categóricos ao afirmarem que não toleram repetir informações ou enviar lembretes. 
Em segundo lugar, forneça canais adicionais, como chat em tempo real, mensagens de texto e redes sociais para 
os consumidores falarem com o atendimento ao cliente, conforme vários clientes (49%) desejam. Por último, 
ofereça mais opções de autoatendimento. Mais de um quarto dos clientes (28%) tenta cada vez mais solucionar 
problemas sozinho ao pesquisar respostas em comunidades online, perguntas frequentes e afins. 
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Os consumidores esperam que o atendimento ao cliente seja mais rápido agora do que há 
cinco anos
Como os desafios são grandes, as empresas também devem se atentar ao tempo de reação em todos os canais de 
atendimento. Descobrimos que 86% dos participantes acham que o atendimento ao cliente é mais rápido do que 
há cinco anos.

Metodologia da pesquisa e demografia dos participantes
Em março de 2019, 510 indivíduos preencheram uma pesquisa online sobre suas experiências recentes com 
atendimento ao cliente online ou por telefone. Todos os participantes moram no Brasil e representaram uma 
ampla gama de idades, rendas familiares anuais e gêneros.  

52% 34% 10%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De acordo com as mudanças em suas expectativas nos últimos cinco anos, 
qual deve ser a duração de uma boa interação de atendimento ao cliente?

Muito mais rápida

Um pouco mais rápida

Nenhuma mudança

Um pouco mais lenta

Muito mais lenta

Geração Z  (18 e 23)
10%

Geração Y  (24 e 38)
46%

Geração X  (39 e 55)
33%

Baby boomers 
(Acima de 55)

11%

Idade

Masculino
56%

Feminino
44%

Sexo

Menos de R$ 
50.000

36%

R$ 50.000 - R$ 
100.000

36%

R$ 100,000 - R$ 
250.000

21%

Mais de R$ 250.000
7%

Renda familiar anual total

86%
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Sobre a Dimensional Research
A Dimensional Research® fornece pesquisas de mercado práticas para empresas de tecnologia. Formamos 
parcerias com nossos clientes para a divulgação de informações úteis que reduzem riscos, melhoram a 
satisfação dos clientes e fazem negócios se desenvolverem. Nossos pesquisadores são especialistas em 
aplicativos, dispositivos e infraestruturas usadas por empresas modernas. Compreendemos como as 
organizações de TI e tecnologia trabalham para atender às necessidades das partes interessadas comerciais. Para 
mais informações, acesse www.dimensionalresearch.com.

Sobre a Zendesk
As melhores experiências do cliente são criadas com a Zendesk. O poderoso e flexível atendimento ao cliente 
e a plataforma de engajamento da Zendesk se adequam às necessidades de qualquer negócio, desde startups 
e pequenos negócios a empresas em crescimento. A Zendesk atende negócios em vários setores, com mais de 
125.000 contas de clientes pagantes e oferecendo serviço e suporte em mais de 30 idiomas. Sediada em San 
Francisco, a Zendesk opera no mundo todo, com 15 escritórios na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e 
América do Sul. Saiba mais em www.zendesk.com.

https://dimensionalresearch.com/
https://www.zendesk.com/

