Atendimento ao
cliente em tom de
conversa

O suporte por mensagens se tornou a opção preferida dos clientes:
74% daqueles que trocaram mensagens com empresas pela primeira
vez em 2020 pretendem continuar sendo atendidos dessa forma.

Muita coisa mudou em 2020, incluindo
o comportamento dos clientes. Além de
entrarem em contato mais frequentemente
com as empresas, passaram a fazê-lo pelos
mesmos canais de mensagens que usam em
suas vidas pessoais, como o WhatsApp e o
Messenger do Facebook.

64%
dos clientes usaram novos
canais em 2020

As empresas precisam adotar os canais mais importantes
para seus clientes. Com um suporte rápido, pessoal,
conveniente e seguro, não admira que os aplicativos de
mensagens tenham crescido significativamente como meio
de comunicação para clientes e empresas. Os clientes
podem resolver dúvidas sempre que precisarem por meio de
aplicativos já instalados em seus celulares. E as conversas
não precisam acontecer em tempo real. Enquanto esperam a
resolução de um problema, os clientes podem realizar outras
tarefas, como passear com o cachorro ou participar de uma
reunião no Zoom.
Com a previsão de que os aplicativos de conversas por redes
sociais alcançariam 2,77 bilhões de usuários mensais em todo
o mundo, as empresas estão adotando canais de mensagens
mais rapidamente do que qualquer outro, transformando a
forma como interagem com o cliente e suas expectativas.
Mas o que mudou exatamente? E que função as mensagens
devem desempenhar na sua estratégia geral de suporte?
Para entender melhor as mudanças repentinas que
observamos no ano passado, assim como o impacto do
aumento na troca de mensagens entre clientes e empresas,
analisamos de maneira detalhada os dados disponíveis e
criamos o Relatório de Tendências de Experiência do Cliente
2021 da Zendesk. O relatório inclui pesquisas com clientes,
agentes, líderes de atendimento ao cliente e consumidores
de tecnologia, além de dados de produtos de mais de 90 mil
empresas que usam as operações de suporte da Zendesk em
175 países.
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A taxa de troca de mensagens
cresceu entre os clientes em casa
Popularidade dos canais em 2020
em comparação com 2019
Aplicativo de conversas por redes sociais
+110%
SMS/mensagem de texto
+75%
Conversas em aplicativos
+36%
Chat
Email
+12%
Telefone
-6%

Quais canais têm tido o maior aumento
no uso em todas as regiões?
Messenger do Facebook/DM do Twitter

+172%

+117%
+96%

+82%
+41%

EMEA

A popularidade das opções de conversas por redes sociais, como
o WhatsApp e o Messenger do Facebook, ganhou enorme
impulso quase da noite para o dia. No ano passado, as conversas
por redes sociais tiveram seu maior crescimento e foram
consideradas o canal preferido pelos usuários. Vale destacar que
seu uso é especialmente popular entre a geração mais jovem.
Um terço dos clientes com menos de 40 anos consideram as
conversas por redes sociais o melhor meio de comunicação
quando buscam suporte.
O que isso significa para as empresas? Significa que os clientes
querem que suas conversas com agentes de suporte sejam
parecidas com as que têm com familiares e amigos.

Mensagem de texto/SMS

+190%

+63%

74%

dos clientes que usaram mensagens para
contatar empresas em 2020 pretendem
continuar sendo atendidos dessa forma.

+17%

WhatsApp

O uso de mensagens para o contato com empresas está
aumentando rapidamente. A prática teve o maior aumento de
novos usuários no ano passado, e a grande maioria dos clientes
pretende continuar usando esse canal de contato. Quase um
terço dos clientes enviaram mensagens a empresas pela primeira
vez em 2020.

LATAM

AMER

+33%

Entre os motivos principais para usarem aplicativos de
mensagens com mais frequência, os clientes mencionam a
conveniência e a familiaridade. E esse uso disparou durante a
pandemia. O volume dos tickets de suporte por WhatsApp
aumentou 101% em 2020, enquanto a quantidade enviada pelo
Messenger do Facebook e pelas mensagens diretas do Twitter
subiu 58%, seguidos pelas mensagens de texto/SMS com 34%.

APAC

Em todas as regiões, há uma competição acirrada entre o
WhatsApp e os outros aplicativos de conversas por redes sociais,
como o Messenger do Facebook, pelo título de ferramenta mais
usada para a abertura de tickets. O WhatsApp teve o maior
crescimento em volume na Europa, Oriente Médio, África e
América Latina, enquanto o Messenger do Facebook e o Twitter
ocuparam essa posição na América do Norte e na Ásia-Pacífico.
Atendimento ao cliente em tom de conversa
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O cliente trilha o caminho,
as empresas vão atrás
Principais canais de troca de
mensagens usados pelas empresas
WhatsApp
+62%

O S CA N A I S M A I S P O P U L A R E S D O M U N D O ?

Messenger do Facebook/DM do Twitter
+51%

WhatsApp em primeiro lugar, seguido
pelo Messenger do Facebook e SMS/
mensagens de texto.

SMS/mensagens de texto
+47%
Troca de mensagens pela Web
+29%

Os canais de troca de mensagens não são populares só entre
clientes, mas também entre os agentes, porque oferecem
experiências melhores. A probabilidade de os agentes
preferirem trocar mensagens com os clientes a usarem o
tradicional chat em tempo real é 50% maior, pois permite que
eles trabalhem em vários tickets de uma vez e retornem às
conversas quando quiserem.

No aplicativo
+27%

Principais motivos para oferecer a troca
de mensagens em todas as regiões
Menor tempo de resolução
Interações mais personalizadas
Pode atender vários clientes ao mesmo tempo
Suporte 24 horas

+50%

+50%
+42%

APAC

+46%

AMER

Os clientes estão recorrendo às mensagens quando precisam
obter um suporte mais rápido do que o prestado em outros
canais e as empresas perceberam isso. 53% das empresas que
implementaram um novo canal em 2020 incluíram as
mensagens. E o uso entre as equipes de suporte cresceu 20%
comparado ao ano passado.

+54% +52%
+43% +41%

EMEA
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LATAM

Quer mais motivos para adicionar o suporte a mensagens? As
empresas afirmam que essa prática oferece aos clientes um
caminho mais rápido para a solução de problemas, já que o
suporte está sempre disponível. Assim, elas respondem aos
clientes com mais rapidez se houver agentes disponíveis ou
usam bots se não houver. Seja como for, o cliente sempre recebe
uma resposta imediata. Fáceis de configurar e implementar, os
canais de mensagens também ajudaram a aliviar a pressão sobre
agentes que começaram a trabalhar remotamente no início da
pandemia e sobre outros canais de suporte.

42%

A probabilidade de usarem mensagens com seus
clientes é 42% maior entre as equipes de suporte
com os tempos de resolução mais rápidos e os
maiores índices de CSAT.
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Não culpe o mensageiro
(automático)
Principais pontos positivos vs.
principais pontos negativos dos
chatbots
P O N TO S P OS I T I VOS
Consigo obter uma resposta fora do horário de operação
29%
Consigo obter uma resposta mais rápida
27%
Consigo obter uma resposta adequada
19%
Nenhuma das anteriores
18%
Não preciso falar com uma pessoa
7%

P O N TO S N E GAT I VOS
Não consigo obter uma resposta adequada
43%
Precisarei fazer tudo de novo quando falar com um
agente humano
31%

Assim como as taxas de troca de mensagens, o
uso da IA e dos chatbots automáticos também
cresceu. As interações com bots automáticos
aumentaram 81% em 2020, perdendo apenas para
o WhatsApp. E se você estiver se perguntando
qual é a importância da IA, esse tipo de automação
desempenha uma função importante em qualquer
estratégia de troca de mensagens, e implementála corretamente é essencial para atender às
necessidades crescentes dos clientes.
Os chatbots não conseguirão resolver todos os
problemas dos clientes e não é para isso que
servem, mas ajudam a garantir uma experiência
mais tranquila para clientes e empresas. Os bots
possibilitam que os clientes obtenham respostas
sempre que precisarem, e interações eficientes
entre bots e agentes humanos fazem com que os
clientes não precisem repetir informações.
Os clientes dizem que os chatbots são mais úteis
quando precisam de respostas rápidas fora do
horário de operação, mas quando surgem
problemas mais complexos, as respostas
automáticas podem frustrá-los com informações
equivocadas ou um encaminhamento para outro
atendimento antes de poderem conversar com um
agente humano.

Não consigo falar com uma pessoa
23%
Nenhuma das anteriores
3%
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Então, por que os clientes querem bots? Mais de 40% dos clientes dizem que eles são úteis
para acompanhar um pedido, enquanto um terço prefere usá-los para verificar status ou
saldo. No caso de problemas mais complicados, como registrar uma reclamação ou solicitar
suporte técnico, 40% dos clientes desejam conversar com um agente humano.

Preferência por interações automáticas vs.
preferência por interações humanas

I N T E R AÇ Õ E S AU TO M ÁT I CA S

I N T E R AÇ Õ E S H U M A N A S
Registrar uma reclamação

Acompanhar um pedido

40%

41%
Solicitar suporte técnico

Verificar status ou saldo

40%

32%
Alterar um pedido

Devolução ou troca
32%

22%
Nenhuma; não quero interação automática

Perguntar sobre faturamento ou pagamento
31%

22%
Devolução ou troca

Alterar um pedido
21%

Solicitar uma cotação

27%
Solicitar uma cotação

19%
Solicitar suporte técnico

23%
Todas as anteriores

19%
Perguntar sobre faturamento ou pagamento

20%
Acompanhar um pedido

18%
Registrar uma reclamação

13%
Verificar status ou saldo

17%
Todas as anteriores
6%
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13%
Nenhuma; não quero interação humana
6%
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WhatsApp ou Messenger
do Facebook? Depende
do cliente.
Quando falamos de criar uma estratégia de troca de mensagens, não há um método ideal
para todos. Com tantos aplicativos de mensagens no mercado, incluindo os novos, como
o Apple Business Chat e o Google Business Messages, as empresas devem considerar a
região onde operam e a preferência dos seus clientes. De qualquer forma, os aplicativos
do Facebook dominam o mercado: o WhatsApp é, atualmente, o aplicativo de chat mais
popular em 112 países, enquanto o Messenger do Facebook ocupa essa posição em 57
(incluindo os EUA). E os favoritos regionais, como WeChat e KakaoTalk, dominam seus
mercados locais.

Principal aplicativo de mensagens em cada país
WhatsApp

Messenger do Facebook

Viber

WeChat

Line

IMO

Kakaotalk

Fonte: SimilarWeb
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Localização em primeiro lugar
Se estiver criando um guia estratégico de mensagens a partir do zero ou pensando
no que incluir depois, você deve primeiro verificar onde seus clientes residem:

OS CLIENTES PREFEREM

SMS/mensagem de texto, troca
de mensagens nativa
MAIOR RE GISTR O DE TICKETS

SMS/mensagem de texto, Messenger do
Facebook
AS EMPRESAS NORMALMENTE OFERE CEM

Messenger do Facebook ou troca de
mensagens pela web
MAIOR CRESCIMENTO NA PANDEMIA

Messenger do Facebook

OS C LI EN TES PR E F E R E M

América do Norte
R E C O M E N DAÇÃO

Inclua opções de SMS/mensagem de texto e troca de
mensagens pelo site ou aplicativo móvel, considere
adicionar o Messenger do Facebook.
Os clientes na América do Norte preferem trocar
mensagens com empresas por SMS/mensagem de texto ou
diretamente pelo site. Mesmo assim, os tickets enviados
pelo Messenger do Facebook e pelas mensagens diretas do
Twitter cresceram 172% durante a pandemia. No momento,
metade das empresas que oferecem suporte por troca de
mensagens dependem do Messenger do Facebook,
enquanto 41% usam mensagens pela web e um terço utiliza
SMS/mensagem de texto.

Ásia-Pacífico

Conversas por redes sociais, SMS/

R E C O M E N DAÇÃO

mensagem de texto

Inclua o Messenger do Facebook, considere adicionar
WhatsApp, SMS/mensagem de texto ou os favoritos
regionais, como WeChat (China), Kakao (Coreia) ou LINE
(Japão).

MAI OR RE GI STR O D E T I C K E TS

Messenger do Facebook
AS EMPRESAS NO R MA LME NT E O F E R E C E M

Messenger do Facebook, SMS/
mensagem de texto, WhatsApp
MAI OR C RESC I ME NTO NA PA ND E MI A

Messenger do Facebook
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O número de clientes que registram tickets pelo Messenger
do Facebook na Ásia-Pacífico é maior que o de qualquer
outra região. Apesar de poucos tickets serem registrados por
WhatsApp e SMS/mensagem de texto, os dois canais tiveram
um crescimento exponencial durante a pandemia e os
clientes disseram que preferem usar conversas por redes
sociais e mensagens de texto para entrar em contato com
empresas. No momento, mais da metade das empresas que
oferecem suporte por troca de mensagens dependem do
Messenger do Facebook e de SMS/mensagem de texto,
enquanto 47% usam o WhatsApp.
8

OS CLIENTES PREFEREM

Conversas por redes sociais,
SMS/mensagem de texto, troca
de mensagens nativa
MAIOR RE GISTR O DE TICKETS

Messenger do Facebook, WhatsApp
AS EMPRESAS NORMALMENTE OFERE CEM

WhatsApp, SMS/mensagem de texto,
Messenger do Facebook
MAIOR CRESCIMENTO NA PANDEMIA

WhatsApp

Europa, Oriente Médio e
África
R E C O M E N DAÇÃO

Inclua o Messenger do Facebook e o WhatsApp, considere
adicionar SMS/mensagem de texto, troca de mensagens
nativa ou o favorito regional Viber (Leste Europeu).
A maioria dos clientes nessa região está registrando tickets
pelo Messenger do Facebook, apesar de o WhatsApp ter
crescido 190% no ano passado. Os clientes dizem que,
quando entram em contato com empresas por canais de
troca de mensagens, preferem usar aplicativos de conversas
por redes sociais, mensagens de texto ou troca de
mensagens diretamente no site ou no aplicativo móvel. No
momento, 67% das empresas que adotaram a troca de
mensagens dependem do WhatsApp, mas apenas um pouco
menos da metade também usam SMS/mensagem de texto
(45%) e o Messenger do Facebook (43%).

América Latina
OS C LI EN TES PR E F E R E M

Conversas por redes sociais, troca de
mensagens nativa
MAI OR RE GI STR O D E T I C K E TS

WhatsApp
AS EMPRESAS NO R MA LME NT E O F E R E C E M

WhatsApp, Messenger do Facebook
M A I O R C R E S C I M E N TO N A PA N D E M I A

WhatsApp, Messenger do Facebook
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R E C O M E N DAÇÃO

Inclua o WhatsApp e o Messenger do Facebook, considere
adicionar a troca de mensagens nativa, SMS/mensagem
de texto e as mensagens diretas do Instagram.
Os clientes estão registrando mais tickets por WhatsApp na
América Latina do que em todas as outras regiões juntas e o
canal apresentou um aumento de 96% no volume durante o
ano passado. Ao entrar em contato com empresas, os
clientes preferem usar aplicativos de conversas por redes
sociais, como WhatsApp e Messenger do Facebook, mas
também não se importam de enviar mensagens diretas para
uma empresa em seu próprio site ou aplicativo móvel. No
momento, quase todas as empresas que oferecem troca de
mensagens usam o WhatsApp (91%), mas 74% também
utilizam o Messenger do Facebook. Outros canais que você
pode ver em empresas na América Latina: mensagens diretas
do Instagram (33%) e Telegram (28%).
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Divisão geracional
Quando os clientes entram em contato com uma empresa, a maioria ainda prefere usar o
próprio site ou o aplicativo móvel da empresa, independentemente da idade. Isso é
compreensível, já que a troca de mensagens pela web e por dispositivos móveis acontece
há muito mais tempo se comparamos com outras formas de suporte por troca de
mensagens.
Muitos clientes e empresas ainda estão se descobrindo uns aos outros em aplicativos de
conversas por redes sociais. Mesmo assim, a probabilidade de jovens da geração do
milênio e da geração Z usarem conversas por redes sociais é 40% maior em relação às
gerações anteriores. Além disso, eles esperam cada vez mais que as empresas os
acompanhem.

Como você prefere entrar em contato
com uma empresa?
18-24:

25-39:
Pelo website ou aplicativo móvel

Pelo website ou aplicativo móvel

42%

40%
Aplicativo de conversas por redes sociais

Aplicativo de conversas por redes sociais

39%

35%
SMS/mensagens de texto

SMS/mensagens de texto

17%

21%

Nenhuma das anteriores

Nenhuma das anteriores

3%

3%

40-54:

MAIS DE 55:

Pelo website ou aplicativo móvel

Pelo website ou aplicativo móvel
48%

47%
Aplicativo de conversas por redes sociais

Aplicativo de conversas por redes sociais

24%

31%

SMS/mensagens de texto

SMS/mensagens de texto

22%

20%
Nenhuma das anteriores
3%
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Nenhuma das anteriores
5%

10

Qualquer canal,
uma conversa
As empresas podem e devem estar onde o cliente estiver. E
independentemente do momento e do canal de contato, as
interações devem ter consistência para que cada uma delas se
torne parte de uma conversa mais longa. Isso garante que o
cliente nunca precise repetir informações, ao mesmo tempo em
que oferece às empresas o contexto necessário para fornecer
experiências mais rápidas e personalizadas.

Saiba mais sobre como os recursos
de troca de mensagens da Zendesk
podem ajudar você a superar as
expectativas do cliente e oferecer
suporte em qualquer canal.
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